Biznes proseslərinin optimallaşdırılması və tənzimlənməsi söbəsi üzrə
test tapşırıqları
1. Məhsul (iş və xidmət) istehsalının təhlilinin əsas vəzifələrindən biri səhv göstərilmişdir.
A) Məhsulun istehsalı üzrə planın yerinə yetirilməsinin və göstəricilərin dinamikasının, onun tərkibində və
keyfiyyətində dəyişilmələrin qiymətləndirilməsi
B) Məhsul istehsalının artırılmasının təsərrüfatdaxili ehtiyatlarının müəyyən edilməsi
C) Məhsul istehsalının azaldılmasının təsərrüfatdaxili ehtiyatlarının müəyyən edilməsi
D) Müəssisənin cari fəaliyyətinin texniki - iqtisadi təhlil edilməsi (istehsalat proseslərinin optimallaşdırılması,
əsaslı tikinti optimallaşdırılması, təmir işinin optimallaşdırılması, təchizatın optimallaşdırılması, podratçılarla
işin optimallaşdırılması, personalın optimallaşdırılması, nəqliyyatın optimallaşdırılması)
E) Aşkar edilmiş ehtiyatların səfərbər edilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

2. Məhsul (iş və xidmət) istehsalının təhlil üçün istifadə olunan informasiya mənbələri hansı variantda səhv
göstərilmişdir?
A) Təşkilatın biznes planı
B) İstehsalın azaldılması üzrə əməliyyat planları
C) Məhsul istehsalı üzrə operativ planlar
D) Məhsulun istehsalı haqqında hesabat
E) Məhsulun göndərilməsi üzrə operativ planlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

3. İstehsalın həcminin səciyyələndirilməsi üçün istifadə edilən göstəricilər hansı variantda tam düzgün
verilmişdir?
A) Ümumi məhsul, əmtəəlik məhsul, realizə edilmiş məhsul
B) Ehtiyat məhsul, əmtəəlik məhsul, realizə edilmiş məhsul
C) Ümumi məhsul, istehlakçılardan geri qayıtmış məhsul, realizə edilmiş məhsul
D) Anbarda saxlanılmış məhsul, əmtəəlik məhsul, alınmış məhsul

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Satışa çıxarılmamış məhsul, əmtəəlik məhsul, ehtiyat məhsul
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

4. İqtisadi təhlildə istehsalın və satışın həcmlərinin ölçülməsi üçün istifadə edilən göstəricilərdən biri səhv
verilmişdir.
A) Dəyər göstəriciləri
B) Natural göstəricilər
C) Şərti natural göstəricilər
D) Keyfiyyət göstəriciləri
E) Əmək göstəriciləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

5. Məhsul istehsalı həcminin qiymətləndirilməsi üçün olan normativ əməktutumu göstəricisi anlayışı hansı
variantda düzgün verilmişdir?
A) Müxtəlif məhsul növlərini və istehsal əməliyyatlarını normativ əməkhaqqı üzrə tutuşduraraq ölçür
B) Məhsulun hazırlanması üçün zəruri olan canlı əməyin miqdarını səciyyələndirir
C) Normativ əməkhaqqı məsrəflərindən, ümumiistehsal və idarəetmə xərclərindən ibarətdir
D) Məhsulun nəqli üçün zəruri olan canlı vəsaitin miqdarını səciyyələndirir
E) Keyfiyyət və kəmiyyət əməliyyatlarını minimum əməkhaqqı üzrə tutuşduraraq ölçür
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

6. Məhsulun keyfiyyətinin aşağı olmasının neqativ nəticələrindən biri səhv verilmişdir.
A) Sanksiyaların ödənilməsi üzrə xərclər
B) Alınmamış mənfəət
C) Ziyanın ödənilməsinə çəkilən xərclər
D) Nöqsanların aradan qaldırılması üzrə xərclər
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E) Zəmanətli təmir üzrə əlavə xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

7. Əmək ehtiyatlarının və onlardan istifadə edilməsinin səmərəliliyinin təhlilinin əsas vəzifələrindən səhv
göstəriləni seçin.
A) Təşkilatın zəruri işçi qüvvəsilə təminatının qiymətləndirilməsi
B) Əmək ehtiyatlarının hərəkətinin təhlili
C) Əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
D) Podratçıların maliyyə göstəricilərinin təhlili
E) Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkar edilməsi və onlardan istifadə üzrə əməli
təkliflərin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

8. Əsas istehsal fondlarının və onlardan istifadə edilməsinin səmərəliliyinin təhlilinin əsas vəzifələrinə aid
olmayanı seçin.
A) Əsas istehsal fondlarının tərkibinin, strukturunun, hərəkətinin və vəziyyətinin təhlili
B) Əsas istehsal fondlarının işə buraxılması, yeniləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması üzrə
planın yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi
C) Əsas istehsal fondlarının keyfiyyət göstəricilərinin təhlili
D) Əsas istehsal fondlarından istifadənin səmərəliliyinin təhlili
E) Əsas istehsal fondlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkar edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

9. Əsas istehsal fondlarından istifadə edilməsinin səmərəliliyi hansı göstəricilər sistemilə səciyyələnir?
A) Ümumi və xüsusi göstəricilər
B) Əsas və cari göstəricilər
C) Dəqiq və mütləq göstəricilər
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D) Əməliyyat və operativ göstəricilər
E) Əsas və operativ göstəricilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

10. Məhsul (iş və xidmət) istehsalının təhlilinin əsas vəzifələrindən biri səhv göstərilmişdir.
A) Məhsul istehsalı həcminə təsir göstərən amillərin müəyyən edilməsi və onların təsirinin kəmiyyətcə
hesablanması
B) Məhsulun istehsalı üzrə planın yerinə yetirilməsinin və göstəricilərin dinamikasının, onun tərkibində və
keyfiyyətində dəyişilmələrin
qiymətləndirilməsi
C) Məhsul istehsalının artırılmasının təsərrüfatdaxili ehtiyatlarının müəyyən edilməsi
D) Aşkar edilmiş ehtiyatların səfərbər edilməsi üzrə tədbirlərin işlənib
hazırlanması
E) Gömrükdən məhsulların keçirilməsi üçün güclərin səfərbər edilməsi üzrə tədbirlərin işlənib
hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

11. Məhsul istehsalı həcminin qiymətləndirilməsi üçün olan normativ əməkhaqqı göstəricisi anlayışı hansı
variantda düzgün verilmişdir?
A) Məhsulun hazırlanması üçün zəruri olan canlı əməyin miqdarını səciyyələndirir
B) Normativ əməkhaqqı məsrəflərindən, ümumi istehsal və idarəetmə xərclərindən ibarətdir
C) Məhsulun nəqli üçün zəruri olan canlı vəsaitin miqdarını səciyyələndirir
D) Müxtəlif məhsul növlərini və istehsal əməliyyatlarını normativ əməkhaqqı üzrə tutuşduraraq ölçür
E) Keyfiyyət və kəmiyyət əməliyyatlarını minimum əməkhaqqı üzrə tutuşduraraq ölçür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

12. Material ehtiyatlarından istifadənin təhlilinin yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən informasiya
mənbələrindən biri səhv göstərilmişdir.
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A) Maddi - texniki təchizat şöbəsinin işçi və podratçı say tərkibi
B) Material - texniki təchizat planı
C) Material ehtiyatlarının miqdarı və istifadə edilməsi haqqında statistik hesabat formaları
D) Material - texniki təchizat şöbəsinin operativ məlumatları
E) Xammal və materialların göndərilməsi (gətirilməsi) üçün sifarişlər və
müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

13. Materialların normativ ehtiyatları necə tapılır?
A) Cari və sığorta ehtiyatların cəmi kimi
B) Müəyyən material növünün gətirilməsi üzrə günlərlə hesablanan intervala və onların ortagünlük sərfinə
əsaslanaraq
C) Cari və sığorta ehtiyatların nisbəti kimi
D) Müəyyən material növünün gətirilməsi üzrə günlərlə hesablanan intervala və onların ortaillik sərfinə
əsaslanaraq
E) Cari və sığorta ehtiyatların fərqi kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

14. Materialların cari ehtiyatları necə tapılır?
A) Cari və sığorta ehtiyatların nisbəti kimi
B) Müəyyən material növünün gətirilməsi üzrə günlərlə hesablanan intervala və onların ortaillik sərfinə
əsaslanaraq
C) Cari və sığorta ehtiyatların cəmi kimi
D) Müəyyən material növünün gətirilməsi üzrə günlərlə hesablanan intervala və onların ortagünlük sərfinə
əsaslanaraq
E) Cari və sığorta ehtiyatların hasili kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php
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15. İş vaxtının uçot tabeli haqqında fikirlərdən biri düzgün verilmişdir.
A) İşçilərin əmək stajları haqqında ilkin sənəddir
B) Vaxtamuzd əmək haqqı formasında əsas ilkin sənəddir
C) İşə qəbul haqqında əsas sənəddir
D) İşçilərin ixtisasları göstərilən əsas sənəddir
E) Vaxtamuzd iş prosesində işçilərin sayı haqqında sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

16. İş vaxtı tabelində qeyd olunan məlumatlardan biri səhv göstərilmişdir?
A) İşçinin yaşı
B) İşçilərin faktiki işlədikləri saat
C) Üzürlü və üzürsüz səbəblərdən işə çıxmamaq
D) Gecikmə
E) Xəstəlik halları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

17. İş vaxtı tabelində qeyd olunan məlumatlardan biri səhv göstərilmişdir?
A) İş vaxtından artıq işləmə
B) Məzuniyyət
C) Ezamiyyət
D) Gecikmə
E) İşçinin iş stajı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php
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18. ... işçilərə əmək haqqının hesablanmasına əsas verir.
A) Məzuniyyət cədvəli
B) Maliyyə hesabatı
C) İş vaxtının uçotu tabeli
D) Gəlirlər hesabatı
E) İşçilərin say tərkibi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

19. Tabel ... nüsxədə hər ... ay üzrə hazıranır. Boşluqları tamamlayın.
A) Bir, bir
B) Bir, iki
C) İki, bir
D) Bir, altı
E) İki, altı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

20. Hər ayın sonunda tabel hara təqdim edilir?
A) Marketinq şöbəsinə
B) Rəhbərliyə
C) İqtisadiyyat nazirliyinə
D) Mühasibatlığa
E) İnsan resursları şöbəsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

21. İş vaxtının uçot tabelinin saxlanma müddəti nə qədərdir?
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A) 5 il
B) 1 il
C) 1 ay
D) 5 ay
E) 2 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

22. Maliyyə hesabatları ... və ... Maliyyə hesabatları olaraq iki başlıq altında qruplaşdırılır. Boşluqları doldurun.
A) İllik və əsas
B) Əsas və əlavə
C) Cari və əməliyyat
D) Günlük və əsas
E) Əsas və operativ
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

23. Əsas maliyyə hesabatlarına aid olanı seçin.
A) Maliyyə hesabatlarına qeydlər
B) Yardımçı cədvəllər
C) Mənfəət və zərər hesabatı
D) Proxy hesabatlar
E) Rüblük və ya yarım illik hesabatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

24. Əlavə maliyyə hesabatlarına aid olanı seçin.
A) Rüblük və ya yarım illik hesabatlar
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B) Mənfəət və zərər hesabatı
C) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
D) Balans hesabatı
E) Kapitalda dəyişikliklər hesabatı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

25. Əlavə maliyyə hesabatlarına aid olanı seçin.
A) Mənfəət və zərər hesabatı
B) Balans hesabatı
C) Kapitalda dəyişikliklər hesabatı
D) Maliyyə hesabatlarına qeydlər
E) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

26. Maliyyə hesabatlarının təhlili mərhələləri ardıcıl olaraq hansı variantda düzgün verilmişdir? 1. Hesabatlıq 2.
Məlumatların emalı 3. Təhlilin məqsədi və konteksti 4. Məlumatların toplanması 5. Emal edilmiş məlumatların
təhlili 6. Təhlilin yenilənməsi
A) 1,2,5,6,4,3
B) 3,4,2,5,1,6
C) 3,1,2,5,4,6
D) 3,2,5,4,3,6
E) 6,1,3,5,2,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

27. Əsas maliyyə hesabatlarına aid olanı seçin.
A) Auditor rəyi
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B) Proxy hesabatlar
C) Rüblük və ya yarım illik hesabatlar
D) Rəhbərliyin müzakirə təhlilləri
E) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

28. Təmirin hansı növləri vardır?
A) Cari və əməliyyat
B) Cari və əsaslı
C) Operativ və günlük
D) Əsaslı və birdəfəlik
E) Əsaslı və günlük
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

29. Əsaslı təmir nə üçün aparılır?
A) Əsas vəsaitlərin vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısını almaq üçün
B) Əsas vəsaitlərin yenisi ilə əvəz olunması üçün
C) Əsas vəsaitlərin təmirəyararlılığını yoxlamaq üçün
D) Dövriyyə vəsaitlərin vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısını almaq üçün
E) Əsas vəsaitlərin bir sıra hissələrinin dəyişilməsi və bərpa olunması üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

30. Cari təmir nə üçün aparılır?
A) Əsas vəsaitlərin təmirəyararlılığını yoxlamaq üçün
B) Əsas vəsaitlərin vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısını almaq üçün
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C) Dövriyyə vəsaitlərin vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısını almaq üçün
D) Əsas vəsaitlərin bir sıra hissələrinin dəyişilməsi və bərpa olunması üçün
E) Əsas vəsaitlərin yenisi ilə əvəz olunması üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

31. Əsas vəsaitlərin əsaslı və cari təmirinin aparılma üsulu düzgün göstərilmiş variantı seçin.
A) Sahibkar üsulu
B) Dövriyyə üsulu
C) Təsərrüfat üsulu
D) Razılaşdırılmış üsul
E) Normativ üsulu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

32. Podrat üsulu ilə aparılan təmir işləri hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Sifarişçi ilə razılaşdırmış qiymətlər əsasında podratçılar tərəfindən müvafiq normativ sənədlə
rəsmiləşdirilən yerinə yetirilmiş təmir işləridir
B) İşçilərin öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi, xüsusiləşdirilmiş
briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün müvafiq briqada
(dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir
C) Sifarişçi ilə razılaşdırmış qiymətlər əsasında müəssisənin işçiləri tərəfindən müvafiq normativ sənədlə
rəsmiləşdirilən yerinə yetirilmiş təmir işləridir
D) Sifarişçi ilə razılaşdırmış qiymətlər əsasında rəhbərlik tərəfindən müvafiq normativ sənədlə
rəsmiləşdirilməyən yerinə yetirilmiş təmir işləridir
E) Məhsulgöndərənin öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi,
xüsusiləşdirilmiş briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün
müvafiq briqada (dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php
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33. Təsərrüfat üsulu ilə aparılan təmir işləri hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Məhsulgöndərənin öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi,
xüsusiləşdirilmiş briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün
müvafiq briqada (dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir
B) Sahibkar və ya təşkilatın öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi,
xüsusiləşdirilmiş briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün
müvafiq briqada (dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir
C) Sifarişçi ilə razılaşdırmış qiymətlər əsasında rəhbərlik tərəfindən müvafiq normativ sənədlə
rəsmiləşdirilməyən yerinə yetirilmiş təmir işləridir
D) İşçilərin öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi, xüsusiləşdirilmiş
briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün müvafiq briqada
(dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir
E) Dövriyyə fondların istismar müddətinin uzadılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə büdcə sənədləri əsasında hesabat ayı ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən
işlər üzrə onların tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan
çıxmış əsas fondların struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş
məsrəflərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

