
 

Sual: Müəssisələrdə gəlirin idarəolunması prosesi hansı mərhələləri əhatə edir? (Çəki: 1)  

bank tərəfindən kreditin verilməsi 

 +planlaşma, operativ idarə olunma, nəzarət 

 məhsul istehsalı 

 dövlət büdcəsinə vergilərin götürülməsi  

 inzibati idarə heyətinin əməkhaqqının hesablanması 

 

 

Sual: Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstərici hansıdır? 
(Çəki: 1)  

materiallar  

 alıcıda məhsul mühafizədə olan mallar  

 +satılmış məhsul  

 əsas fondlar 

 bitməmiş istehsal  

 

 

Sual: Müəssisənin fəaliyyətinin adi növlərindən gəlirlərinə aid olmayanı göstər (Çəki: 1)  

əsas iş fəaliyyətindən gəlir  

 amortizasiya ayırmaları 

 +sair satışından gəlir 

 DSMF götürmələr  

 satıcılara olan borcun ödənilməsi  

 

 

Sual: Sair satışışdan gəlirin tərkibinə nə daxildir? (Çəki: 1)  

+nəqliyyat təsərrüfatından, əsaslı təmir təsərrüfatından gəlirlər  

 sənaye xarakterli məhsul satışından gəlirlər  



 fövqəladə gəlirlər 

 satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər 

 amortizasiya ayırmaları  

 

 

Sual: Fəaliyyətinin adi növündən gəlirlər niyə müəssisənin ümumi gəlirlərində böyük xüsusi çəkiyə 
malikdir? (Çəki: 1)  

çünki, müəssisənin genişləndirilməsi ilə əlaqədar xərclərdən ibarətdir 

 nizamnamə kapitalının təşkilində iştirak edir 

 müəssisənin bütün investisiya xərcləri maliyyələşdirilmir 

 +müəssisənin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədardır 

 ancaq materialların dəyərinin ödənilməsində iştirak edir 

 

 

Sual: Məhsul istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərclər hansı mənbədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)  

balans mənfəəti 

 +fəaliyyətin adi növündən əldə edilən gəlirlər  

 sənaye xarakterli olmayan məhsul (iş, xidmət) satışından gəlir 

 investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlir 

 satışdankənar əməliyyatlardan gəlir 

 

 

Sual: Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə daxil edilir? (Çəki: 1)  

maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərə 

 kommersiya xərclərinə 

 +istehsal maya dəyərinə 

 sex xərclərinə 

 ümumi zavod xərclərinə 

 



 

Sual: Müəssisədə valyuta vurslarındakı fərqlər hansı istiqamətdə olan gəlirə daxil deyildir? (Çəki: 1)
 əsas fəaliyyətdən olan gəlir 

 sair satışdan gəlir  

 fövqəladə gəlir  

 +satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər  

 investisiya fəaliyyətindən gəlir 

 

 

Sual: Müəssisə maliyyə sanksiyasına görə cəriməni hansı vəsaitdən ödəyir? (Çəki: 1)  

ümumi gəlir  

 satışdan gəlir  

 sair satışdan gəlir  

 balans mənfəəti  

 +xalis mənfəət  

 

 

Sual: İnvesitorlar arasında səhm və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir müəssisənin hansı 
gəlir qrupuna daxil edilir? (Çəki: 1)  

əsas iş fəaliyyətindən  

 investisiya fəaliyyətindən  

 +maliyyə fəaliyyətindən  

 iqtisadi həvəsləndirmə fondlarına 

 mənfəətə 

 

 

Sual: Müəssisənin «sifariş portfelinə» nə daxildir? (Çəki: 1)  

istehsal xərcləri smetası  

 maliyyə planı 



 +müqavilələr, istehsal planı, dövlət sifarişi 

 gəlirlər və xərclər balansı 

 hesabat balansı 

 

 

Sual: Müəssisədə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir? (Çəki: 1)  

istehsal başa çatdıqda 

 satış başa çatdıqda 

 materiallar istehsala verildikdə 

 +satılmış məhsul üçün pul vəsaiti hesablanma hesabına daxil olduqda 

 alıcılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə 

 

 

Sual: Müəsisənin maliyyə vəzyyətinin sabitliyi nədən aslıdır? (Çəki: 1)  

istehsal planının yerinə yetirilməsindən  

 malların alıcıları yola salmasından  

 +satışdan gəlirin daxil olmasından  

 banklarla hesablaşmalardan  

 büdcəyə vergilərin köçürülməsindən  

 

 

Sual: Müasir dövrdə müəssisənin iş fəaliyyətinin nəticələri hansı göstərici ilə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)
 əsas fondlardan istifadə 

 dövriyyə kapitalından istifadə 

 qiymət  

 +məhsul satışından gəlir 

 vergilərin ödənilməsi  

 

 