34. Podrat üsulu ilə təmir işləri haqqında fikirlərdən biri düzgün verilmişdir.
A) Podrat üsulu ilə təmir işləri alıcılarla razılaşdırılmış qiymətlə həyata keçirilir
B) Podrat üsulu ilə təmir işləri nəqliyyat şirkətləri ilə razılaşdırılmış qiymətlə həyata keçirilir
C) Podrat üsulu ilə təmir işləri maya dəyəri ilə həyata keçirilir
D) Podrat üsulu ilə təmir işləri rəhbərliklə razılaşdırılmış qiymətlə həyata keçirilir
E) Əsas fondların hər bir kateqoriyasının kəmiyyət göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində
saxlanılması üçün (onun ayrı - ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi,
bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

35. Təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri haqqında fikirlərdən biri düzgün verilmişdir.
A) Təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə normativ dəyər ilə qiymətləndirilir
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B) Təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə rəhbərin istəyinə uyğun qiymətləndirilir
C) Təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə podratçının istədiyi kimi qiymətləndirilir
D) Təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə alıcıların tələbinə uyğun qiymətləndirilir
E) Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri - yaşayış sahələrinin təqdim
edilməsi ilə bağlı gəlir və bu gəlirdən çıxılan xərclər vergi ili ərzində yerinə yetirilmiş işlər (mərhələlər) üzrə
təqdim edilən yaşayış və qeyri - yaşayış sahələrinin ƏDV - siz məbləğləri ilə həmin sahələrin tikintisi ilə bağlı
çəkilən məsrəflər, o cümlədən torpaq sahələrinin alınması ilə bağlı çəkilən məsrəflər əsasında müəyyən edilir.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

36. Əsas vəsaitlərin əsaslı və cari təmirinin aparılma üsulu düzgün göstərilmiş variantı seçin.
A) Normativ üsulu
B) Podrat üsulu
C) Sahibkar üsulu
D) Dövriyyə üsulu
E) Razılaşdırılmış üsul
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

37. Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məbləği necə hesablanır?
A) Əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərini müvafiq gəlir normasına görə
hesablamaq lazımdır
B) Dövriyyə vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərini müvafiq faiz dərəcəsinə görə
hesablamaq lazımdır
C) Əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərini müvafiq faiz dərəcəsinə görə
hesablamaq lazımdır
D) Dövriyyə vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin əvvəlinə qalıq dəyərini müvafiq faiz dərəcəsinə görə
hesablamaq lazımdır
E) Əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin əvvəlinə qalıq dəyərini müvafiq faiz dərəcəsinə görə
hesablamaq lazımdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

38. Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan bina, tikintilər və qurğular üçün təmir xərclərinin faiz dərəcəsi hansı
variantda düzgün verilmişdir?
A) İlin sonuna qalıq dəyərinin 2 faizi
B) İlin sonuna qalıq dəyərinin 1 faizi
C) İlin sonuna qalıq dəyərinin 3 faizi
D) İlin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi
E) İlin sonuna qalıq dəyərinin 10 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

39. Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası üçün təmir xərclərinin faiz
dərəcəsi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) İlin sonuna qalıq dəyərinin 1 faizi
B) İlin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi
C) İlin sonuna qalıq dəyərinin 2 faizi
D) İlin sonuna qalıq dəyərinin 10 faizi
E) İlin sonuna qalıq dəyərinin 3 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

40. Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan nəqliyyat vasitələri üçün təmir xərclərinin faiz dərəcəsi hansı variantda
düzgün verilmişdir?
A) İlin sonuna qalıq dəyərinin 2 faizi
B) İlin sonuna qalıq dəyərinin 10 faizi
C) İlin sonuna qalıq dəyərinin 3 faizi
D) İlin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi
E) İlin sonuna qalıq dəyərinin 1 faizi
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

41. Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan digər əsas vəsaitlər üçün təmir xərclərinin faiz dərəcəsi hansı variantda
düzgün verilmişdir?
A) İlin sonuna qalıq dəyərinin 1 faizi
B) İlin sonuna qalıq dəyərinin 2 faizi
C) İlin sonuna qalıq dəyərinin 3 faizi
D) İlin sonuna qalıq dəyərinin 10 faizi
E) İlin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

42. Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlər üçün təmir
xərclərinin faiz dərəcəsi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) 0 faiz
B) 2 faiz
C) 3 faiz
D) 5 faiz
E) 0,5 faiz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

43. Təmir xərclərinin faktiki məbləği faiz dərəcəsi ilə müəyyənləşdirilən məbləğdən az olduqda ... Boşluğu
tamamlayın.
A) Gəlirdən təmir xərclərinin faktiki məbləği çıxılır
B) Xərclərdən təmir xərclərinin faktiki məbləği çıxılır
C) Gəlirlə təmir xərclərinin faktiki məbləği toplanır
D) İlin sonuna olan mənfəətdən təmir xərclərinin faktiki məbləği çıxılır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Xərclərdən təmir xərclərinin planlaşdırılan məbləği çıxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

44. Amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş
xərclər ... Boşluğu doldurun.
A) Gəlirdən çıxılmır və onların balans dəyərini artırır
B) Gəlirdən çıxılır
C) Gəlirdən çıxılmır və onların balans dəyərinə təsir etmir
D) Gəlirdən çıxılır və onların balans dəyərini artırır
E) Gəlirdən çıxılmır və onların balans dəyərini azaldır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.muhasib.az/Muhasibat/ev/ev_6.php

45. Əsaslı təmir məsrəfləri anlayışı hansı variantda tam düzgün verilmişdir?
A) Əsas fondların istismar müddətinin uzadılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
smeta sənədləri əsasında hesabat ili ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən işlər üzrə onların
tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan çıxmış əsas fondların
struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş məsrəflərdir
B) Dövriyyə fondlarının istismar müddətinin uzadılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə smeta sənədləri əsasında hesabat ili ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən işlər
üzrə onların tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan çıxmış
əsas fondların struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş
məsrəflərdir
C) Əsas fondların istismar müddətinin azaldılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin aşağı salınması məqsədi ilə
smeta sənədləri əsasında hesabat ili ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən işlər üzrə onların
tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan çıxmış əsas fondların
struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş məsrəflərdir
D) Əsas fondların istismar müddətinin uzadılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi
ilə smeta sənədləri əsasında hesabat ili ərzində beş dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən işlər üzrə
onların tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan çıxmış əsas
fondların struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş məsrəflərdir
E) Dövriyyə fondların istismar müddətinin uzadılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə büdcə sənədləri əsasında hesabat ayı ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən
işlər üzrə onların tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan
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çıxmış əsas fondların struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş
məsrəflərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında.
Q - 19. 23.09.2014

46. Cari təmir məsrəfləri anlayışı hansı variantda tam düzgün ifadə edilmişdir?
A) Dövriyyə fondlarının hər bir kateqoriyasının texniki və iqtisadi göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd
daxilində saxlanılması üçün (onun ayrı - ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının
dəyişdirilməsi, bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir
B) Əsas fondların hər bir kateqoriyasının texniki və iqtisadi göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində
saxlanılması üçün (onun ayrı - ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi,
bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir
C) Əsas fondların hər bir kateqoriyasının keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində
saxlanılması üçün (onun ayrı - ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi,
bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir
D) Dövriyyə fondların hər bir kateqoriyasının keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində
saxlanılması üçün (onun ayrı - ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi,
bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir
E) Əsas fondların hər bir kateqoriyasının kəmiyyət göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində
saxlanılması üçün (onun ayrı - ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi,
bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında.
Q - 19. 23.09.2014

47. İstismar xərcləri anlayışı hansı variantda tam düzgün ifadə edilmişdir?
A) Dövriyyə fondların nəzərdə tutulmuş istifadə müddəti ərzində onlara göstərilən gündəlik xidmət xərcləridir
B) Əsas fondların nəzərdə tutulmuş istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra onlara göstərilən gündəlik xidmət
xərcləridir
C) Əsas fondların nəzərdə tutulmuş istifadə müddəti ərzində onlara göstərilən gündəlik xidmət xərcləridir
D) Dövriyyə fondların nəzərdə tutulmuş istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra onlara göstərilən gündəlik
xidmət xərcləridir
E) Əsas fondların nəzərdə tutulmuş istifadə müddəti ərzində onlara göstərilən illik xidmət xərcləridir
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında.
Q - 19. 23.09.2014

48. Mal - material ehtiyatlarına aid olmayanı seçin.
A) Biznesin adi gedişində satış üçün saxlanılır
B) Satış üçün istehsal prosesindədir
C) İstehsal prosesində istehlak ediləcək material və ya
təchizatın formasına malikdir
D) Xidmət göstərilməsi prosesində istehlak ediləcək material və ya
təchizatın formasına malikdir
E) Bazara daxil olma prosesində lizinq üçün saxlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

49. Mal - material ehtiyatları obyektlərinin mühasibat maya dəyərinə daxil olmayanı seçin.
A) Xammal alınmasına sərf olunan məsrəflər
B) Material alınmasına sərf olunan məsrəflər
C) Yarımfabrikatların alınmasına sərf olunan məsrəflər
D) İcarə məsrəfləri
E) İstehsal prosesi məsrəfləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

50. Xammal və materialların alınmasına sərf edilən məsrəflərə daxil olmayanı seçin.
A) Satınalmanın xalis
qiyməti
B) İdxal
rüsumları
C) ƏDV kimi əvəzi ödənilən vergilərdən savayı digər vergilər
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D) Xammal, xidmət materialları, və ya hazır məhsullarla bilavasitə əlaqəli, nəqliyyat və
çatdırılma üçün yükləmə - boşaltma məsrəfləri
E) İxrac rüsumları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

51. İstehsal prosesi məsrəflərinə aid olan məsrəfləri seçin.
A) Bilavasitə istehsal obyektləri ilə əlaqəli xərclər,
ilk növbədə, istehsalatla məşğul olan işçi heyətinin əmək haqlarının ödənilməsi üçün məsrəflər daxildir
B) İstehsalatla məşğul olan işçi heyətinin ezamiyyət haqlarının ödənilməsi üçün məsrəflər daxildir
C) Bilavasitə istehlak obyektləri ilə əlaqəli xərclər,
ilk növbədə, satışla məşğul olan işçi heyətinin əmək haqlarının ödənilməsi üçün məsrəflər daxildir
D) Bilavasitə nəqliyyat vasitələri ilə əlaqəli xərclər,
ilk növbədə, daşıma ilə məşğul olan işçi heyətinin əmək haqlarının ödənilməsi üçün məsrəflər daxildir
E) Bilavasitə tədarük obyektləri ilə əlaqəli xərclər,
ilk növbədə, təchizatla məşğul olan işçi heyətinin əmək haqlarının ödənilməsi üçün məsrəflər daxildir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

52. Ştat cədvəli anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) İşçilərin saatlıq (gündəlik) tarif dərəcələrinin dəyəri və vəzifə maaşları müəssisənin ştat cədvəlində
göstərilir
B) Məhsulgöndərənlərin aylıq tarif dərəcələrinin dəyəri və vəzifə maaşları müəssisənin ştat cədvəlində
göstərilir
C) İşçilərin illik tarif dərəcələrinin dəyəri və vəzifə maaşları müəssisənin ştat cədvəlində göstərilir
D) Tədarükçülərin saatlıq (gündəlik) tarif dərəcələrinin dəyəri və vəzifə maaşları müəssisənin ştat cədvəlində
göstərilir
E) İstehlakçıların saatlıq (gündəlik) tarif dərəcələrinin dəyəri və vəzifə maaşları müəssisənin ştat cədvəlində
göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://www.muhasib.az/article.php?cat=5&n=752
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53. Ştat cədvəlinin hazırlanması nə üçün vacib hesab edilir?
A) Müəssisədə işləri aparmaq üçün sifarişçilərin sayının müəyyən edilməsi üçün
B) Müəssisədə işləri aparmaq üçün işçilərin sayının və əmək haqqı məsrəflərinin müəyyən edilməsi üçün
C) Müəssisədə işləri aparmaq üçün işçilərin sayının və vergi məsrəflərinin müəyyən edilməsi üçün
D) Müəssisədə işləri aparmaq üçün istehlakçıların sayının və əmək haqqı məsrəflərinin müəyyən edilməsi üçün
E) Müəssisədə işləri aparmaq üçün nəqliyyat vasitələrinin sayının müəyyən edilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://www.muhasib.az/article.php?cat=5&n=752

54. İstehsal prosesinin optimallaşdırılması nəyi təmin edir?
A) Proseslərin məhsuldarlığının azaldılmasında və müvafiq olaraq, məhsulun son maya dəyərinin azalması
səbəbindən qazancda ifadə olunan effektivliyin artmasını
B) Proseslərin məhsuldarlığının artırılmasında və müvafiq olaraq, məhsulun son maya dəyərinin artması
səbəbindən qazancda ifadə olunan effektivliyin azalmasını
C) Proseslərin məhsuldarlığının artırılmasında və müvafiq olaraq, məhsulun son maya dəyərinin azalması
səbəbindən qazancda ifadə olunan effektivliyin artmasını
D) Proseslərin məhsuldarlığının azaldılmasında və müvafiq olaraq, məhsulun son maya dəyərinin artması
səbəbindən qazancda ifadə olunan effektivliyin artmasını
E) Proseslərin məhsuldarlığının artırılmasında və müvafiq olaraq, məhsulun son maya dəyərinin artması
səbəbindən qazancda ifadə olunan effektivliyin artmasını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://usu.kz/langs/az/production/optimization_of_the_production_process.php

55. Optimizasiya dedikdə nə başa düşülür?
A) Mənfi amillərin aradan qaldırılması və / və ya istehsal prosesində və onun tərkib hissələrində yeniliklərin
tətbiqi üzərində iş
B) Müsbət amillərin aradan qaldırılması və / və ya istehsal prosesində və onun tərkib hissələrində yeniliklərin
tətbiqi üzərində iş
C) Mənfi amillərin aradan qaldırılması və / və ya istehlak prosesində və onun tərkib hissələrində yeniliklərin
tətbiqi üzərində iş
D) Müsbət amillərin aradan qaldırılması və / və ya istehlak prosesində və onun tərkib hissələrində yeniliklərin
tətbiqi üzərində iş
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E) Mənfi amillərin aradan qaldırılması və / və ya nəqletmə prosesində və onun tərkib hissələrində yeniliklərin
tətbiqi üzərində iş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://usu.kz/langs/az/production/optimization_of_the_production_process.php

56. Biznes prosesinin təhlili planı (4 addımda) hansı variantda düzgün verilmişdir? 1. Prosesin
müəyyənləşdirilməsi 2. AS - İs prosesi təhlil 3. Proses məlumatını topla 4. Planı inkişaf etdirin
A) 2,3,1,4
B) 4,3,2,1
C) 1,4,2,3
D) 1,3,2,4
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

57. İş prosesi analizinin ən ümumi faydalarından biri düzgün verilmişdir:
A) Müəyyən proseslərin gecikməsinə səbəb olan maneələri müəyyənləşdirməyə imkan yaradır
B) Müəssisədəki işçi sayını müəyyənləşdirməyə imkan yaradır
C) Bazara çıxarılacaq məhsulun alış səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır
D) Prosesi həyata keçirmək üçün marketinq şöbəsinin işini gücləndirməyə imkan yaradır
E) Müəssisədəki nəqliyyat vasitələrinin sayını müəyyənləşdirməyə imkan yaradır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

58. Biznes prosesinin optimallaşdırılması anlayışı hansı variantda tam düzgün verilmişdir?
A) Təşkilatların öz proseslərinin yaxşılaşdırmaqla onların səmərəliliyinin azaldılmasına kömək etmək üçün
üsuldur
B) Təşkilatların öz proseslərini araşdırmaqla işçi sayını azaltmağa kömək edən üsuldur
C) Alıcıya çatdırılmalı olan məhsulun nəql edilməsinə kömək edən üsuldur
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D) Bazarda məhsulun satış qabiliyyətini müəyyənləşdirməyə kömək edən üsuldur
E) Təşkilatların öz proseslərinin yaxşılaşdırmaqla onların səmərəliliyinin artırılmasına kömək etmək üçün
üsuldur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

59. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasındakı məqsəd hansı variantda səhv verilmişdir?
A) Müəyyən bir dövr ərzindəki maliyyə fəaliyyətinin nəticələri (müəssisə hansı
həcmdə mənfəət əldə etmişdir)
B) Müəyyən dövrdə müəssisənin maliyyə vəziyyəti (yəni müəssisə nəyə sahibdir və kimə,
nə qədər borcludur)
C) Keçən illə müqayisədə cari ildə müəssisəyə işçi qəbulunda olan dəyişikliklər
D) Keçən illə müqayisədə cari ildə maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər
E) Müəssisə bu il ərzində keçən ilə nisbətən necə fəaliyyət göstərmişdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

60. Verilənlərdən biri maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının səbəblərindən deyil
A) Digər qurumların müəssisəyə olan borclarının qiymətləndirilməsi
B) Müəssisənin digərlərinə olan borclarını qiymətləndirmək
C) Zərərin hesablanması və onun komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi
D) Mənfəətin hesablanması və onun komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi
E) Səhm kapitalının artırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

61. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın əsas elementləri hansı variantda düzgün verilmişdir? 1. Öhdəliklər 2.
Aktivlər 3. Səlahiyyət 4. Kapital 5. İnsan resursları
A) 1,2,3
B) 1,2,4
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C) 1,3,4
D) 1,3,5
E) 2,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

62. Gəlirlərin müxtəlif növlərinə aid nümunələrdən biri səhv verilmişdir
A) Əmtəələrin pul vəsaitinə satışı (birbaşa pul vəsaiti mədaxilinə nümunədir)
B) Əmtəələrin kreditlə satışı (debitor borcu adlanan aktivlərin artımına nümunədir)
C) Borcları vaxtında ödədiyi üçün təchizatçılardan əldə edilən güzəştlər (əmtəələri alıb on_x0002_ların bir
hissəsi üçün heç bir məbləğ ödəmədiyimizə görə bu, təchizatçılar qarşısında olan öhdəliklərin azalmasına
nümunədir)
D) Əmtəələrin nəğd pul ilə alınması (birbaşa pul vəsaiti məxarici ilə nəticələnir)
E) Əldə edilmiş faiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

63. Xərclərin müxtəlif növlərinə aid nümunələrdən biri düzgün verilmişdir.
A) Borcları vaxtında ödədiyi üçün təchizatçılardan əldə edilən güzəştlər (əmtəələri alıb on_x0002_ların bir
hissəsi üçün heç bir məbləğ ödəmədiyimizə görə bu, təchizatçılar qarşısında olan öhdəliklərin azalmasına
nümunədir)
B) Əmtəələrin nəğd pul ilə alınması (birbaşa pul vəsaiti məxarici ilə nəticələnir)
C) Əldə edilmiş qonorar
D) Əldə edilmiş faiz
E) Əmtəələrin pul vəsaitinə satışı (birbaşa pul vəsaiti mədaxilinə nümunədir)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

64. Xərclərin müxtəlif növlərinə aid nümunələrdən biri düzgün verilmişdir
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A) Əmtəələrin kreditlə alınması (əmtəə təchizatçılarına olan borcu ifadə edən öhdəliklə
nəticələnir)
B) Borcları vaxtında ödədiyi üçün təchizatçılardan əldə edilən güzəştlər (əmtəələri alıb on_x0002_ların bir
hissəsi üçün heç bir məbləğ ödəmədiyimizə görə bu, təchizatçılar qarşısında olan öhdəliklərin azalmasına
nümunədir)
C) Əldə edilmiş faiz
D) Əmtəələrin pul vəsaitinə satışı (birbaşa pul vəsaiti mədaxilinə nümunədir)
E) Əldə edilmiş qonorar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

65. Xərclərin müxtəlif növlərinə aid nümunələrdən biri düzgün verilmişdir
A) Əldə edilmiş faiz
B) Əmtəələrin pul vəsaitinə satışı (birbaşa pul vəsaiti mədaxilinə nümunədir)
C) Əməkhaqqları, ofisin saxlanma xərcləri, kommunal xərclər (qaz, su, istehlak olunmuş
elektrik və s.)
D) Əldə edilmiş qonorar
E) Borcları vaxtında ödədiyi üçün təchizatçılardan əldə edilən güzəştlər (əmtəələri alıb onların bir hissəsi üçün
heç bir məbləğ ödəmədiyimizə görə bu, təchizatçılar qarşısında olan öhdəliklərin azalmasına nümunədir)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

66. Hansı halda müəssisə gəlir əldə edir?
A) Mənfəət > Gəlir
B) Mənfəət > Gəlir + Xərc
C) Xərclər > Gəlir
D) Gəlir = Xərclər
E) Gəlir > Xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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67. Hansı halda müəssisə zərərə məruz qalır?
A) Xərclər > Gəlir
B) Gəlir = Xərclər
C) Gəlir > Xərclər
D) Mənfəət > Gəlir
E) Mənfəət > Gəlir + Xərc
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

68. Əmtəələrin satışı _______, lakin satınalmalar _______ yaradır. Əmtəələr nəğd pul ilə
satıldıqda, həmin pul vəsaiti _______ adlandırılır. Əmtəələr kreditlə satıldıqda, müştəridən
əldə ediləcək məbləğ _________ adlandırılır. Əmtəələri kreditlər satın aldıqda yaranmış borc
_______ adlandırılır. Boş yerləri MGHH (mənfəət və zərər haqqında hesabat) və MVHH - nin (maliyyə vəziyyəti
haqqında hesabat) müvafiq elementləri ilə ardıcıl olaraq doldurun.
A) Aktiv, xərc, gəlir, cari aktiv, cari öhdəlik
B) Gəlir, xərc, aktiv, xərc, cari öhdəlik
C) Gəlir, gəlir, aktiv, cari aktiv, cari öhdəlik
D) Gəlir, xərc, aktiv, cari aktiv, cari öhdəlik
E) Xərc, xərc, aktiv, cari aktiv, cari öhdəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

69. Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət göstəricilərinin məqsədi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Hesabatlar daha gözəl görünsün
B) Hesabatlarda öhdəliklərlə aktivlər bir - birinə bərabər
olsun
C) Mənfəət daha çox olsun
D) Öhdəliklər daha çox olsun
E) Hesabatlar daha etibarlı və anlaşıqlı olsun
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

70. Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət göstəricilərindən fəaliyyətin davamlılığı konsepsiyasına görə müəssisə ən
azı nə qədər fəaliyyətdə olmalıdır?
A) 12 ay
B) 50 ay
C) 11 ay
D) 60 ay
E) 24 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

71. Bütün əhəmiyyətli maddələr maliyyə hesabatlarında necə qeyd edilməlidir?
A) İri şriftlərlə göstərilməli
B) Birləşdirilməli və bir hesab kimi verilməli
C) İxtisara salınmalı
D) Ayrı - ayrılıqda qeyd edilməli
E) Rəngli göstərilməli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

72. Əməliyyatın hüquqi forması deyil, iqtisadi mahiyyətinin əks olunmasını tələb edən keyfiyyət göstəricisi
hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Mahiyyətin forma üzərində üstünlüyü
B) Ehtiyatlılıq
C) Ardıcıllıq
D) Münasiblik
E) Etibarlılıq
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

73. Mal - material ehtiyatları dedikdə nə başa düşülür?
A) Mühasibat uçotu dövrünün sonunda əlimizdə olan əmtəələr
B) Mühasibat uçotu dövrünün əvvəlində əlimizdə olan nəqliyyat vasitələri
C) Mühasibat uçotu dövrünün əvvəlində əlimizdə olan əmtəələr
D) Mühasibat uçotu dövrünün əvvəlində əlimizdə olan işçi sayı
E) Mühasibat uçotu dövrünün sonunda əlimizdə olan pul vəsaiti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

74. Mal - material ehtiyatları nə üçün müəssisənin mənfəətinə birbaşa olaraq təsir edir?
A) Satışların maya dəyərinə daxil edilmədiyi üçün
B) Alışların maya dəyərinə daxil edildiyi üçün
C) Nəqletmələrin maya dəyərinə daxil edildiyi üçün
D) Satışların maya dəyərinə daxil edildiyi üçün
E) Təchizetmənin maya dəyərinə daxil edildiyi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

75. Mal - material ehtiyatlarının ölçülməsinə daxil edilməyən xərclərdən biri səhv göstərilmişdir:
A) Müəssisədən daşınma xərcləri
B) İnzibati qaimə xərcləri
C) Emal xərcləri
D) Gözlənilməz xərclər
E) Satış və anbar xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

76. Mal - material ehtiyatlarının siyahıya alınması dedikdə nə başa düşülür?
A) Mal - material ehtiyatlarının pul vəsaiti olaraq hesablanması
B) Mal - material ehtiyatlarının fiziki olaraq sayılması (hesablanması)
C) Mal - material ehtiyatlarının keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi
D) Mal - material ehtiyatlarının iqtisadi dəyərinin hesablanması
E) Mal - material ehtiyatlarının fiziki olaraq yerdəyişməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

77. Mal - material ehtiyatlarının ölçülməsi zamanı hansı iki göstərici müqayisə edilir?
A) Mümkün xalis satış dəyəri və yekun qalıq
B) Mümkün xalis satış dəyəri və ilkin dəyər
C) Emal məsrəfləri və ilkin dəyər
D) Mümkün xalis satış dəyəri və cari dəyər
E) Mümkün xalis satış dəyəri və gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

78. Xalis mənfəət hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Xalis mənfəət = Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış
gəlir - Amortizasiya xərcləri
B) Xalis mənfəət = Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti - Əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış
gəlir - Amortizasiya xərcləri
C) Xalis mənfəət = Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış
gəlir + Amortizasiya xərcləri
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D) Xalis mənfəət = Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti / Əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış
gəlir - Amortizasiya xərcləri
E) Xalis mənfəət = (Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış
gəlir) * Amortizasiya xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

79. Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaiti mənfəəti anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaiti mənfəəti = xalis mənfəət + əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış gəlir + amortizasiya xərcləri (qeyri - pul vəsaiti xərcləri)
B) Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaiti mənfəəti = xalis mənfəət - əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış gəlir - amortizasiya xərcləri (qeyri - pul vəsaiti xərcləri)
C) Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaiti mənfəəti = xalis mənfəət * əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış gəlir + amortizasiya xərcləri (qeyri - pul vəsaiti xərcləri)
D) Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaiti mənfəəti = xalis mənfəət - əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış gəlir + amortizasiya xərcləri (qeyri - pul vəsaiti xərcləri)
E) Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaiti mənfəəti = xalis mənfəət / (əməliyyat fəaliyyətindən olan
reallaşdırılmamış gəlir + amortizasiya xərcləri (qeyri - pul vəsaiti xərcləri))
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

80. Əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində pul vəsaitlərinin hərəkəti hansı metodlarla hesablana bilər?
A) Əsas və daimi
B) Birbaşa və ümumi
C) Dolayı və birbaşa
D) Daimi və müvəqqəti
E) Dolayı və müvəqqəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

81. Müəssisənin bazar aktivliyinin mühüm hissəsini təşkil edən iki meyar hansı variantda düzgün
göstərilmişdir?
A) Satışın maksimumlaşdırılması, mənfəətin minimumlaşdırılması
B) Satışın maksimumlaşdırılması, mənfəətin maksimumlaşdırılması
C) Xərclərin maksimumlaşdırılması, mənfəətin maksimumlaşdırılması
D) Satışın minimumlaşdırılması, mənfəətin maksimumlaşdırılması
E) Satışın minimumlaşdırılması, mənfəətin minimumlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.Abbasov, R.Abbasova və başqaları .Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Bakı, 2011

82. Maliyyə planlaşdırılmasının əsas vəzifələrindən biri səhv göstərilmişdir.
A) Qarşıya qoyulan məqsədlərin razılaşdırılmasının və onların həyata keçirilməsi imkanlarının yoxlanılması
B) Müəssisənin müxtəlif bölmələrinin qarşılıqlı hərəkətlərinin təmin edilməsi
C) Müəssisənin inkişafının müxtəlif variantlarının və uyğun olaraq investisiyanın həcminin və onların
maliyyələşdirilməsi üsullarının təhlili
D) Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi
E) Müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik vəziyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.Abbasov, R.Abbasova və başqaları .Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Bakı, 2011

83. Maliyyə planlaşdırılmasının mərhələləri hansı variantda tam düzgün ardıcıllıqla verilmişdir? 1. Bütün
mümkün qərarlardan seçilmiş variant əsaslandırılır 2. Cari və gələcək qərarlar arasında əlaqəni başa düşmək və
gözlənilməz hadisələrdən qaçmaq məqsədilə cari qərarların nəticələri proqnozlaşdırılır 3. Maliyyə planında
müəyyən edilən məqsədlərlə müqayisədə müəssisənin nail olacağı nəticələr qiymətləndirilir 4. Müəssisənin
malik olduğu investisiya və maliyyələşdirmə imkanları təhlil edilir
A) 4,3,2,1
B) 1,2,3,4
C) 4, 2,1,3
D) 3,2,1,4
E) 2,3,1,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: A.Abbasov, R.Abbasova və başqaları .Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Bakı, 2011

84. Canlı əməkdən istifadə edilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün hansı göstəricidən istifadə
edilir?
A) Estetik göstəricilər
B) Erqonomik göstəricilər
C) Təyinat göstəriciləri
D) Əmək məhsuldarlığı göstəricisi
E) Təhlükəsizlik göstəriciləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

85. Əmək məhsuldarlığının təhlili üçün istifadə edilən istehsal göstəricilərindən biri düzgün verilmişdir.
A) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortaillik istehsalı
B) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq fasilələri
C) Bir müəssisənin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortagünlük istehsalı
D) Bir müəssisənin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq istehsalı
E) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq keyfiyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

86. Əmək məhsuldarlığının artması ... Cümləni tamamlayın.
A) Təşkilatın iş günlərinin sayına qənaət edilməsinə imkan verir
B) Təşkilatın nəqletmə xərclərinə qənaət edilməsinə imkan verir
C) Təşkilatın məhsulları saxlma müddətinə qənaət edilməsinə imkan verir
D) Təşkilatın işçilərinin sayına qənaət edilməsinə imkan verir
E) Təşkilatın dəzgahlarının sayına qənaət edilməsinə imkan verir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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87. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Vertikal (şaquli) təhlil
B) Cari təhlil
C) Riyazi müqayisə
D) Normativ təhlil
E) Analoji təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

88. Əmək məhsuldarlığının təhlili üçün istifadə edilən istehsal göstəricilərindən biri düzgün verilmişdir.
A) Bir müəssisənin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortagünlük istehsalı
B) Bir müəssisənin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq istehsalı
C) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortagünlük istehsalı
D) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq fasilələri
E) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq keyfiyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