Sual: Məhsul satışından əldə edilən gəlirin səviyyəsinə təsir göstərən müəssisənin fəaliyyətindən asılı 
olan amil hansıdır? (Çəki: 1)  

alıcıların borcları 

 tənzimlənən qiymətlər 

 +istehsal planının yerinə yetirilməsi, satışın ritmikliyi 

 nəqliyyat təşkilatının işi 

 müəssisənin təchizat şəraiti  

 

 

Sual: Müəssisədə istehsal sferasında satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə hansı amil təsir göstərir? 
(Çəki: 1)  

hesablaşma sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi vaxtı 

 hesablaşma formaları 

 müqavilə qiymətləri 

 +məhsulun çeşidi, keyfiyyəti təchizat şərtlərinin pozulması 

 kommersiya xərcləri 

 

 

Sual: Satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə müəssisənin fəaliyyətindən asılı olmayan hansı amil təsir 
göstərə bilər? (Çəki: 1) 

 müqavilə qiymətləri 

 məhsulun keyfiyyəti 

 +təchizat şərtlərinin pozulması 

 istehsalın ritmikliyi 

 istehsalın həcmi 

 

 

Sual: Məhsulun topdan satış qiymətlərinin tərkibi hansı elementlər hesabına formalaşır? (Çəki: 1)
 maya dəyəri, mənfəət, aksizlər 

 tam maya dəyəri, əlavə dəyər vergisi 



 +plan tam maya dəyəri, tam mənfəəti 

 istehsal maya dəyəri, ƏDV, ticarət güzəştləri 

 tam maya dəyəri, ticarət güzəşti, ticarət əlavəsi  

 

 

Sual: Əgər mallar topdan satış bazaları tərəfindən satılarsa, o zaman qiymət necə formalaşır? (Çəki: 1)
 +müəssisənin topdan satış qiyməti, ƏDV, satış-təchizat təşkilatlarının gəliri 

 pərakəndə satış qiyməti, ƏDV, ticarət güzəştləri 

 sənayenin topdan satış qiyməti, satış – təchizat təşkilatlarının xərcləri 

 muəssisənin topdan satış qiyməti, aksizlər, satış təşkilatlarının mənfəəti 

 müəssisənin topdan satış qiymət, ticarət əlavəsi 

 

 

Sual: Müəssisələrdə maksimum səviyyədə qiymət nəyə əsasən müəyyən edilə bilər? (Çəki: 1)
 mənfəətin artması üçün  

 gəlirin artması üçün  

 +tələb əsasında  

 xərclərə qənaət üçün  

 maya dəyərinin aşağı salınması üçün  

 

 

Sual: Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstərici hansıdır? 
(Çəki: 1)  

materiallar 

  alıcıda məhsul mühafizədə olan mallar  

 +satılmış məhsul  

  əsas fondlar 

  bitməmiş istehsal  

 

Bölmə: 0102Ad 0102 



Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Məhsul satışından əldə edilən gəlir neçə üsul ilə planlaşdırılır? (Çəki: 1)  

3 

 +2 

 4 

 1 

 5 

 

 

Sual: Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstəricilərdən istifadə 
edilir? (Çəki: 1)  

qiymət,maya dəyəri, qalıqlar  

 malın miqdarı 

 +satışın həcmi, qiymət  

 əmtəəlik məhsulun həcmi, qiymət 

 maya dəyəri, qiymət, keçici əmtəə qalıqlarının həcmi 

 

 

Sual: Hesablama metodu ilə satışdan gəliri planlaşdırmaq üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir? 
(Çəki: 1)  

əmtəəlik məhsul, satılacaq məhsul, qiymətlər 

 keçici əmtəə qalıqları, qiymət, maya dəyəri 



 ilin axırına və əvvəlinə qalıqlar, əmtəəlik məhsul 

 ilin əvvəlinə hazır məhsul qalıqları, əmtəəlik məhsul 

 satılacaq məhsul, ilin sonuna hazır məhsul qalıqları 

 

 

Sual: Məhsul satışından əldə edilən gəliri planlaşdırmaq üçün tətbiq edilən hesablama metodu ilə 
birbaşa metod arasındakı fərq nədən ibarətdir? (Çəki: 1)  

birbaşa metodda ilin əvvəlinə qalıqlar göstərilmişdir 

 +birbaşa metodda ilin əvvəlinə və axırına qalıqlar göstərilmir 

 birbaşa metodda ilin axırına qalıqlar göstərilmir 

 birbaşa metodda əmtəəlik məhsul göstərilmir  

 birbaşa metodda məhsul vahidinin qiyməti göstərilmir 

 

 

Sual: Satışdan əldəedilən gəlirin planlaşdırılmasının hesablama metodunda hansı göstərici faktiki 
məlumatlar əsasında müəyyən edilir? (Çəki: 1)  

əmtəəlik məhsul 

 əmtəəlik məhsul və ilin axırına qalıqlar 

 əmtəəlik məhsul və ilin əvvəlinə qalıqlar 

 +plan ilin əvvəlinə satılmayan hazır məhsul qalıqları 

 ilin sonuna satılmayan hazır məhsul qalıqları 

 

 