89. Məhsulun əməktutumu və istehsal göstəriciləri arasında ... Cümləni tamamlayın.
A) Tərs mütənasib asılılıq vardır, yəni əməktutumu azaldıqda istehsal artır və əksinə
B) Düz mütənasib asılılıq vardır, yəni əməktutumu azaldıqda istehsal artır və əksinə
C) Tərs mütənasib asılılıq vardır, əməktutumu azaldıqda istehsal azalır və əksinə
D) Düz mütənasib asılılıq vardır, yəni əməktutumu azaldıqda istehsal azalır və əksinə
E) Düz mütənasib asılılıq vardır, əməktutumu artdıqca istehsal azalır və əksinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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90. Əmək məhsuldarlığının təhlili üçün istifadə edilən istehsal göstəricilərindən biri düzgün verilmişdir.
A) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq keyfiyyəti
B) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq istehsalı
C) Bir müəssisənin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq istehsalı
D) Bir müəssisənin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortagünlük istehsalı
E) Bir işçinin (fəhlənin, əsas fəhlənin) ortasaatlıq fasilələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

91. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Texniki təhlil
B) Analoji təhlil
C) Bənzər şirkət ilə müqayisə
D) Sorğu təhlil
E) Daimi təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

92. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri olan vertikal təhlil ilə nə
müəyyən edilir?
A) İki və ya daha artıq müəssisə üzrə əmsalların müqayisəsi
B) Hər bir bəndin onun baza məbləği (baza məbləğinin 100%
olması güman edilir) ilə müqayisəsi
C) Eyni müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
D) Müəssisənin cari əmsallarının onun keçmiş dövrlərdəki əmsalları və gözlənilən
gələcək əmsalları ilə müqayisəsi
E) Fərqli müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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93. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Texniki təhlil
B) Sektor üzrə müqayisə
C) Cari təhlil
D) Daimi təhlil
E) Riyazi müqayisə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

94. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri olan eyni dövr üçün başqa
bir bənzər şirkət müqayisə ilə nə müəyyən edilir?
A) Hər bir bəndin onun baza məbləği (baza məbləğinin 100% olması güman edilir) ilə müqayisəsi
B) Eyni müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
C) Müəssisənin cari əmsallarının onun keçmiş dövrlərdəki əmsalları və gözlənilən gələcək əmsalları ilə
müqayisəsi
D) İki və ya daha artıq müəssisə üzrə əmsalların müqayisəsi
E) Fərqli müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

95. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Texniki təhlil
B) Daimi təhlil
C) Fərqli sektordakı şirkətlə müqayisə
D) Normativ təhlil
E) Trend təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

96. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri olan sektor üzrə müqayisə
ilə nə müəyyən edilir?
A) Müəssisənin cari əmsallarının onun keçmiş dövrlərdəki əmsalları və gözlənilən
gələcək əmsalları ilə müqayisəsi
B) Fərqli müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
C) Eyni müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
D) İki və ya daha artıq müəssisə üzrə əmsalların müqayisəsi
E) Hər bir bəndin onun baza məbləği (baza məbləğinin 100%
olması güman edilir) ilə müqayisəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

97. Maliyyə əmsallarının müqayisəsini aparmaq üçün istifadə edilən üsullardan biri olan trend təhlili ilə nə
müəyyən edilir?
A) Fərqli müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
B) Müəssisənin cari əmsallarının onun keçmiş dövrlərdəki əmsalları və gözlənilən
gələcək əmsalları ilə müqayisəsi
C) İki və ya daha artıq müəssisə üzrə əmsalların müqayisəsi
D) Hər bir bəndin onun baza məbləği (baza məbləğinin 100%
olması güman edilir) ilə müqayisəsi
E) Eyni müəssisələr və sektor üzrə orta göstəricilərlə şirkətin əmsallarının müqayisəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

98. Maliyyə hesabatlarının istifadəçilərindən olmayanı seçin.
A) Sahibkarlar
B) Dövlət
C) Rəhbərlik
D) Təchizatçılar

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Hakerlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

99. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat nə üçün hazırlanır?
A) Dövr üzrə müəssisənin maliyyə vəziyyətini və maliyyə nəticələrini təsvir etmək üçün
B) Sahibkarları razı salmaq üçün
C) Səhm qiymətlərini elan etmək üçün
D) Qəzetdə çap etmək üçün
E) Divident qiymətlərini elan etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

100. Satınalma prosedurlarında iştirak etmək üçün podratçıların ixtisas göstəricilərinin meyarlarından biri
səhv göstərilmişdir:
A) Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin,
etibarlığının olması
B) Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması
C) Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması
D) Müəssisə əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olmaması
E) Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

101. Maliyyə hesabatlarının istifadəçilərindən olmayanı seçin.
A) Maliyyə analitikləri
B) Vergi orqanları
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C) Fövqəladə hallar
D) İşçilər
E) İnvestorlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

102. Satınalmaların təşkil olunması üçün satılan təşkilat... Uyğunluğu tamamlayın.
A) Vergi orqanlarına tenderdə iştirak üçün fərdi dəvət göndərir
B) Tender komissiyasını formalaşdırır
C) Tenderin əsas şərtlər toplusunu hazırlayır
D) Tender komissiyası tərəfindən tenderin əsas şərtlər toplusu və tender elanı təsdiq edildikdən sonra tender
elanını dərc etdirir
E) Malgöndərənlərə (podratçılara) tenderdə iştirak üçün fərdi dəvət göndərir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

103. Satınalanın təşkilat satınalma prosedurları haqqında hesabatda göstərməli olduğu məlumatlardan biri
səhv göstərilmişdir:
A) Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) qısa təsviri
B) Tender təklifləri, ofertalar və ya kotirovkalar təqdim etmiş malgöndərənlərin (podratçıların) adları və
ünvanları, satınalma müqaviləsi bağlanan malgöndərənin
(podratçının) adı və ünvanı, həmin müqavilənin qiyməti
C) İşçilərin illik tarif dərəcələrinin dəyəri və vəzifə maaşları
D) Tender təklifləri, ofertalar və ya kotirovkalar təqdim etmiş malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas
göstəriciləri haqqında məlumat və ya belə məlumatın olmadığına dair
qeyd
E) Açıq tenderdən başqa digər satınalma metodlarının tətbiqi ilə keçirilən satınalma prosedurları nəticəsində
satınalma müqaviləsi bağlanmadıqda, müvafiq əsaslar göstərilməklə
bu barədə məlumat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

104. Azərbaycan Respublikasında malların dövlət satınalmalarının həyata keçirilməsi üçün olan satınalma
metodlarından biri səhv verilmişdir:
A) Açıq tender
B) Gizli tender
C) İkimərhələli tender
D) Məhdud iştiraklı və qapalı tender
E) Təkliflər sorğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

105. Açıq tender hansı halda istifadə edilə bilər?
A) Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən yuxarı olduqda onların satın alınması açıq
tender üsulu ilə aparılır
B) Malların (işlərin və xidmətlərin) müfəssəl xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilmədikdə, satınalan təşkilat
satınalmalara dair tələbatını ödəmək üçün ən məqbul qərarı qəbul etmək məqsədi ilə açıq tender üsulu aparılır
C) Satınalan təşkilat elmi - tədqiqatlar, eksperimentlər, axtarışlar və ya araşdırmalar aparılması məqsədi ilə
müqavilə bağlamaq istədikdə açıq tender üsulu aparılır
D) Həddən artıq mürəkkəb və ya xüsusi xarakterli olduğuna görə müvafiq mallar (işlər və xidmətlər) yalnız
məhdud sayda potensial malgöndərənlərdə (podratçılarda) olduqda açıq
tender üsulu aparılır
E) Çoxsaylı tender təkliflərinə baxılması və onların qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan vaxt və xərclər satın
alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri ilə mütənasib olmadıqda açıq
tender üsulu aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

106. Məhdud iştiraklı və qapalı tender hansı halda istifadə edilə bilər?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Satınalan təşkilat elmi - tədqiqatlar, eksperimentlər, axtarışlar və ya araşdırmalar aparılması məqsədi ilə
müqavilə bağlamaq istədikdə
B) Çoxsaylı tender təkliflərinə baxılması və onların qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan vaxt və xərclər satın
alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri ilə mütənasib olmadıqda
C) Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən yuxarı olduqda onların satın alınması
D) Malların (işlərin və xidmətlərin) müfəssəl xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilmədikdə, satınalan təşkilat
satınalmalara dair tələbatını ödəmək üçün ən məqbul qərarı qəbul etmək məqsədi ilə
E) Satın alınan mallar yalnız hər hansı konkret malgöndərəndə (podratçıda) və ya hər hansı konkret
malgöndərən (podratçı) həmin mallar (işlər və xidmətlər) üzərində xüsusi hüquqlara malik olduqda, onların
əvəzedicisi və alternativi olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

107. Bir mənbədən satınalma metodu hansı halda istifadə edilə bilər?
A) Malların (işlərin və xidmətlərin) müfəssəl xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilmədikdə, satınalan təşkilat
satınalmalara dair tələbatını ödəmək üçün ən məqbul qərarı qəbul etmək məqsədi ilə
B) Satınalan təşkilat elmi - tədqiqatlar, eksperimentlər, axtarışlar və ya araşdırmalar aparılması məqsədi ilə
müqavilə bağlamaq istədikdə
C) Çoxsaylı tender təkliflərinə baxılması və onların qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan vaxt və xərclər satın
alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri ilə mütənasib olmadıqda
D) Satın alınan mallar yalnız hər hansı konkret malgöndərəndə (podratçıda) və ya hər hansı konkret
malgöndərən (podratçı) həmin mallar (işlər və xidmətlər) üzərində xüsusi hüquqlara malik olduqda, onların
əvəzedicisi və alternativi olmadıqda
E) Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən yuxarı olduqda onların satın alınması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

108. Tender komissiyasının tərkibinə kimlər daxil edilir?
A) Satınalan təşkilatın mütəxəssisləri və əlaqədar təşkilatların nümayəndələri
B) Vergi mütəxəssisləri və işçilər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Mühasiblər və podratçı təşkilatın nümayəndələri
D) Vergi mütəxəssisləri və mühasiblər
E) Satınalan təşkilatın mütəxəssisləri və vergi işçiləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: № 245 - IIQ - li Dövlət satınalmaları haqqında AR qanunu. Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001

109. Təchizat zəncirinin optimallaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?
A) Xidmətin və onun texnoloji proseslərinin uçotu, nəzarəti və optimallaşdırılması üçün tapşırıqların
təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi
B) Keyfiyyətin və onun texnoloji proseslərinin uçotu, nəzarəti və optimallaşdırılması üçün tapşırıqların
təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi
C) İstehsalın və onun texnoloji proseslərinin uçotu, nəzarəti və optimallaşdırılması üçün tapşırıqların
təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi
D) Nəqliyyatın və onun texnoloji proseslərinin uçotu, nəzarəti və optimallaşdırılması üçün tapşırıqların
təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi
E) İstehlakın və onun texnoloji proseslərinin uçotu, nəzarəti və optimallaşdırılması üçün tapşırıqların
təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://usu.kz/langs/az/provision/supply_optimization.php

110. Yüksək effektivlikli bir təchizat sistemi ... Cümləni tamamlayın.
A) Müəssisənin bütövlüyünün rahat işləməsi üçün lazımi xammal, məhsul və digər ehtiyatların doldurulmasını
təmin edir
B) Müəssisənin bütövlüyünün rahat işləməsi üçün verginin vaxtında verilməsini təmin edir
C) Müəssisənin bütövlüyünün rahat işləməsi üçün lazımi işçilərin işə qəbulunu təmin edir
D) Müəssisənin bütövlüyünün rahat işləməsi üçün ən yüksək əmək haqqının verilməsini təmin edir
E) Müəssisənin bütövlüyünün rahat işləməsi üçün lazımi idarəetmə sisteminin qurulmasını təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://usu.kz/langs/az/provision/supply_systems_efficiency.php

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

111. Təchizat sisteminin səmərəliliyinin məqsədi hansı variantda tam düzgün ifadə edilmişdir?
A) Resurs xərclərini minimuma endirmək, məhsul və sənədlərin saxlanma şəraitini və keyfiyyətini təmin etmək,
işçilərin səmərəliliyi səviyyəsini artırmaq və istehsal mənfəətini artırmaqdır
B) Resurs xərclərini minimuma endirmək, məhsul və sənədlərin saxlanma şəraitini və keyfiyyətini təmin etmək,
işçilərin səmərəliliyi səviyyəsini artırmaq və istehsal mənfəətini azaltmaqdır
C) Resurs xərclərini maksimuma qaldırmaq, məhsul və sənədlərin saxlanma şəraitini və keyfiyyətini təmin
etmək, işçilərin səmərəliliyi səviyyəsini artırmaq və istehsal mənfəətini artırmaqdır
D) Resurs mənfəətini minimuma endirmək, məhsul və sənədlərin saxlanma şəraitini və keyfiyyətini təmin
etmək, işçilərin səmərəliliyi səviyyəsini artırmaq və istehsal mənfəətini artırmaqdır
E) Resurs xərclərini minimuma endirmək, nəqliyyat vasitələrinin saxlanma şəraitini və keyfiyyətini təmin
etmək, işçilərin səmərəliliyi səviyyəsini azaltmaq və istehsal mənfəətini artırmaqdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://usu.kz/langs/az/provision/supply_systems_efficiency.php

112. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətlərinə aid olanlardan biri səhv göstərilmişdir:
A) Münasiblik
B) Əhəmiyyətlilik
C) Müqayisəlilik
D) Tamlıq
E) Ölçüləbilənlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Səbzəliyev. Maliyyə hesabatı. Bakı, 2018

113. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətlərinə aid olanlardan biri səhv göstərilmişdir:
A) Ardıcıllıq
B) Günlük
C) Anlaşıqlıq
D) Düzgün təqdimat
E) Ehtiyatlılıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: S.Səbzəliyev. Maliyyə hesabatı. Bakı, 2018

114. Əməliyyat fəaliyyəti anlayışı hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Müəssisənin əsas gəlir gətirən, habelə investisiya fəaliyyətindən və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətindən
başqa, digər fəaliyyəti kimi nəzərdə tutulur
B) Kreditlərin və faiz xərcləri yaradan digər borcların verilməsi və geri alınması, uzunmüddətli aktivlərin və pul
vəsaitlərinin ekvivalentlərinə aid olmayan investisiyaların əldə edilməsi və xaric
olmasıdır
C) Müəssisənin mülkiyyətçilərinin qoyuluşları və mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi, habelə
üçüncü tərəfdən borcların alınması və onların geri ödənilməsidir
D) Hüquqi şəxs statusuna malik olmayan, müəssisənin funksiyalarını tam və ya qismən həyata keçirən ayrıca
struktur
bölməsidir
E) Müəssisə ilə kredit təşkilatı arasında xüsusi müqavilənin mövcud olduğu halda, müəssisənin həmin kredit
təşkilatı
qarşısında yaranan qısamüddətli öhdəliyidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Səbzəliyev. Maliyyə hesabatı. Bakı, 2018

115. İnvestisiya fəaliyyəti anlayışı hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Nağd pul vəsaitlərini, eləcə də bank hesablarında saxlanılan və tələblər üzrə verilən pul vəsaitlərini əks
etdirir
B) Qısa ödəniş müddətinə, yəni əldə olunduğu tarixdən 3 ay, yaxud daha az ödəniş müddətinə malik olan
yüksək likvidli qoyuluşlar deməkdir
C) Müəssisənin mülkiyyətçilərinin qoyuluşları və mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi, habelə
üçüncü tərəfdən borcların alınması və onların geri ödənilməsidir
D) Kreditlərin və faiz xərcləri yaradan digər borcların verilməsi və geri alınması, uzunmüddətli aktivlərin və pul
vəsaitlərinin ekvivalentlərinə aid olmayan investisiyaların əldə edilməsi və xaric
olmasıdır
E) Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin daxil olması və ya xaric olmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Səbzəliyev. Maliyyə hesabatı. Bakı, 2018