Sual: Müəssisədə əmtəəlik məhsulun həcmi və tərkibi nəyin əsasında müəyyən edilir? (Çəki: 1)
 malyyə planı,ödəmə təqvimi 

 biznes plan, kassa planı, istehsal planı 

 istehsal planı, kredit planı 

 +istehsal planı, dövlət sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilə 

 biznes plan, istehsal planı  

 



 

Sual: Alıcılarda məsul mühafizədə olan mallar nə zaman yaranır? (Çəki: 1)  

malın dəyəriödənildikdə 

 malın dəyərinin ödənilməsi gecikdirildikdə 

 +malın dəyərinin ödənilməsindən əsaslandırılmış imtina edildikdə 

 malın dəyəri hissə-hissə ödənildikdə 

 müəssisənin maliyyə vəziyyəti pis olduqda 

 

 

Sual: Müəssisələr (alıcılar) müntəzəm olaraq ödəmə intizamını pozarlarsa, o zaman hansı hesablaşma 
formasından istifadə edilir? (Çəki: 1)  

veksel 

 inkasso 

 +akkreditiv 

 çek 

 ödəmə tapşırığı 

 

 

Sual: Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya kreditin formasında çıxış edir? (Çəki: 1)
 ödəmə tələbnaməsi 

 ödəmə tapşırığı 

 çeklər  

 +veksel 

 akkreditiv 

 

 

Sual: Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyə sanksiyası formasında çıxış edir? (Çəki: 1)
 hesablaşma çeki 

 ödəmə tələbnaməsi 

 inkasso 



 +akkreditiv 

 inkasso tapşırığı  

 

 

Sual: Müəssisənin xərclərinin idarəolunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan funksiyanı göstər. 
(Çəki: 1)  

xərclərin planlaşdırılması 

 xərclərin normallaşdırılması 

 istehsal xərclərin uçotu 

 +xərclər üzərində dövlət maliyyə nəzarətinin aparılması 

 məhsul istehsalı və satışı xərclərinin təhlili 

 

 

Sual: Müəssisədə xərclərin idarə olunması predmetinə aid deyil (Çəki: 1)  

istehsal xərcləri 

 dolayı xərclər 

 maya dəyəri 

 +məhsul satışından əldəedilən gəlir 

 ümumi-zavod xərcləri 

 

 

Sual: Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər hansı xərc qrupuna daxildir? (Çəki: 1)
 +fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərclər  

 məcburi xərclər  

 sosial xərclər  

 fövqaladə xərclər 

 geniş təkrar istehsalla əlaqədar xərclər  

 

 



Sual: Müəssisələrdə adi fəaliyyət növləri üzrə xərclər hansı mənbədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
 uzunmüddətli kreditlər 

 baş idarənin vəsaiti 

 mənfəət  

 +məhsul satışında gəlir 

 yenidən bölüşdürülmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər 

 

 

Sual: Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları ilə əlaqədar cərimələr 
müəssisədə hansı xərc qrupuna daxil edilir? (Çəki: 1)  

istehsaldankənar xərclər  

 əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər  

 +satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər 

 fövqəladə xərclər 

 ümumzavod xərcləri 

 

 

Sual: Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə aid edilir? (Çəki: 1)  

sex xərcləri 

 kommersiya xərcləri  

 idarəetmə xərcləri 

 +istehsal maya dəyəri 

 ümumzavod xərcləri 

 

 

Sual: Müəssisənin məcburi xərclərə daxil olmayan xərci göstər. (Çəki: 1)  

sosial vergilər 

 mənfəət vergisi 

 faizlər, cərimələr 



 +istehsal işçilərinin əməkhaqqı 

 kreditər üçün faizlər 

 

 

Sual: Müəssisə maliyyə sanksiyalarına görə ödənişləri hansı mənbədən ödəyir? (Çəki: 1)  

satışdan əldə edilən gəlir 

 balans mənfəəti 

 sair satışdan gəlir  

 +bölüşdürülməyən mənfəət 

 investisiya fəaliyyətindən gəlir  

 

 

Sual: AR məhsulun maya dəyərinə daxil olan xərclərin tərkibi haqqında əsasnamə hansı ildə təsdiq 
olunmuşdur? (Çəki: 1)  

1990 

 +1996 

 1998 

 2000 

 2002 

 

Bölmə: 0202Ad 0202 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 



Sual: Müəssisədə mənfəət və amortizasiya ayırmaları hesabına hansı pul fondu yaradılır? (Çəki: 1)
 ehtiyat fondu 

 istehlak fondu 

 əməkhaqqı fondu 

 +yığım fondu 

 amortizasiya fondu 

 

 

Sual: Müəssisədə maliyyənin idarə olunması subyektini göstər (Çəki: 1)  

auditor təşkilatı 

 +menecment 

 mühasibatlıq 

 vergi xidməti  

 ığorta şirkəti 

 

 

Sual: Müəssisədə dolayı xərclərin tərkibinə daxil olan elementi göstər (Çəki: 1)  

+kommersiya xərcləri 

 əməkhaqqı 

 amortizasiya xərcləri 

 material xərcləri 

  yanacaq və enerji xərcləri 

 

 

Sual: Aksizlərin ödənilmə mənbəyini göstər (Çəki: 1)  

ümumi mənfəət  

 xalis mənfəət 

 işçilərin əməkhaqqı 

 +müəssisənin satışından gəlir  



 sair satışdan gəlir 

 

 

Sual: Müəssisə maliyyə intizamını pozarsa ona tətbiq edilən cərimə hansı vəsaitdən ödənilməlidir? 
(Çəki: 1)  

satışdan əldə edilən gəlir 

 sair satışdan əldə edilən glir 

 balans mənfəəti 

 maliyyə əməliyyatlarından gəlir 

 +bölüşdürülməyən mənfəət  

 

 

Sual: Müəssisədə xərclərin rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanır? (Çəki: 1)  

mənfəət, kommersiya xərcləri 

 xalis mənfəət, maya dəyəri 

 +satışdan əldə edilən mənfəət, satılan məhsulun tam maya dəyəri 

 xalis mənfəət, istehsal maya dəyəri 

 balans mənfəəti, tam maya dəyəri 

 

 

Sual: Mənfəət vergisinin stavkasını göstər (Çəki: 1)  

25% 

 +20% 

 18% 

 15%  

 10% 

 

 



Sual: Müəssisədə maliyyə mexanizminin metodlarına hansı elementlər daxildir? (Çəki: 1)
 +vergiqoyma, maliyyələşmə, planlaşma 

 maya dəyəri, planlaşdırma 

 qiymət, maliyyələşmə 

 istehsal, satış 

 mənfəət, qiymət 

 

 

Sual: Müəssiənin maliyyə mexanizmi sisteminə daxil deyil (Çəki: 1)  

planlaşma 

 informasiya bazası 

 qanunlar 

 maliyyə alətləri 

 +mühasibatlıq, maliyyə şöbəsi 

 

 

Sual: Özxərciniödəmənin tərkibinə hansı xərclər daxildir? (Çəki: 1)  

mənfəət vergisi, sadələşdirilmiş vergi 

 ƏDV, tam maya dəyəri 

 İstehsal xərcləri, aksizlər 

 +məhsul istehsalı və satışı xərcləri 

 iqtisadi həvəsləndirmə fondlarının təşkili 

 

 

Sual: Müəssiənin maliyyə mexanizminə daxil olan maliyyə alətlərini göstər (Çəki: 1)  

maliyyələşmə, kreditləşmə, sığortalama 

  normativ-hüquqi baza 

 vergiqoyma 

 +vergi, faiz, mənfəət, dividend 



 tənzimləmə 

 

 

Sual: Müəssisə hansı mərkəzləşdirilmiş pul fonduna sosial vergilər ödəyir? (Çəki: 1)  

dövlət büdcəsinə 

 ssuda fonduna 

 istehlak fonduna 

 +DSMF 

 ehtiyat fonduna  

 

 

Sual: Cari aktivlərə investisiya olunan vəsaitlər necə adlanır? (Çəki: 1)  

dövriyyədənkənar kapital 

 qeyri-material aktivlər  

 əsas kapital  

 +dövriyyə kapitalı  

 uzunmüddətli investisiyalar  

 

 

Sual: Xüsusi dövriyyə vəsaiti necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)  

cari aktivlərin cari passivlərə nisbəti kimi 

 cari aktivlərin cari passivlərə vurmaqla 

 +cari aktivlərdən cari passivləri çıxmaqla 

 cari öhdəliklrdən cari aktivləri çıxmaqla 

 təmiz dövriyyə kapitalını cari passivlərə bölməklə 

 

 

Sual: istehsal və satış prosesində dövriyyə kapitalı xərclənir və ya dövriyyəyƏ istehlak olunur (Çəki: 1)
 istehsal prosesini maliyyələşdirir 



 istehsal prosesində xərclənir  

 +istehsal prosesində istehlak olunur 

 istehsal prosesində istehlak olunur və xərclənir 

 istehsal prosesində xərclənən dövriyyə kapitalı müəssisəyə geri qaytarılır 

 

 

Sual: Özəlləşdirilmiş müəssisələr öz xüsusi dövriyyə kapitalını başqa müəssisələrə sata bilərmi? (Çəki: 1)
 sata bilər, sata bilməz 

 sata bilməz 

 bağışlaya balməz 

 sata və ya bağışlaya bilməz 

 +sata, bağışlaya və verə bilər 

 

 

Sual: Müəssisənin cari dövriyyəsinə daxil olan borc kapitalına nə daxildir? (Çəki: 1)  

qısa və uzunmüddətli kreditlər 

 uzunmüddətli kreditlər 

 kreditor borcları 

 +qısamüddətli kreditlər 

 möhkəm passivlər 

 

 