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

116. Pul vəsaitlərinin hərəkəti dedikdə nə başa düşülür?
A) Gələcəkdə satılması zəmanəti ilə məhsulun və ya maliyyə alətlərinin müvəqqəti alınması üzrə müqavilədir
B) Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin daxil olması və ya xaric olması başa düşülür
C) Müəssisənin əsas gəlir gətirən, habelə investisiya fəaliyyətindən və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətindən
başqa, digər fəaliyyəti kimi nəzərdə tutulur
D) Müəssisə ilə kredit təşkilatı arasında xüsusi müqavilənin mövcud olduğu halda, müəssisənin həmin kredit
təşkilatı
qarşısında yaranan qısamüddətli öhdəliyidir
E) Qısa ödəniş müddətinə, yəni əldə olunduğu tarixdən 3 ay, yaxud daha az ödəniş müddətinə malik olan
yüksək likvidli qoyuluşlar deməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: S.Səbzəliyev. Maliyyə hesabatı. Bakı, 2018

117. Müəssisələrdə əmək vasitələrindən istifadənin yaxşılaşdırılmasının yolları hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Ekstensiv və intensiv
B) Daimi və müvəqqəti
C) Analoji və normativ
D) Daxili və xarici
E) İqtisadi və riyazi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://sdu - sdtk.edu.az/wp - content/uploads/2020/04/Firman%C4%B1n - iqtisadiyyat%C4%B1 f%C9%99nnind%C9%99n - muhazir%C9%99l%C9%99r.pdf

118. Əmək vasitələrindən ekstensiv istifadənin istiqamətlərindən biri səhv göstərilmişdir:
A) Əmək vasitələrinə texniki xidmətin səmərəli təşkili
B) Keyfiyyətli təmir
C) Təmir müddətinin azaldılması
D) Prosesə az canlı əmək tətbiq etmək yolu ilə vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun miqyasca
çoxaldılması

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Boşdayanmaların (günərzi,
növbəboyu və növbədaxili) minimuma endirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://sdu - sdtk.edu.az/wp - content/uploads/2020/04/Firman%C4%B1n - iqtisadiyyat%C4%B1 f%C9%99nnind%C9%99n - muhazir%C9%99l%C9%99r.pdf

119. Biznesin səmərəliliyinin komponentlərindən biri səhv verilmişdir:
A) Maliyyə səmərəliliyi
B) Kəmiyyət səmərəliliyi
C) Ekoloji səmərəlilik
D) Əməliyyat səmərəliliyi
E) Əmək məhsuldarlığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Nargiz_Ahmadova - 7iyun2020.pdf

120. Maliyyə səmərəliliyi ... Cümləni tamamlayın.
A) Biznesin öz satışını necə istifadə etməsi ilə bağlıdır
B) Biznesin öz mənfəətini necə istifadə etməsi ilə bağlıdır
C) Biznesin öz aktivlərini necə istifadə etməsi ilə bağlıdır
D) Biznesin öz xərclərini necə istifadə etməsi ilə bağlıdır
E) Biznesin öz gəlirlərini necə istifadə etməsi ilə bağlıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Nargiz_Ahmadova - 7iyun2020.pdf

121. Əmək ehtiyatlarının və onlardan istifadə edilməsinin səmərəliliyinin təhlilinin əsas vəzifələrindən biri
yanlış göstərilmişdir:
A) Təşkilatın zəruri işçi qüvvəsi ilə təminatının qiymətləndirilməsi
B) Əmək ehtiyatlarının hərəkətinin təhlili
C) Əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkar edilməsi
E) Əmək ehtiyatlarına sərf edilən əmək haqqının qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Nargiz_Ahmadova - 7iyun2020.pdf

122. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Mənfəət və zərər haqqında hesabatdan nə ilə fərqlənir
A) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda hesablanmış və alımamış gəlirlər gəlir kimi göstərilir
B) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda hesablanmış və ödənilməmiş xərclər xərc kimi göstərilir
C) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda hesablanmış və ödənilməmiş xərclər xərc kimi göstərilmir
D) Mənfəət və zərər haqqında hesabatda hesablanmış və alımamış gəlirlər gəlir kimi göstərilmir
E) Mənfəət və zərər haqqında hesabatda hesablanmış və ödənilməmiş xərclər xərc kimi göstərilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

123. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda pul axınları müəssisənin hansı fəaliyyəti əsasında yaranır
A) Əməliyyat, biznes, investisiya fəaliyyəti
B) Əməliyyat, maliyyə, investisiya fəaliyyəti
C) Biznes, maliyyə, investisiya fəaliyyəti
D) Kassa, bank, investisiya fəaliyyəti
E) Əməliyyat, kassa, bank fəaliyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

124. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əməliyyat fəaliyyətinə aiddir
A) Uzun müddətli aktivlərin satışından gələn gəlirlər
B) Uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi
C) Alınmış borc vəsaiti
D) Səhmlərin emissiyasından gələn gəlir
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E) Müştərilərdən daxilolmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

125. Qeyd edilənlərdən hansı pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əməliyyat fəaliyyətinə aiddir?
A) Qiymətli kağızların satışından daxil olan gəlir
B) Səhmlərin yenidən əldə edilməsi üçün ödənən vəsait
C) Alınmış borc vəsaiti
D) Verilmiş kreditlər ana məbləği üzrə ödənişlər
E) Səhmdarlara verilmiş dividentlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

126. Qeyd edilənlərdən hansı pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda investisiya fəaliyyətinə aiddir
A) Faiz və dividentlərdən gəlir
B) Qiymətli kağızların alınması
C) İşçilərə və satıcılara edilmiş ödənişlər
D) Faiz xərcləri
E) Kredit verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

127. Qeyd edilənlərdən hansı pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda maliyyə fəaliyyətinə aiddir?
A) Qiymətli kağızların alınması
B) Uzun müddətli aktivlərin satışından gələn gəlirlər
C) Müştərilərdən daxilolmalar
D) İşçilərə və satıcılara edilmiş ödənişlər
E) Verilmiş borc vəsaiti
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

128. Hansı əməliyyatlar həm əməliyyat həmdə maliyyə fəaliyyətinə aid edilir?
A) Səhmdarlara verilmiş dividentlər və faiz ödənişləri
B) Verilmiş kreditlər ana məbləği üzrə ödənişlər
C) Uzun müddətli aktivlərin satışından gələn gəlirlər
D) Faiz və divident gəlirləri
E) Alınmış borc vəsaiti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

129. Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının hazırlanmasında hansı metoddan istifadə edilir:
A) Birbaşa və dolayı
B) Düz xətt
C) Azalan qalıq
D) Paralel
E) Üfüqi və şaquli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

130. Aşağıdakı maliyyə bərabərliklərindən hansı yalnışdır?
A) Aktivlər = Öhdəliklər + Kapital
B) Kapital = Kapitala qoyuluş + Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət
C) Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət = Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət + Gəlir – Xərc –
Divident
D) Aktivlər = Öhdəliklər + Kapitala qoyuluş + Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət + Gəlir – Xərc –
Divident
E) Kapital = Kapitala qoyuluş + Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

131. Aşağıdakı açıqlamalardan hansı yalnışdır?
A) Aktivlər – keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisə tərəfindən idarə olunan və müəssisəyə gələcəkdə
iqtisadi səmərə gətirə biləcəyi gözlənilən resursdur
B) Öhdəliklər – müəssisənin kеçmiş hadisələrdən yaranmış və ödənilməsi özündə iqtisadi səmərəni əks etdirən
resursların müəssisədən kənara ахını ilə nəticələnən mövcud borcudur
C) Kapital – bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, müəssisənin xalis aktivlərinin dəyəridir
D) Xərc – kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli оlmаyаn, lakin kapitalın аzаlmаsı ilə nəticələnən, hesabat dövrü
ərzində aktivlərin kənara ахını və yа аzаlmаsı və ya öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin
аzаlmаsıdır
E) Gəlir – kapitala qoyuluş ilə əlaqəli olan, kapitalda artım ilə nəticələnən və hesabat dövrü ərzində aktivlərin
daxil olması və ya artması, və ya öhdəliklərin azalması şəklində iqtisadi səmərənin artımıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

132. Aşağıda göstərilmiş hansı əməliyyatlar gəlir və xərc hesabatında göstərilmir?
A) Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar üzrə reallaşmamış gəlir və ya zərər
B) Əmək haqqı xərcləri
C) Amortizasiya xərcləri
D) İcarə xərcləri
E) Kamunal xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

133. Uzun müddətli müqavilələrdə gəlirin tanınması metodları aşağıdakılardan hansılardır?
A) Tamamlanan hissə metodu və Tamamlanan müqavilə metodu
B) Tamamlanan müqavilə metodu
C) Tamamlanmayan hissə metodu
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D) Taksitli (hissə - hissə ödəniş) satışlarda gəlirin tanınması metodu
E) Tamamlanan hissə metodu və Tamamlanmayan müqavilə metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

134. Bir layihənin tamamlanma müddəti 5 il hesablanmışsa tamamlanmamış müqavilə metoduna əsasən gəlir
hansı il üzrə tanınır
A) Hər il üzrə bərabər tanınır
B) Hər il üzrə ayrı ayrılıqda tanınır
C) Bütün gəlir 1 - ci il tanınır
D) Bütün gəlir 2 - ci il tanınır
E) Bütün gəlir sonuncu il tanınır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

135. Taksitli (hissə - hissə ödəniş) satışlarda gəlirin tanınması metodu hansı halda istifadə edilir?
A) Satışdan gələn gəlirin uzun müddətdə ödənilməsi ehtimal edilirsə
B) Müqavilə üzrə xərclər tam düzgün ölçülə bilmirsə
C) Müqavilə üzrə gəlirlər tam düzgün ölçülə bilmirsə
D) Satışdan gələn gəlirin qısa müddətdə ödənilməsi ehtimal edilirsə
E) Satışdan gələn gəlirin ödənilməsi mümkünsüz olaraq ehtimal edilirsə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

136. Xərclərin bərpası metodunda gəlir nə zaman tanınır?
A) Gəlir yalnız bütün xərclər qarşılandıqdan sonra tanınır
B) Gəlir yalnız sonda tanınır
C) Gəlir tanınmır
D) Gəlir ümumi olaraq birinci il tanınır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Gəlir yalnız xərclərin yarısı qarşılandıqdan sonra tanınır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

137. Avadanlığın qiyməti 10000 manat, istifadə müddəti 5 il, qalıq dəyəri isə 2000 manat olduğunu nəzərə
alsaq, birinci il üzrə ikiqat azalan balans metodu ilə amortizasiya xərcini müəyyən edin.
A) 2000
B) 4000
C) 2500
D) 700
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

138. Avadanlığın qiyməti 10000 manat, istifadə müddəti 5 il,qalıq dəyəri isə 1000 manat olduğunu nəzərə
alsaq, ikinci il üzrə ikiqat azalan balans metodu ilə amortizasiya xərcini müəyyən edin.
A) 4000
B) 2000
C) 2400
D) 0
E) 700
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

139. Avadanlığın qiyməti 10000 manat, istifadə müddəti 5 il,qalıq dəyəri isə 3000 manat olduğunu nəzərə
alsaq, üçüncü il üzrə ikiqat azalan balans metodu ilə amortizasiya xərcini müəyyən edin.
A) 4000
B) 2400
C) 2000
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D) 1140
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

140. Avadanlığın qiyməti 10000 manat, istifadə müddəti 5 il,qalıq dəyəri isə 6000 manat olduğunu nəzərə
alsaq, dördüncü il üzrə ikiqat azalan balans metodu ilə amortizasiya xərcini müəyyən edin.
A) 2400
B) 2000
C) 1140
D) 4000
E) 864
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

141. Satış üzrə cəmi gəlir 2000 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanan hissə metodu ilə birinci il üzrə tanınmalı xalis mənfəəti
tapın.
A) 600
B) 2000
C) 0
D) 1600
E) 1000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

142. Satış üzrə cəmi gəlir 6000 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanan hissə metodu ilə birinci il üzrə tanınmalı xalis mənfəəti
tapın.
A) 2600
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B) 6000
C) 3000
D) 5200
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

143. Satış üzrə cəmi gəlir 4000 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanan hissə metodu ilə ikinci il üzrə tanınmalı xalis mənfəəti
tapın.
A) 1500
B) 1200
C) 4000
D) 3200
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

144. Satış üzrə cəmi gəlir 4000 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanan hissə metodu ilə üçüncü il üzrə tanınmalı xalis
mənfəəti tapın.
A) 400
B) 4000
C) 3200
D) 1200
E) 1500
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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145. Satış üzrə cəmi gəlir 4000 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanmamış müqavilə metodu ilə birinci il üzrə tanınmalı xalis
mənfəəti tapın.
A) 400
B) 4000
C) 3200
D) 1200
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

146. Satış üzrə cəmi gəlir 9500 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanmamış müqavilə metodu ilə ikinci il üzrə tanınmalı xalis
mənfəəti tapın.
A) 8800
B) 9500
C) 1500
D) 0
E) 100
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

147. Satış üzrə cəmi gəlir 1000 manat cəmi xərc 800 manat( bu xərc 3 ilə aiddir) hər ilə müvafiq olaraq 400
manat 300 manat 100 manat xərc düşür. Tamamlanmamış müqavilə metodu ilə üçüncü il üzrə tanınmalı xalis
mənfəəti tapın.
A) 100
B) 75
C) 25
D) 0
E) 200
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

148. A müəssisəsi 5000 manata avadanlıq satmışdır. Avadanlığın maya dəyəri 4000 manatdır. Bu əməliyyata
görə 1 - ci il 2000 manat, 2 - ci il 2000 manat, 3 - cü il 1000 manat ödəniş edilmişdir. Taksitli satış metodu ilə
birinci ilə görə tanınmalı xalis mənfəəti tapın.
A) 400
B) 200
C) 1000
D) 0
E) 2500
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

149. A müəssisəsi 5000 manata avadanlıq satmışdır. Avadanlığın maya dəyəri 4000 manatdır. Bu əməliyyata
görə 1 - ci il 2000 manat, 2 - ci il 2000 manat, 3 - cü il 1000 manat ödəniş edilmişdir. Taksitli satış metodu ilə
ikinci ilə görə tanınmalı xalis mənfəəti tapın.
A) 1000
B) 200
C) 0
D) 400
E) 2500
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

150. A müəssisəsi 5000 manata avadanlıq satmışdır. Avadanlığın maya dəyəri 3000 manatdır. Bu əməliyyata
görə 1 - ci il 2000 manat, 2 - ci il 2000 manat, 3 - cü il 1000 manat ödəniş edilmişdir. Taksitli satış metodu ilə
üçüncü ilə görə tanınmalı xalis mənfəəti tapın.
A) 400
B) 200
C) 2500
D) 3000
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E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

151. A müəssisəsi 5000 manata avadanlıq satmışdır. Avadanlığın maya dəyəri 3000 manatdır. Bu əməliyyata
görə 1 - ci il 2000 manat, 2 - ci il 2000 manat, 3 - cü il 1000 manat ödəniş edilmişdir. Xərclərin bərpası metodu
ilə birinci ilə görə tanınmalı xalis mənfəəti tapın.
A) 400
B) 0
C) 2000
D) 200
E) 5000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

152. A müəssisəsi 5000 manata avadanlıq satmışdır. Avadanlığın maya dəyəri 3000 manatdır. Bu əməliyyata
görə 1 - ci il 2000 manat, 2 - ci il 2000 manat, 3 - cü il 1000 manat ödəniş edilmişdir. Xərclərin bərpası metodu
ilə üçüncü ilə görə tanınmalı xalis mənfəəti tapın.
A) 400
B) 0
C) 2000
D) 200
E) 5000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