Sual: Təkrar istehsal prosesində yerləşdirilməsinə görə dövriyyə aktivləri hansı fondlara ayrılır? (Çəki: 1)
 dövriyyədənkənar aktivlərə, maliyyə aktivlərinə 

 qeyri-material aktivlərə, dövriyyədənkənar aktivlərə 

 tədavül fondlarına və dövriyyədənkənar aktivlərə 

 +istehsal və tədavül dövriyyə fondlarına 

 əsas və dövriyyə fondlarına 

 



 

Sual: Müəssisədə normalaşdırılan dövriyyə kapitalının ümumi məbləği hansı vəsaitlərin həcmini 
müəyyən edir? (Çəki: 1)  

dövriyyədənkənar vəsaitlərin 

 qeyri-material aktivlərin 

 +xüsusi dövriyyə aktivlərin 

 ancaq istehsal dövriyyə fondlarının  

 ancaq tədavül dövriyyə fondlarının  

 

Bölmə: 0303Ad 0303 

Suallardan 22 

Maksimal faiz 22 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Əsas istehsal fondlarının rentabelliyi necə hesablanır? (Çəki: 1)  

əsas fondların orta dəyərinin məhsul satışından gəlirə nisbəti 

 məhsul satışından gəlirin istehsalın həcminə nisbəti 

 +mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbəti 

 məhsul satışından gəlirin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti 

 əsas fondların orta dəyərinin sair satışından mənfəətə nisbəti 

 

 

Sual: Müəssisədə məhsulun maya dəyərinə daxil olan dəyişən xərclərə aiddir (Çəki: 1)  

Kommersiya xərcləri 

 reklam xərci 



 nəqliyyat xərci 

 anbar xərci 

 +yanacaq xərci 

 

 

Sual: Maliyyə – bu (Çəki: 1)  

puldur 

 qiymətli kağızdır 

 əməkhaqqıdır 

 vergidir 

 +pul münasibətləridir 

 

 

Sual: Müəssisədə dividend ödənilmə mənbəyi (Çəki: 1)  

balans mənfəəti  

 satışdan gəlir 

 +xalis mənfəət 

 sair satışdan gəlir 

 satışdankənar əməliyyatlardan gəlir 

 

 

Sual: Müəssisə maliyyəsinin təşkili prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)  

+özünümaliyyələşmə, maddi maraq,planlaşma 

 səmərəli idarəetmə 

 maddi məsuliyyət, səmərəli idarəetmə 

 özünümaliyyələşmə, səmərəli idarəetmə 

 sığortalama, kreditləşmə, nəzarət  

 

 



Sual: Operativ maliyyə planları sisteminə hansı plan daxildir? (Çəki: 1)  

illik gəlirlən və xərclər balansı 

 +ödəmə təqvimi 

 biznes-plan 

 smeta 

 perspektiv maliyyə planı  

 

 

Sual: Müəssisə maliyyəsinin funksiyaları (Çəki: 1)  

sosial və tənzimləmə 

 +bölüşdürücü, nəzarət və maliyyə təminatı 

 nəzarət və istehsal  

 planlaşma, tənzimləmə 

 təkrar istehsal və planlaşma 

 

 

Sual: Müəssisədə məhsul satışından əldə edilən mənfəətin səviyyəsinə təsir edən amil (Çəki: 1)
 rentabellik 

 mənfəət vergisi  

 ƏDV 

 +maya dəyəri 

 sair satışdan əldə edilən gəlir  

 

 

Sual: Korporasiyaların nizamnamə kapitalının təşkili mənbəyi (Çəki: 1)  

DSMF vəsaiti 

 uzunmüddətli kredit  

 dövlət vəsaiti 

 +səhm kapitalı 



 sığorta vəsaiti 

 

 

Sual: Müəssisədə sadə təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının metodu hansıdır? (Çəki: 1)
 kreditləşmə 

 özünümaliyyələşmə 

 +özxərciniödəmə 

 sığortalanma 

 büdcə təminatı 

 

 

Sual: Müəssisədə maliyyə mexanizminin hansı elementinə maliyyə nəzarəti daxildir? (Çəki: 1)  

maliyyə alətləri 

 +maliyyə metodları 

 maliyyə tənzimlənməsi və prqonozlaşdırılması 

 maliyyə təhlili 

 informasiya təminatı 

 

 

Sual: Müəssisədə zərəsiz nöqtə nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)  

mənfəəti və zərəri 

 zərəri 

 mənfəəti  

 +nə mənfəəti, nə də zərəri 

 xalis mənfəəti 

 

 

Sual: Müəssisədə mənfəətin bölüşdürülməsi sisteminə daxil olmayan xərc (Çəki: 1)  

istehlak fondu 



 yığım fondu 

 ehtiyat fondu 

 mənfəət vergisi  

 +dövlət və sosial müdafiə fondu 

 

 

Sual: Bələdiyyə mülkiyyətində fəaliyyət göstərən müəssisələrin büdcəyə öhdəlikləri vergi (Çəki: 1)
 ƏDV 

 aksizlər  

 +fiziki şəxslərin əmlak vergisi  

 dövlət rüsumları 

 gömrük vergisi  

 

 

Sual: Hansı qiymətli kağız törəmə qiymətli kağıza aiddir? (Çəki: 1)  

istiqraz  

 səhm 

 veksel 

 xəzinə öhdəçiliyi  

 +opsion 

 

 

Sual: Maliyyə menecmentinin yarımsistemi olan idarə obyektinə daxildir (Çəki: 1)  

müəssisənin maliyyə xidməti 

 maliyyə meneceri 

 baş mühasib 

 +maliyyə resursları, maliyyə münasibətləri 

 maliyyə nəzarəti 

 



 

Sual: Müəssisənin ehtiyat fonduna hər il xalis mənfəətin neçə fazi daxil edilir? (Çəki: 1) 7% 

 8% 

 +5% 

 4,5% 

 3% 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarında borc vəsait (Çəki: 1)  

büdcə vəsaiti və mənfəət  

 mənfəət və kredit  

 +kredit  

 amortizasiya ayrımları 

 sığorta vəsaitləri 

 

 

Sual: Müəssisədə hansı göstəriciyə əsasən DSMF ayırma hesablanır? (Çəki: 1)  

satışdan gəlirə görə 

 +əməkhaqqı fonduna görə 

 tam maya dəyərinə görə 

 istehlak fonduna görə  

 yığım fonduna görə 

 

 

Sual: Hansı vergi birbaşa vergilərə daxil deyil? (Çəki: 1) 

 mənfəət vergisi  

 əmlak vergisi  

 +ƏDV 

 torpaq vergisi  



 gəlir vergisi  

 

 

Sual: Möhkəm passivlərə daxil olan elementi göstər (Çəki: 1)  

qısamüddətli kredit  

 uzunmüddətli kredit  

 +əməkhaqqı fondu üzrə min.borc  

 qiymətli kağızlar üzrə divdindlər  

 baş idarənin vəsaiti 

 

 

Sual: Təsərrüfat subyekti özündə xalis mənfəətdən hansı pul fondlarını təşkil edir? (Çəki: 1)
 büdcədənkənar fondlar, istehsal fondu 

 +yığım fondu, istehlak fondu 

 ssuda fondu, istehlak fondu 

 pensiya fondu, məşğulluq fondu 

 yığım fondu, ssuda fondu 

 

Bölmə: 0401Ad 0401 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisədə ilin əvvəlində hazır məhsul qalıqlarına daxil olmayan element (Çəki: 1)  

ambarda olan hazır məhsul qalığı (faktiki) 



 alıcılara yola salınan, lakin ödəmə vaxtı çatmayan mallar  

 alıcılara yola salınan və vaxtında ödənilməyən mallar  

 +ambarda hazır məhsul qalıqlarının plan həcmi 

 alıcılarda məsul mühafizədə olan mallar  

 

 

Sual: Hesabat dövründə aşkar edilən keçən illərin mənfəəti müəssisədə hansı gəlir qrupuna daxil edilir? 
(Çəki: 1)  

məhsul satışından gəlir 

 sair satışdan gəlir 

 +satışdankənar əməliyyatlardan gəlir 

 əsas fondların satışından gəlir 

 yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər 

 

 

Sual: Müəssisədə yığım fondundan maliyyələşən xərc hansıdır? (Çəki: 1)  

məhsul istehsalı xərcləri 

 reklam xərdləri 

 mükafatların ödənilməsi  

 +istehsalın genişləndirilməsi, yeni texnikanın alınması 

 idarəetmə xərcləri 

 

 

Sual: Müəssisədə təşkili mənbələrində amortizasiya ayırmalarının iştirak etdiyi pul fondunu göstər 
(Çəki: 1)  

ehtiyat fondu 

 əməkhaqqı fondu 

 valyuta fondu 

 +yığım fondu 



 istehlak fondu 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaitə bərabər tutulan vəsaitlər necə adlanır? (Çəki: 1)
 mənfəət  

 dotasiya 

 +möhkəm nassivlər  

 amortizasiya 

 xalis mənfəət  

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaiti göstər (Çəki: 1)  

sığorta ödənişləri 

 +elmi-tədqiqat işlərindən əldə edilən mənfəət  

 maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait  

 baş idarənin vəsaiti 

 kredit  

 

 

Sual: Əməkhaqqı üzrə min borc müəssisədə hansı vəsaitə daxildir? (Çəki: 1)  

satışdan gəlir 

 balans mənfəəti 

 amortizasiya ayrımları 

 +möhkəm nassivlər  

 sair satışdan gəlir 

 

 

Sual: İllik amortizasiya məbləği hansı göstəricilərə görə hesablanır (Çəki: 1)  

amortizasiya norması, amortizasiya fondu 



 istehsal fodlarının dəyəri, amortizasiya norması 

 +əsas fondların orta illik dəyəri, amortizasiya norması 

 amortizasiya məbləgi, amortizasiya norması 

 amortizasiya məbləgi, amortizasiya fondu 

 