153. Dövriyyə kapitalının düsturu hansıdır?
A) Dövriyyə kapitalı = Cari aktivlər - cari öhtəliklər
B) Dövriyyə kapitalı = Nizamnamə kapitalı - cari öhtəliklər
C) Dövriyyə kapitalı = Nizamnamə kapitalı - cari aktivlər
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D) Dövriyyə kapitalı = Nizamnamə kapitalı - uzunmüddətli alacaqlar
E) Dövriyyə kapitalı = Cari öhtəliklər - cari aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

154. A müəssisəsinin 31,12,2020 tarixinə cəmi aktivləri = 2000 AZN, cəmi öhdəlikləri = 550 AZN, nizamnamə
kapitalı = 1800 AZN - dir. Bu məlumatlara əsaslanaraq, müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəəti nə qədərdir?
A) 350
B) -350
C) 0
D) 2000
E) 2350
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

155. A müəssisəsinin 31,12,2020 tarixinə cəmi aktivləri = 55000 AZN, cəmi öhdəlikləri = 38000 AZN,
nizamnamə kapitalı = 27000 AZN - dir. Bu məlumatlara əsaslanaraq, müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəəti
nə qədərdir?
A) 10000
B) -10000
C) 55000
D) 0
E) 65000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

156. Müəssisənin illik satışı 95000 manat, ortalama alacaqları isə 42000 manat olarsa, alacaqların əldə edilmə
vaxtını hesablayın.
A) 161
B) 365
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C) 190
D) 180
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

157. Müəssisənin illik satışı 108000 manat, ortalama alacaqları isə 32000 manat olarsa, alacaqların əldə edilmə
vaxtını hesablayın.
A) 108
B) 161
C) 365
D) 180
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

158. Amortizasiya xərclərinin hesablanmasının hansı metodunda aktivin istifadə dövründə hər il eyni məbləğdə
amortizasiya xərci hesablanır?
A) Düz xətt metodu
B) Azalan qalıq metodu
C) İkiqat azalan balan metodu
D) İstifadə həcminə görə amortizasiya
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

159. Müəssisənin 2020 ili üzrə satış gəliri 50000 manat, satılmış malın maya dəyəri 30000 manat, satışdan geri
qaytarmalar 5000 manat olduğunu nəzərə alsaq xalis gəliri müəyyən edin.
A) 15000
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B) 20000
C) 45000
D) 0
E) 35000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

160. Müəssisənin 2020 ili üzrə satış gəliri 90000 manat, satılmış malın maya dəyəri 80000 manat, satışdan geri
qaytarmalar 2000 manat, alınmış ödənişlər 30000 manat olduğunu nəzərə alsaq xalis gəliri müəyyən edin.
A) 88000
B) 10000
C) 8000
D) 82000
E) 60000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

161. Müəssisənin balansında olan aktivin məbləği 5000 manat,qalıq dəyəri 1500 manat və istifadə müddəti 5 il
olduğunu nəzərə alsaq düz xətt metodu ilə illik amortizasiya xərcini müəyyən edin.
A) 700
B) 500
C) 1300
D) 0
E) 250
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

162. Müəssisənin satış gəliri 60000 manat, satılmış məhsulun maya dəyəri 20000 manat, digər əməliyyat
xərcləri 4000 manat, faiz xərcləri 2000 manat, vergi xərcləri 1000 manat olduğunu nəzərə alsaq, müəssisənin
məcmu mənfəətini hesablayın.
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A) 40000
B) 33000
C) 31000
D) 2000
E) 36000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

163. Müəssisənin satış gəliri 89000 manat, satılmış məhsulun maya dəyəri 79000 manat, digər əməliyyat
xərcləri 2000 manat, faiz xərcləri 1500 manat olduğunu nəzərə alsaq, müəssisənin məcmu mənfəətini
hesablayın.
A) 10000
B) 8000
C) 6500
D) 0
E) 79000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

164. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabata əsasən A müəssisəsinin səhmdarlarına divident bəyan etməsi və
verməsi hansı fəaliyyətə aiddir
A) Əməliyyat fəaliyyətinə
B) İnvestisiya fəaliyyətinə
C) Maliyyə Fəaliyyətinə
D) Kapital fəaliyyətinə
E) Heç birinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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165. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı hansı xərclər gəlirdən çıxılmır
A) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər
B) İcarə xərcləri
C) Bank komisyon xərcləri
D) Amortizasiya xərcləri
E) DSMF xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

166. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı hansı xərclər gəlirdən çıxılmır
A) Ehtiyat fondlarına ayırma məbləğləri
B) İcarə xərcləri
C) Əməliyyat xərcləri
D) Beynəlxalq yük daşıma xərcləri
E) Amortizasiya xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

167. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı hansı xərclərdən hansı gəlirdən çıxılır?
A) Ehtiyat fondlarına ayırma məbləğləri
B) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər
C) Qeyri - kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olan xərclər
D) Əyləncə və yemək xərcləri
E) DSMF xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

168. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən avadanlığın təmirinə çəkilən xərclərin nə qədəri
gəlirdən çıxılır?
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A) Qalıq dəyərinin 5% - ə qədəri
B) Qalıq dəyərinin 2% - ə qədəri
C) Qalıq dəyərinin 10% - ə qədəri
D) Qalıq dəyərinin 100% - ə qədəri
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

169. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən binanın təmirinə çəkilən xərclərin nə qədəri gəlirdən
çıxılır?
A) Qalıq dəyərinin 2% - ə qədəri
B) Qalıq dəyərinin 5% - ə qədəri
C) Qalıq dəyərinin 10% - ə qədəri
D) Qalıq dəyərinin 100% - ə qədəri
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

170. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən avadanlıqların köhnəlməsi (amortizasiya) hansı metod
ilə həyata keçirilir?
A) Düz xətt metodu
B) Azalan qalıq metodu
C) İkiqat azalan balan metodu
D) İstehsalat metodu
E) İllərin cəmi metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi
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171. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən istifadə müddəti məlum olan qeyri - maddi aktivlər
hansı metod ilə amortizasiya olunur?
A) Illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə
B) Düz xətt metodu
C) Azalan qalıq metodu
D) İkiqat azalan balan metodu
E) İstehsalat metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

172. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən göstərilən hansı əsas vəsaitlər amortizasiya
(köhnəlmə) olunmur?
A) Elmi - tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən
əvadanlıqlar
B) Quş əti istehsal edən avadanlıqlar
C) Daş karxanalarında olan avadanlıqlar
D) Metal kəsmə funksiyalı avadanlıqlar
E) Ot biçən konbaynlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

173. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən göstərilən hansı əsas vəsaitlər amortizasiya
(köhnəlmə) olunur?
A) Nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar
B) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
C) Ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlar
D) Fəaliyyətdə olan və olmayan modellər
E) Ət kəsimi funksiyalı avadanlıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi
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174. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı hansı əsas vəsaitlər 7 faizədək amortizasiya
olunur?
A) Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə kapitallaşdırılmış xərclər
B) İş heyvanları
C) Geoloji - kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
D) Qeyri - maddi aktivlər
E) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR vergi məcəlləsi

175. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən geoloji - kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların
hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər illik neçə faizədək amortizasiya olunur?
A) 10
B) 20
C) 25
D) 7
E) 100
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR vergi məcəlləsi

176. Mikrosahibkarlıq subyektləri sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdikləri əsas vəsaitlərə münasibətdə
amortizasiya ayırmalarını Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən amortizasiya normalarına neçə əmsal tətbiq
etməklə gəlirdən çıxmaq hüququna malikdirlər?
A) 0.1
B) 0
C) 2
D) 2.5
E) 2.1
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: AR vergi məcəlləsi

177. Şirkəti 500.000$ dəyərində bina əldə edir. Şirkət keçən il binanın satıcısına 100.000$ məbləğində pul
vəsaitini əvvəlcədən ödəmişdir. Yerdə qalan pul vəsaitini təchizatçıya ödəmək üçün isə bankdan borc
götürmüşdür. Eyni zamanda şirkət 250.000$ balans dəyərinə malik olan uzunmüddətli investisiyalarını sataraq,
50.000$ məbləğində mənfəət əldə etmişdir. Həmçinin, şirkətə məxsus, 30.000$ balans dəyərinə malik olan
işlənmiş avtomobil 20.000$ pul vəsaitinə satılmışdır.Şirkət $10.000 məbləğində divident gəliri, $15.000
məbləğində faiz əldə etdiyini nəzərə alsaq, investisiya fəaliyyəti nəticəsində xalis pul vəsaitinin hərəkətini
hesablayın.
A) 55000
B) 45000
C) 35000
D) 85000
E) 25000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

178. Şirkəti 300.000$ dəyərində bina əldə edir. Şirkət keçən il binanın satıcısına 55.000$ məbləğində pul
vəsaitini əvvəlcədən ödəmişdir. Yerdə qalan pul vəsaitini təchizatçıya ödəmək üçün isə bankdan borc
götürmüşdür. Eyni zamanda şirkət 120.000$ balans dəyərinə malik olan uzunmüddətli investisiyalarını sataraq,
20.000$ məbləğində mənfəət əldə etmişdir.Həmçinin, şirkətə məxsus, 22000$ balans dəyərinə malik olan
işlənmiş avtomobil 11000$ pul vəsaitinə satılmışdır.Şirkət $23.000 məbləğində divident gəliri, $33.000
məbləğində faiz əldə etdiyini nəzərə alsaq, investisiya fəaliyyəti nəticəsində xalis pul vəsaitinin hərəkətini
hesablayın.
A) 38000
B) 28000
C) 56000
D) 450000
E) 47000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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179. Müəssisə 20000 məbləğində pul vəsaiti ilə mənfəət qazanmışdır. Müəssisənin 1 yanvar 2020 - cİ il tarixi
üzrə mal - material ehtiyatları 10000 təşkil etmişdir, lakin ilin sonunda, yəni 31 dekabr 2020 - cİ il tarixində bu
göstərici 16000 olmuşdur. Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitini müəyyən edin.
A) 20000
B) 16000
C) 4000
D) 10000
E) 12000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

180. Müəssisə 380000 məbləğində pul vəsaiti ilə mənfəət qazanmışdır. Müəssisənin 1 yanvar 2020 - cİ il tarixi
üzrə mal - material ehtiyatları 230000 təşkil etmişdir, lakin ilin sonunda, yəni 31 dekabr 2020 - cİ il tarixində
bu göstərici 290000 olmuşdur. Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitini müəyyən edin.
A) 380000
B) 320000
C) 230000
D) 290000
E) 60000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

181. Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı doğrudur?
A) Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan reallaşdırılmamış gəlir Amortizasiya xərcləri = Xalis mənfəət
B) Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan reallaşdırılmamış gəlir məcmu mənfəət = Xalis mənfəət
C) Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan reallaşdırılmamış gəlir satış = Xalis mənfəət
D) Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan reallaşdırılmamış gəlir Amortizasiya xərcləri = Aktivin ilkin dəyəri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti mənfəəti + Əməliyyat fəaliyyətindən olan reallaşdırılmamış gəlir Amortizasiya xərcləri = məcmu mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

182. Satışın maya dəyəri nəyə "=" ?
A) Dövrün əvvəlinə olan mal material ehtiyyatları + Dövr ərzində alınmış mal material ehtiyyatları - d övrün
sonuna mal material ehtiyyatları
B) Dövrün əvvəlinə olan mal material ehtiyyatları + Dövr ərzində alınmış mal material ehtiyyatları + dövrün
sonuna mal material ehtiyyatları
C) Dövrün sonuna mal material ehtiyyatları + Dövr ərzində alınmış mal material ehtiyyatları - Dövrün
əvvəlinə olan mal material ehtiyyatları
D) Dövr ərzində satış - Dövrün əvvəlinə olan mal material ehtiyyatları
E) Dövr ərzində satış + Dövrün əvvəlinə olan mal material ehtiyyatları - Dövr ərzində alınmış mal material
ehtiyyatları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

183. Mümkün xalis satış dəyər nəyə "=" ?
A) Gözlənilən satış qiyməti - gözlənilən tamamlanma xərcləri - satışın reallaşması üçün çəkilməsi gözlənilən
xərclər
B) Gözlənilən satış qiyməti + gözlənilən tamamlanma xərcləri - satışın reallaşması üçün çəkilməsi gözlənilən
xərclər
C) Gözlənilən satış qiyməti + gözlənilən tamamlanma xərclər + - satışın reallaşması üçün çəkilməsi gözlənilən
xərclər
D) Gözlənilən satış qiyməti x gözlənilən tamamlanma xərcləri / satışın reallaşması üçün çəkilməsi gözlənilən
xərclər
E) Gözlənilən satış qiyməti / gözlənilən tamamlanma xərcləri x satışın reallaşması üçün çəkilməsi gözlənilən
xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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184. A şirkəti 150 ədəd boru istehsal edir. Bütün borular 31.12.2020 tarixi üzrə mal - material ehtiyyatları
hesab edilir.Şirkət bu əmtələri 18000 manat dəyərində sata bilər.Lakin boruların satılması üçün
qablaşdırılmaya ehtiyac vardır və bu proses üçün 500 manat xərc çəkilməlidir. Mümkün xalis satış dəyərini
müəyyən edin.
A) 17500
B) 18000
C) 500
D) 18500
E) 19000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

185. Mal - material ehtiyatlarının ölçülməsinə daxil edilən xərclər aşağıdakılardan hansılardır?
A) Müəssisədən daşınma xərcləri
B) İnzibati qaimə xərcləri
C) Satış və anbar xərcləri
D) Gözlənilməz xərclər (yanğın, oğurluq nəticəsində xammal, ləvazimat itkisi və s
E) Emal xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

186. Aşağıdakı qeydlərdən hansı FİFO üsulunun üstünlüyü ola bilməz.
A) Tətbiq etmək və anlamaq nisbətən asandır
B) Qiymətlərin artdığı dövrlərdə, bu metod daha yüksək mənfəətə səbəb olur
C) Dövrün sonuna olan mal - material ehtiyatları cari bazar qiymətlərinə çox yaxın olur
D) İstehsal prosesində qeyd olunmuş material məsrəfləri, istehsala təyin edilməli olan həqiqi məsrəfləri əks
etdirir
E) Qiymətlərin azaldığı dövrlərdə , bu metod daha yüksək mənfəətə səbəb olur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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187. Müəssisələrdə hazır məhsulların uçotunu apararkən hansı üsullardan istifadə edilmir?
A) İlkin daxil olmuş, ilkin xaric olur - FİFO
B) Sonuncu daxil olmuş, ilkin xaric olur - LIFO
C) Orta çəkili metod
D) Xüsusi metod
E) Faktiki metod
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

188. Xaricdən alınmış borclar üzrə, habelə qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin bir - birinə ödədikləri faizlərin
faktiki məbləği (hesablama metodundan istifadə edildikdə ödənilməli faizlərin məbləği) faizlərin aid olduğu
dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar
keçirilmədiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər üzrə
faizlərin orta səviyyəsinin neçə faizdən artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır.
A) 25
B) 50
C) 75
D) 100
E) 125
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

189. Xaricdən alınan borclar (xarici banklar və kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş, habelə xarici birjalarda
ticarət olunan istiqrazlar üzrə borclar istisna olmaqla) vergi ödəyicisinin xalis aktivlərindən (kapitalından) iki
dəfədən çox olduğu halda, borcun xalis aktivdən (kapitaldan) neçə dəfədən çox olan hissəsinə görə hesablanmış
faizlərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
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E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