 

Sual: Müyəssisədə plan ilinin sonuuna hazır məhsul qalıqlarına daxil olan element (Çəki: 1)  

alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar  

 alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən mallar  

 hazır məhsulun faktiki qalığı 

 +alıcılara yola salınan, lakin ödənilmə vaxtı çatmayan mallar (plan) 

 quraşdırılmayan avadanlıqlar  

 

 

Sual: Özünümaliyyələşmə hansı maddəyə aiddir? (Çəki: 1)  

maliyyə təhlili 

 maliyyə resursları 

 maliyyə uçotu 

 +maliyyənin təşkili prinsipləri 

 maliyyə nəzarəti  

 

 

Sual: Müəssisədə amortizasiya fondu hansı məqsəd üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)  

təmir xərcləri 

 kommersiya xərcləri 

 idarəetmə xərcləri 

 +birbaşa investisiyalara 

 istehsal xərcləri 

 



 

Sual: İstehsal maya dəyərinə hansı xərci daxil etməklə məhsulun tam maya dəyərini hesablamaq olar? 
(Çəki: 1)  

xammal və material xərci 

 +kommersiya xərcləri 

 amortizasiya xərcləri 

 əməkhaqqı 

 vergilər 

 

 

Sual: Müəssisə hansı pul fonduna sosial sığorta üçün vəsait köçürür? (Çəki: 1)  

ssuda fondu 

 dövlət büdcəsi 

 ehtiyat fondu 

 +dövlət sosial müdafiə fondu 

 yigim fondu 

 

 

Sual: Vergi münasibətləri müəssisədə hansı maliyyə münasibətləri qrupuna daxildir? (Çəki: 1)
 müəssisələr arasında 

 +müəssisə ilə dövlət arasında 

 müəssisə ilə baş idarə arasında 

 müəssisə ilə birja arasında 

 müəssisə ilə sığorta təşkilatları arasında  

 

 

Sual: Hansı pul fondu müəssisədə mənfəət hesabına təşkil olunur? (Çəki: 1)  

amortizasiya fondu 

 valyuta fondu 



 əməkhaqqı fondu 

 +istehlak fondu 

 sığorta fondu 

 ssuda fondu 

 

 

Sual: Müəssisədə amortizasiya ayırmalarının formalaşma mənbəyi (Çəki: 1)  

mənfəət  

 +məhsul satışından gəlir 

 xalis mənfəət  

 əsas kapitalın satışından gəlir 

 sair satışdan gəlir 

 

 

Sual: Müəssisədə material aktivlərinə daxil olmayan element (Çəki: 1)  

əsas material və xammal  

 istehsal ehtiyatları 

 bitməmiş istehsal  

 +torpaq hüququ 

 avadanlıq  

 

 

Sual: Maliyyə kateqoriyalarından ibarət olan maliyyə alətlərinə daxil olmayan element (Çəki: 1)
 mənfəət  

 dividend 

 +maliyyələşmə,planlaşma 

 vergi 

 amortizasiya 

 



 

Sual: Müəssisədə əsas və dövriyyə kapitalının geniş təkrar istehsalının maliyyələşməsi üçün təşkil 
olunan pul fondu (Çəki: 1)  

+yığım fondu 

 istehlak fondu 

 valyuta fondu 

 amortizasiya fondu 

 ehtiyat fondu 

 

 

Sual: Dövriyyə kapitalından səmərəli istifadəni hansı göstəricilər xarakterizə edir? (Çəki: 1)  

maya dəyəri  

 qiymət,dövriyyə aktivləri 

 +dövretmə əmsalı,dövriyyənin müddəti 

 gəlirlər,xərclər 

 rehtabellik, maya dəyəri  

 

 

Sual: Dövriyyə vəsaitinin dövr surətini müəyyən edən göstərici: (Çəki: 1)  

dövriyyənin yüklənməsi 

 dövriyyənin müddəti 

 +dövretmə əmsalı 

 fondverimi 

 fond tutumu 

 

Bölmə: 0403Ad 0403 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Ümumi məhsul üzrə birgünlük xərcdən dövriyyə vəsaitinin hansı elementinin 
normallaşdırılmasında istifadə edilir? (Çəki: 1)  

xammal və material 

 gələcək dövrün xərcləri 

 +bitməmiş istehsal 

 hazır məhsul 

 köməkçi materiallar 

 

 

Sual: Ehtiyat normasına daxil olan nəqliyyatın yolda olma vaxtı dövriyyə kapitalının hansı elementin 
normativ hesablanan zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)  

gələcək dövrün xərcləri 

 bitməmiş istehsal  

 hazır məhsul 

 +xammal və material 

 yola salınan mallar  

 

 

Sual: Müəssisədə bitməmiş istehsal üzrə normativi hesablamaq üçün hansı göstəricilərdən istifadə 
olunur? (Çəki: 1)  

material üzrə birgünlük xərc 

 əmtəəlik məhsul üzrə birgünlük xərc 

 +xərclərin artma əmsalı,istehsal tiskilinin uzunlugu 

 hazır məhsul üzrə etiyat norması 

 materiallar üzrə etiyat norması 



 