190. Göstərilən müddəalardan hansı yalnışdır?
A) Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərindən
artıqdırsa, yaranmış fərq gəlirə daxil edilmir
B) İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərinin 5 faizindən az olduqda, qalıq
dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır
C) Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ, həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq
dəyərindən azdırsa, yaranmış fərq gəlirdən çıxılır.
D) Binalar, tikililər və qurğular üçün amortizasiya ayırmaları hər tikili üzrə ayrılıqda aparılır
E) Qeyri - maddi aktivlər - istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10 faizədək, istifadə müddəti məlum
olanlar üçün isə illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə amortizasiya olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR vergi məcəlləsi

191. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən digər kateqoriyalı əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən
xərclərin nə qədəri gəlirdən çıxılır
A) Qalıq dəyərinin 5% - ə qədəri
B) Qalıq dəyərinin 2% - ə qədəri
C) Qalıq dəyərinin 10% - ə qədəri
D) Qalıq dəyərinin 100% - ə qədəri
E) Qalıq dəyərinin 3% - ə qədəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

192. A müəssisəsi B müəssisəsinin yüklərinin daşınmasını həyata keçirir. Yük daşıma üzrə B müəssisəsi ilə A
müəssisəsi arasında müqavilə bağlanılır və daşınma xərci 60000 dollar olaraq göstərilir. A müəssisəsinin qeyri rezident hüquqi şəxs olduğunu nəzərə alsaq, B şirkətinin A şirkətinə ödəyəcəyi tam məbləği müəyyən edin.
A) 56400
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B) 60000
C) 50000
D) 55000
E) 48000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

193. A müəssisəsi B müəssisəsinin yüklərinin daşınmasını həyata keçirir. Yük daşıma üzrə B müəssisəsi ilə A
müəssisəsi arasında müqavilə bağlanılır və daşınma xərci 139500 dollar olaraq göstərilir. A müəssisəsinin qeyri
- rezident hüquqi şəxs olduğunu nəzərə alsaq, B şirkətinin A şirkətinə ödəyəcəyi tam məbləği müəyyən edin.
A) 131130
B) 139500
C) 125550
D) 111600
E) 114390
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

194. Neft - qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və bu
qəbildən olan digər sazişlər üzrə mənfəətin bölüşdürülməsi, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin tam mülkiyyətində olan törəmə müəssisələrin xalis mənfəətinin həmin
hüquqi şəxsin mərkəzləşdirilmiş fondunda cəmləşdirilməsi üzrə köçürmələr və bu şəxsin həmin gəliri neçə faiz
olaraq gəlir vergisinə cəlb olunur.
A) 0.06
B) 0.1
C) 0.14
D) 0.2
E) Gəlir vergisinə cəlb olunmur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi
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195. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən nəqliyyat
xidmətləri üçün rezident müəssisəsinin və ya sahibkarın ödəmələrindən neçə faiz ödəmə mənbəyindən vergi
tutulur?
A) 0.06
B) 0.1
C) 0.14
D) 0.2
E) 0.02
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

196. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən Gəlirin və xərcin uçotu qaydası qaydasına görə
göstərilən müddəalardan hansı yalnışdır?
A) İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması
qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir
B) Vergi ödəyicisi öz fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün əməliyyatların başlanğıcını, gedişini və qurtarmasını
müəyyənləşdirməyə imkan verən uçotun aparılmasını təmin etməyə borcludur
C) Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində eyni metodu tətbiq etmək şərti ilə vergilərin uçotunu yalnız kassa metodu ilə
apara bilər
D) Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən, verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat
əməliyyatlarına düzəlişlər uçot metodunun dəyişdirildiyi ildə aparılmalıdır ki, bu əməliyyatlardan heç biri
nəzərdən qaçırılmasın və ya iki dəfə hesaba alınmasın
E) Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri - yaşayış sahələrinin təqdim
edilməsi ilə bağlı gəlir və bu gəlirdən çıxılan xərclər vergi ili ərzində yerinə yetirilmiş işlər (mərhələlər) üzrə
təqdim edilən yaşayış və qeyri - yaşayış sahələrinin ƏDV - siz məbləğləri ilə həmin sahələrin tikintisi ilə bağlı
çəkilən məsrəflər, o cümlədən torpaq sahələrinin alınması ilə bağlı çəkilən məsrəflər əsasında müəyyən edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

197. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən Kassa metodundan istifadə olunarkən xərcin çəkilməsi
vaxtı görə aşağıdakı müddəalardan hansı yalnışdır?
A) Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi
vaxtı,xərcin faktiki çəkildiyi vaxt sayılmır
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B) Vergi ödəyicisi pul vəsaitini ödəyirsə, nağd pul vəsaitinin ödənildiyi, nağdsız ödəmədə isə vergi ödəyicisinin
pul vəsaitinin köçürülməsi haqqındakı tapşırığının bank tərəfindən alındığı vaxt xərcin çəkildiyi vaxt sayılır
C) Vergi ödəyicisi qarşısında maliyyə öhdəlikləri ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda öhdəliyin ləğv edildiyi və ya
ödənildiyi vaxt xərcin çəkilməsi vaxtı sayılır
D) Borc öhdəlikləri üzrə faizlər ödənilərkən və ya əmlakın icarəyə götürülməsi müqabilində ödəmə həyata
keçirilərkən, əgər borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə,
hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün
hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği deməkdir
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

198. «Uzunmüddətli müqavilə» - müqavilədə nəzərdə tutulan istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla
bağlı xidmətlərin və işlərin vergi ili ərzində başa çatdırılmadığı müqavilə deməkdir. Müqavilədə göstərilən
işlərin başlandığı gündən neçə ay ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli
müqavilələrə aid edilmir.
A) 2
B) 5
C) 6
D) 10
E) 12
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

199. Müəssisə hazır məhsullarının uçotunu FİFO üsulu ilə aparır. Qalıqda yaranan məhsulun maya dəyəri hansı
dövrdə alınan malı əks etdirir?
A) İlk alınmış malın
B) Satışa yararlı olan malın
C) Ən son alınmış malın
D) Bir il öncəki alınmış malın
E) Satışa yararsız olan malın
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

200. Hazır məhsulun dövriyyəliliyi 26 olarsa, hazır məhsulun anbarda qalma müddətini nəçə gündür?
A) 14
B) 16
C) 26
D) 365
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

201. Hazır məhsulun dövriyyəliliyi 5 olarsa, hazır məhsulun anbarda qalma müddətini nəçə gündür?
A) 70
B) 73
C) 5
D) 2
E) 365
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

202. Məcmu mənfəət marjası necə hesablanır
A) Məcmu mənfəət marjası = (Məcmu mənfəət/Satış gəliri)×100
B) Məcmu mənfəət marjası = (Xalis mənfəət/Satış gəliri)×100
C) Məcmu mənfəət marjası = (Məcmu mənfəət/Satış gəliri)/100
D) Məcmu mənfəət marjası = (Xalis mənfəət/Satış gəliri)/100
E) Məcmu mənfəət marjası = (İstehsalat xərcləri/Satış gəliri)×100
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012
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203. A müəssisəsinin illik satışı 50000 manat təşkil etmişdir. Bu halda məcmu mənfəət 12000 manat təşkil
etmişdir. Satılmış əmtəələrin maya dəyərini müəyyən edin.
A) 12000
B) 10000
C) 50000
D) 38000
E) 32000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

204. A müəssisəsinin illik satışı 120000 manat təşkil etmişdir. Bu halda satılmış əmtəələrin maya dəyəri 40000
manat təşkil etmişdir. Məcmu mənfəət marjasını müəyyən edin.
A) 0.6667
B) 0.33
C) 0.06
D) 0.8
E) 80
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

205. A müəssisəsinin illik satışı 150000 manat təşkil etmişdir. Bu halda satılmış əmtəələrin maya dəyəri 75000
manat təşkil etmişdir. Məcmu mənfəət marjasını müəyyən edin.
A) 0.5
B) 0.8
C) 0.75
D) 0.6
E) 0.33
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

206. Aşağıdakı xərc maddələrindən hansı satış və çatdırılma xərc qrupuna aid deyil
A) Satış heyətinin və menecerlərin əməkhaqqı

B) Müştərilərə təklif edilmiş endirim
C) Reklam və satış kampaniyaları üzrə xərclər
D) Ümidsiz borclar
E) Aktivlərin sığortası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

207. Aşağıdakı xərc maddələrindən hansı inzibati xərc qrupuna aid deyil
A) İcarə xərci və əmlak vergisi
B) Poçt və kuryer
C) Çap və dəftərxana ləvazimatları
D) Stilik və işıqlandırma
E) Müştərilərə təklif edilmiş endirim
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

208. A Şirkəti hər litri 20 manat məbləğində olan 1000 litr kimyəvi maddə satın almışdır. O, bu maddənin 700
litrini hər litri 30 manat olmaqla satmışdır. Məcmu mənfəəti müəyyən edin.
A) 21000
B) 14000
C) 7000
D) 1000
E) 30
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

209. A Şirkəti hər biri 50 manat məbləğində olan 5000 ədəd stol satın almışdır. O, bu stolların 200 ədədini hər
biri 70 manat olmaqla satmışdır. Satılmış malın maya dəyərini müəyyən edin.
A) 250000
B) 10000
C) 14000
D) 4000
E) 24000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

210. Aktivin istifadə müddətini artırmaq üçün sərf edilən məsrəflər .... məsrəfləri adlanır. Nöqtələrin yerini
müəyyən edin.
A) Kapital
B) İnzibati
C) Maliyyə
D) Satış
E) İstehsalat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

211. A müəssisəsinin balansında dəyəri 50000 manat olan nəqliyyat vasitəsi vardır. İl ərzində müəssisə bu
nəqliyyat vasitəsinin təmirinə 12000 manat vəsait xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A
müəssisəsinin nəqliyyat vasitəsinin təmir xərcini müəyyən edin.
A) 12000
B) 6000
C) 2500
D) 1500
E) 500
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

212. B müəssisəsinin balansında dəyəri 75000 manat olan nəqliyyat vasitəsi vardır. İl ərzində müəssisə bu
nəqliyyat vasitəsinin təmirinə 18000 manat vəsait xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A
müəssisəsinin nəqliyyat vasitəsinin təmir xərcini müəyyən edin.
A) 3750
B) 4750
C) 5800
D) 9000
E) 18000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

213. B müəssisəsinin balansında dəyəri 195000 manat olan nəqliyyat vasitəsi vardır. İl ərzində müəssisə bu
nəqliyyat vasitəsinin təmirinə 32000 manat vəsait xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A
müəssisəsinin nəqliyyat vasitəsinin kapitallaşmasına gedən məbləği müəyyən edin.
A) 195000
B) 32000
C) 9750
D) 22250
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

214. C müəssisəsinin balansında dəyəri 34000 manat olan nəqliyyat vasitəsi vardır. İl ərzində müəssisə bu
nəqliyyat vasitəsinin təmirinə 1200 manat vəsait xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A
müəssisəsinin nəqliyyat vasitəsinin kapitallaşmasına gedən məbləği müəyyən edin.
A) 34000
B) 1200
C) 0
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D) 17000
E) 600
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

215. C müəssisəsinin balansında dəyəri 10000 manat olan nəqliyyat vasitəsi vardır. İl ərzində müəssisə bu
nəqliyyat vasitəsinin təmirinə 3500 manat vəsait xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A
müəssisəsinin nəqliyyat vasitəsinin amortizasiya xərcini müəyyən edin.
A) 2500
B) 2000
C) 3500
D) 3250
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

216. C müəssisəsinin balansında dəyəri 280000 manat olan nəqliyyat vasitəsi və 38000 manat olan avadanlıq
vardır. İl ərzində müəssisə nəqliyyat vasitəsinin təmirinə 72000 manat, avadanlığın təmirinə isə 12000 manat
vəsait xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A müəssisəsinin amortizasiya xərcini müəyyən edin..
A) 94120
B) 70000
C) 7600
D) 77600
E) 95000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

217. C müəssisəsinin balansında dəyəri 300000 manat olan bina və 40000 manat olan digər əsas vəsait vardır.
İl ərzində müəssisə binanın təmirinə 80000 manat, digər əsas vəsaitlərin təmirinə isə 13000 manat vəsait
xərcləmişdir. Vergi məcəlləsinə əsasən ilin sonuna A müəssisəsinin amortizasiya xərcini müəyyən edin..
A) 26180
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B) 10360
C) 36540
D) 29000
E) 8000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR vergi məcəlləsi

218. A müəssəsindən 01.01.2021 tarixində 10 AZN dəyərində 500 ədəd kitab alınmışdır.
05.01.2021 tarixində B müəssisəsindən 15 AZN dəyərində 400 ədəd kitab alınmışdır. 07.01.2021 tarixində
450 ədəd kitab 30 AZN dəyərində C müəssəsinə satılmışdır. 08.01.2021 tarixində D müəssəsindən
100 ədəd 12 AZN dəyərində kitab alınmışdır. 10.01.2021 tarixində E müəssəsinə satış edilmişdir 120 ədəd 30
azn dəyərində. Satılmış malın maya dəyərini qeyd edin (FİFO üzrə).
A) 6050
B) 6500
C) 10200
D) 6000
E) 6954
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

219. A müəssəsindən 01.01.2021 tarixində 10 AZN dəyərində 500 ədəd kitab alınmışdır.
05.01.2021 tarixində B müəssisəsindən 15 AZN dəyərində 400 ədəd kitab alınmışdır. 07.01.2021 tarixində
450 ədəd kitab 30 AZN dəyərində C müəssəsinə satılmışdır. 08.01.2021 tarixində D müəssəsindən
100 ədəd 12 AZN dəyərində kitab alınmışdır. 10.01.2021 tarixində E müəssəsinə satış edilmişdir 120 ədəd 30
azn dəyərində. Satılmış malın maya dəyərini qeyd edin (AFKO üzrə).
A) 6954
B) 6050
C) 6000
D) 6500
E) 10200
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

220. A müəssəsindən 01.01.2021 tarixində 20 AZN dəyərində 600 ədəd kitab alınmışdır.
05.01.2021 tarixində B müəssisəsindən 22 AZN dəyərində 400 ədəd kitab alınmışdır. 07.01.2021 tarixində
450 ədəd kitab 35 AZN dəyərində C müəssəsinə satılmışdır. 08.01.2021 tarixində D müəssəsindən
70 ədəd 25 AZN dəyərində kitab alınmışdır. 10.01.2021 tarixində E müəssəsinə satış edilmişdir 30 ədəd 35 azn
dəyərində. Satılmış malın maya dəyərini qeyd edin (FİFO üzrə).
A) 9400
B) 9600
C) 10560
D) 10050
E) 16450
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

221. A müəssəsindən 01.01.2021 tarixində 20 AZN dəyərində 600 ədəd kitab alınmışdır.
05.01.2021 tarixində B müəssisəsindən 22 AZN dəyərində 400 ədəd kitab alınmışdır. 07.01.2021 tarixində
450 ədəd kitab 35 AZN dəyərində C müəssəsinə satılmışdır. 08.01.2021 tarixində D müəssəsindən
70 ədəd 25 AZN dəyərində kitab alınmışdır. 10.01.2021 tarixində E müəssəsinə satış edilmişdir 30 ədəd 35 azn
dəyərində. Satılmış malın maya dəyərini qeyd edin (AFKO üzrə).
A) 10113.6
B) 9400
C) 9600
D) 10560
E) 10050
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

222. Əgər avadanlığın dəyəri 3000 və onun son qalıq dəyəri 1400 məbləğindədirsə, həmin aktivin amortizasiya
oluna bilən dəyəri nə qədərdir?
A) 1400
B) 1600
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C) 3000
D) 600
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

223. Əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri ilkin dəyərin neçə faizini əhatə etdikdə birbaşa xərc olaraq tanınır?
A) 0.02
B) 0.03
C) 0.05
D) 0.1
E) 0.25
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR vergi məcəlləsi

224. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ, həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin)
qalıq dəyərindən azdırsa, yaranmış fərq …?
A) Gəlirə əlavə edilir
B) Ara hesaba əlavə edilir
C) Gəlirdən çıxılır
D) Həmin məbləğ amrtizasiya olunur
E) Yenidən qiymətləndirmə hesabında mənfi olaraq göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

225. İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri neçə manatdan az olduqda, qalıq dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır.
A) 100
B) 200
C) 300
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D) 400
E) 500
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR vergi məcəlləsi

226. Biznes fəaliyyətinin idarə olunması sistemi üç məqbul bir - birinə aid olan elementlərin tərkib hissəsi kimi
təhlil olunur. Düzgün verilmiş elementləri seçin. 1. Səmərəli etika 2. keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi 3.
Müştərilərə xidmət göstərilməsi sistemi 4. Biznes nəticələrinin idarə edilməsi və idarə edilməsi sistemi, 5.
Personalin səmərəliliyinin idarə edilməsi üçün sistemlər
A) 1,2,3
B) 1,4,5
C) 2,4,5
D) 1,3,4
E) 3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: AR İqtisadiyyat nazirliyi. Qənaətli istehsal metodları. Bakı, 2017

227. Biznes fəaliyyətinin idarə olunması sisteminə daxil olan elementlərdən personalın səmərəliliyinin idarə
edilməsi üçün sistemlərə aid olanı seçin.
A) Şirkətin müəyyən nəticələrə nail olmaq istədiyi işçilərin təşkilati məzmunu, mədəniyyəti və zehniyyəti
B) Şirkətin müəyyən nəticələrə nail olmaq istədiyi gəlirlərin həcmi və hesabatda göstərilməsi
C) İşçilərin maksimum səviyyəsinə çatmaq üçün istifadə etdiyi proseslər və stimullar
D) Mal - materialın maksimum səviyyəsinə çatmaq üçün istifadə etdiyi proseslər və stimullar
E) Anbar sisteminin maksimum səviyyəsinə çatmaq üçün istifadə etdiyi proseslər və stimullar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR İqtisadiyyat nazirliyi. Qənaətli istehsal metodları. Bakı, 2017

228. Biznes fəaliyyətinin idarə olunması sisteminə daxil olan elementlərdən səmərəli etikaya aid olanı seçin.
A) Mal - materialın maksimum
səviyyəsinə çatmaq üçün istifadə etdiyi proseslər və stimullar
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B) İşçilərin maksimum
səviyyəsinə çatmaq üçün istifadə etdiyi proseslər və stimullar
C) Anbar sisteminin maksimum
səviyyəsinə çatmaq üçün istifadə etdiyi proseslər və stimullar
D) Şirkətin müəyyən nəticələrə nail olmaq istədiyi gəlirlərin thəcmi və hesabatda göstərilməsi
E) Şirkətin müəyyən nəticələrə nail olmaq istədiyi işçilərin təşkilati məzmunu, mədəniyyəti və zehniyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR İqtisadiyyat nazirliyi. Qənaətli istehsal metodları. Bakı, 2017

229. Kadrların səmərəliliyinin idarə edilməsi ... Cümləni tamamlayın.
A) Müəssisənin işinin qiymətləndirilməsi parametrləri və meyarları, onların işinin nəticələrini nəzərdən
keçirmə prosesi, əks əlaqə və inzibati xülasələrdir
B) İşçilərin yaşının qiymətləndirilməsi parametrləri və meyarları, onların işinin nəticələrini nəzərdən keçirmə
prosesi, əks əlaqə və hüquqi xülasələrdir
C) İşçilərin ixtisas göstəricilərinin qiymətləndirilməsi parametrləri və meyarları, onların işinin nəticələrini
nəzərdən keçirmə prosesi, əks əlaqə və iqtisadi xülasələrdir
D) İşçilərin işinin qiymətləndirilməsi parametrləri və meyarları, onların işinin nəticələrini nəzərdən keçirmə
prosesi, əks əlaqə və təşkilati xülasələrdir
E) İşçilərin əçək haqqının qiymətləndirilməsi parametrləri və meyarları, əks əlaqə və təşkilati xülasələrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: AR İqtisadiyyat nazirliyi. Qənaətli istehsal metodları. Bakı, 2017

230. Biznesin mühüm elementlərindən biri səhv göstərilmişdir:
A) İqtisadiyyat subyektləri arasında fəaliyyətin dəyişməsi, biznesin ayrı - ayrı növlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinə
tələbat
B) Öz maraqlarının reallaşdırılmasına cəhd, öz maraqlarını biznes üzrə tərəfdaşına təkid edilməsi
C) Şəxsi və kollektiv təşəbbüskarlığın təzahürü
D) Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün riskə getmək
qabiliyyəti
E) Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün yüksək səviyyəli maliyyə dəstəyinin olması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

231. İstehsal quruluşunun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərindən biri səhv göstərilmişdir:
A) Anbarın və nəqliyyat sisteminin sürətli metodunun müəyyən edilməsi
B) Müəssisənin və onun istehsal bölmələrinin səmərəli ölçüsünün müəyyən edilməsi
C) Kiçik istehsalların birləşdirilməsi
D) Sexsiz istehsal quruluşunun tətbiqi nəticəsində sex xərcləri tamamilə
aradan qaldırılması
E) Əsas, köməkçi və xidmətçi sex və təsərrüfatlar arasında səmərəli nisbətlərin təmin olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

232. Kiçik istehsalların birləşdirilməsi istehsal quruluşunun təkmilləşdirilməsinə necə təsir göstərir?
A) İdarəetmə aparatında çalışan işçilərin sayını xeyli azaltmağa şərait yaradır
B) Sex xərcləri tamamilə
aradan qaldırılır
C) Müəssisənin əsas sexlərinin sayı çox olur
D) Çalışan işçilərin sayını azalır
E) Çalışan işçilərin sayını artır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

233. Sexsiz istehsal quruluşunun tətbiqi istehsal quruluşunun təkmilləşdirilməsinə necə təsir göstərir?
A) Çalışan işçilərin sayını artır
B) Hər bir iş yerinin standartlara uyğunluğunun və təkmilləşdirilməsi məqsədilə kompleks
qiymətləndirilməsinə imkan verir
C) İdarəetmə aparatında çalışan işçilərin sayını xeyli azaltmağa şərait yaradır
D) Sex xərcləri tamamilə
aradan qaldırılır
E) Maşın və avadanlıq komplektinin tam yüklənməsini təmin edir
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

234. Müəssisənin əsas istehsal sexlərinin sayının çox olması ... Cümləni tamamlayın.
A) Müəssisələrin məhsul buraxma qabiliyyətini azaldır
B) Çalışan işçilərin sayını azaldır
C) Müəssisələrin məhsul buraxma qabiliyyətini artırır
D) Çalışan işçilərin sayını artırır
E) Sex xərclərini artırır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

235. İstehsalın idarə edilməsində avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi ... Cümləni tamamlayın.
A) İdarəetmə aparatında çalışan işçilərin sayını azaldır
B) Müəssisənin əsas sexlərinin sayını çoxaldır
C) Müəssisənin əsas sexlərinin sayını azaldır
D) Çalışan işçilərin sayını artırır
E) Müəssisələrin məhsul buraxma qabiliyyətini azaldır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

236. İstehsalın səmərəli təşkili prinsiplərindən biri səhv göstərilmişdir:
A) Mütənasiblik
B) Fasiləsizlik
C) Ahəngdarlıq
D) Paralellik
E) Daimilik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: İstehsalın təşkili. Mühazirə mətnləri. Bakı Biznes Universiteti. Bakı, 2017

237. Amortizasiyanın istifadə (istehsal vahidi) metoduna əsasən, əgər istehsal baş verməyibsə, amortizasiya
xərci nəyə bərabər hesab olunur.
A) 100% - ə
B) 50% - ə
C) 25% - ə
D) 20% - ə
E) 0 - ra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

238. Avadanlığın balans dəyəri 20000 manat və onun son qalıq dəyəri 21000 manat məbləğindədir. Bu halda
amortizasiya xərci neçədir
A) 4000
B) 5000
C) 1400
D) 2000
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

239. A Şirkəti 1 yanvar 2012 - ci il tarixində 50000 manat müqabilində yeni bir aktiv satın alır. Onun istifadə
müddəti 2 il, son qalıq dəyərinin isə 10000 manat olması ehtimal olunur. Bu aktivin faydalı istifadə müddəti
ərzində 400000 ədəd məhsul istehsal etməsi gözlənilir. Birinci il üzrə real istehsal 150000, ikinci il üzrə real
istehsal 250000 - dir. Birinci ilə əsasən İstehsal metodu üzrə qiymətləndirilmiş amortizasiyanı hesablayın.
A) 10000
B) 12500
C) 8000
D) 4000
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E) 15000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

240. A Şirkəti 1 yanvar 2012 - ci il tarixində 800000 manat müqabilində yeni bir aktiv satın alır. Onun istifadə
müddəti 2 il, son qalıq dəyərinin isə 30000 manat olması ehtimal olunur. Bu aktivin faydalı istifadə müddəti
ərzində 6000000 ədəd məhsul istehsal etməsi gözlənilir.Birinci il üzrə real istehsal 150000, ikinci il üzrə real
istehsal 250000 - dir. ikinci ilə əsasən İstehsal metodu üzrə qiymətləndirilmiş amortizasiyanı hesablayın.
A) 32083.3
B) 160000
C) 200000
D) 154000
E) 192500
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

241. Yığılmış amortizasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Yığılmış amortizasiya, illər üzrə hesablanmış amortizasiya xərclərinin cəminə deyilir
B) Yığılmış amortizasiya, bir il üzrə hesablanmış amortizasiya xərclərinin cəminə deyilir
C) Yığılmış amortizasiya aktivin alış qiyməti ilə sona qalıq dəyərinin fərqinə deyilir
D) Yığılmış amortizasiya aktivin qalıq dəyərini özundə əks etdirir
E) Yığılmış amortizasiya, illər üzrə hesablanmış amortizasiya xərclərinin cəminin qalıq dəyərinə olan nisbətinə
deyilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

242. T Şirkəti 95000 manat balans dəyəri olan lisenziyaya sahibdir. Lisenziyanın gözlənilən satış qiyməti
74000 manat məbləğində nəzərdə tutulur. Aktivin dəyərdən düşmə zərərini müəyyən edin.
A) 74000
B) 21000
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C) 95000
D) 84500
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F3 Mühasibat uçotu ,2012

243. İş vaxtının optimallaşdırılması ... Cümləni tamamlayın.
A) Əmək haqqı ödəmələrinə təsir edir və bununla da işin keyfiyyətini, sürətini, nizam - intizamını artırır və
resurs xərclərini optimallaşdırır
B) Daşıma ödəmələrinə təsir edir və bununla da işin keyfiyyətini, sürətini, nizam - intizamını artırır və resurs
xərclərini optimallaşdırır
C) Satış ödəmələrinə təsir edir və bununla da işin keyfiyyətini, sürətini, nizam - intizamını artırır və resurs
xərclərini optimallaşdırır
D) Keyfiyyət göstəricilərinə təsir edir və bununla da işin keyfiyyətini, sürətini, nizam - intizamını artırır və
resurs xərclərini optimallaşdırır
E) Alış ödəmələrinə təsir edir və bununla da işin keyfiyyətini, sürətini, nizam - intizamını artırır və resurs
xərclərini optimallaşdırır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://usu.kz/langs/az/remote/optimization_of_working_time.php

244. Əmlakın qiymətləndirilməsinin xərc metodu ... Cümləni tamamlayın.
A) Alıcının obyektin yenidən tikiləcəyi tədqirdə neçəyə başa gələcəyindən artıq pul verməməsinə əsaslanır
B) Podratçının obyektin yenidən tikiləcəyi tədqirdə neçəyə başa gələcəyindən artıq pul verməməsinə əsaslanır
C) Podratçının obyektin yenidən tikiləcəyi tədqirdə neçəyə başa gələcəyindən artıq pul verməsinə əsaslanır
D) Alıcının obyektin satılacağı tədqirdə neçəyə başa gələcəyindən artıq pul verməməsinə əsaslanır
E) Satıcının obyektin yenidən tikiləcəyi tədqirdə neçəyə başa gələcəyindən artıq pul verməsinə əsaslanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005

245. Xərc metodunun üstün cəhətləri hansı variantda düzgün verilmişdir?
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A) Təmirin nəticəsi təhlil olunduqda
B) Yeni tikinti olduqda
C) Torpaq başqa məqsədlər üçün istifadə edildikdə
D) Bina sığorta olunduqda
E) Yeni tikintinin nəticəsi təhlil olunduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005

246. Biznesin qiymətləndirilməsinə bazar dəyər yanaşmasının həyata keçirilmə metodları hansı variantda
düzgün verilmişdir? 1. kapital bazarı metodu 2. lizinq metodu 3. sövdələşmə metodu 4. normativ metod 5. sahə
spesifik metodu
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 1,4,5
D) 1,3,5
E) 2,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005

247. Satışların müqayisəsi metodu ... Cümləni tamamlayın.
A) Əsas xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilən daşınmaz əmlaka fərqli obyektlərin
qiymətlərindən sonrakı təhlil üçün baza kimi istifadə edir
B) Əsas xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilən daşınmaz əmlaka oxşar obyektlərin
qiymətlərindən sonrakı təhlil üçün baza kimi istifadə edir
C) Bir - birindən fərqli icarə və birgə müəssisələrin debitor borclarına, pul vasitələrinə, onlann zərərlə və ya
mənfəətlə
işlədilmələrinə aiddir
D) Sığorta xərclərinin əmlakın dəyərinə daxil edilməsinə aiddir
E) Bir - birindən fərqli icarə və birgə müəssisələrin təmir və yeniləmə xərclərinin toplanmasına aiddir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005
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248. Xərc metodunun digər hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Xərxlərin çıxılması metodu
B) Gəlirin hesablanması metodu
C) Xərclərin toplanması metodu
D) Gəlirlərin toplanması metodu
E) Xərcin nəzərə alınmaması metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005

249. Əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsi zamanı tam bərpa dəyərinin yanlış olaraq aşağı salınmasının
mənfi cəhəti hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Müəssisəni gəlirdən mərhum edir
B) Müəssisəni xüsusi investisiya vəsaitlərindən mərhum edir
C) Məhsulun maya dəyərinin artırılmasına səbəb olur
D) Amortizasiya ayırmalarının kəmiyyətinə bərabər miqdarda xeyli mənfəət vergi tutmadan yayınmasına
gətirib çıxarır
E) Müəssisənin bazarda üstün mövqe tutmasına səbəb olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005

250. Əmlakın qiymətləndirilməsinin xərc metodu hansı obyektlərə tətbiq edilə bilər?
A) Yeni və ya nisbətən yeni obyektlərə
B) Köhnəlmiş obyektlərə
C) Təmiri mümkün olmayan obyektlərə
D) Hər hansı hissəsi satışdan çıxarılmış obyektlərə
E) Tikintisi başa çatmamış obyektlərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Abbasov. Biznesin əsasları. Bakı, 2005

Rəy və təklifləriniz üçün
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251. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

252. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

253. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı
təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

254. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

255. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

256. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

257. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

258. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

259. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər
olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

260. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

261. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

262. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

263. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

264. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

265. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

266. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq

Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

267. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

268. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

269. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

270. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

271. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997) Respublikasında
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

272. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza

Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

273. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

274. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə
xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

275. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

276. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib.
Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

277. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

Rəy və təklifləriniz üçün
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278. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

279. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

280. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

281. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

282. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

283. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

284. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
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B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

285. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

286. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

287. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
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C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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