 

Sual: Müəssisədə məhsulun hazırlıq səviyyəsi hansı əmsal ilə hesablanır? (Çəki: 1)  

dövretmə əmsalı 

 yükləmə əmsalı 

 +xərclərin artma əmsalı 

 bir dövriyyənin uzunluğu xarakterizə edən göstərici 

 bir dövriyyəni xarakterizə edən formula 

 

 

Sual: Müəssisədə əsas fondların sadə təkrar istehsalı hansı fonddan maliyyələşir? (Çəki: 1)  

ehtiyat fondundan  

 valyuta fondundan  

 +amortizasiya fondudan 

 əməkhaqqı fondundan 

 istehlak fondundan 

 

 

Sual: Müəssisədə əsas istehsal fondlarının geniş təkrar istehsalının əsas mənbəyini hansı vəsait təşkil 
edir? (Çəki: 1)  

satışdan gəlir 

 sair satışdan gəlir 

 +mənfəət  

 satışdankənar gəlir  

 fövqəladə gəlirlər 

 

 

Sual: Dövriyyədənkənar aktivlər üzrə nizamnamə fondu nə zaman tamamlanır? (Çəki: 1)  

əsas fondlar köhnəldikcə 



 əsas fondlar istismara verilən zaman 

 quraşdırılmayan avadanlıqlar m.vcud olduqda 

 +fəaliyyətdə olan əsas kapital ləğv olunduqda 

 əsas fondlar təmir olunduqda 

 

 

Sual: Müəssisədə hansı aktivlərin dövriyyəsi tez başa çatır? (Çəki: 1)  

material aktivlər 

 +cari aktivlər 

 qeyri-material aktivlər 

 dövriyyədənkənar aktivlər 

 başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalına uzunmüddətli qoyulmuşlar 

 

 

Sual: Müəssisədə xarici və milli valyuta ilə pul vəsaiti, debitor borcları aktivlərin hansı növünə aiddir? 
(Çəki: 1)  

material aktivlərinə 

 qeyri-material aktivlərinə 

 cari aktivlərə 

 +maliyyə aktivlərinə 

 dövriyyədənkənar aktivlərə 

 

 

Sual: Səhm kapitalı təsərrüfatçılığın hansı hüquqi-təşkilatı formasında fəaliyyət göstərən müəssisədə 
nizamnamə kapitalının formalaşmasında iştirak edir? (Çəki: 1)  

+korporasiyalarda 

 unitar dövlət müəssisələrində 

 unitar bələdiyyə müəssisələrində 

 fermer təsərrüfatında 



 istehlak koorporasiyalarında 

 

 

Sual: Materiallar üzrə normativ hansı göstəricilər əsasında hesablanır? (Çəki: 1)  

məhsulun qiy1məti, maya dəyəri 

 +istehsal xərcləri smetası, istehsal tsiklinin uzunluğu 

 xərclərin artma əmsalı, istehsal tsiklinin uzunluğu 

 istehsal xərcləri smetası, ehtiyat norması 

 hazır məhsul üzrə ehtiyatnorması 

 

 

Sual: Materiallar üzrə ehtiyat normasına daxil olan cari ambar ehtiyatı materialların daxil olduğu iki 
partiya arasındakı intervalın neçə faizi həcmində təşkil olunur? (Çəki: 1)  

30% 

 +50% 

 40% 

 100% 

 60% 

 

 

Sual: Bitməmiş istehsal üzrə ehtiyat normasına hansı göstərici daxil deyil? (Çəki: 1)  

dövriyyə ehtiyatı 

 nəqliyyar ehtiyatı 

 +malların yolda olma vaxtı, texnoloji ehtiyat 

 texnoloji ehtiyat 

 məhsulun bir əməliyyatdan başqa əməliyyata keçməsi üçün vaxta 

 

 

Sual: Müəssisədə dövriyyə vəsaitinin hansı elementləri normalaşdırılmır? (Çəki: 1)  



xammal və əsas materiallar  

 +debitor və kreditor borcları 

 gələcək dövrün xərcləri, hazır məhsul 

 yanacaq və enerji 

 hazır məhsul və yolda olan mallar 

 

Bölmə: 0501Ad 0501 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Əgər müəssisənin yeni texnikanın alınması üçün xərci böyük olarsa, o zaman o birinci növbədə 
hansı pul fonduna daha çox vəsait köçürəcək? (Çəki: 1)  

istehlak fonduna 

 ehtiyat fonduna 

 +yığım fonduna 

 amortizasiya fonduna 

 valyuta fonduna 

 

 

Sual: Müəssisədə zərərsiz nöqtədə xərclərin maliyyə təminatı necə adlanır? (Çəki: 1)  

sığortalanma 

 +özxərcini ödəmə 

 özünümaliyyələşmə 

 büdcə təminatı 



 kredit təminatı 

 

 

Sual: Müəssisənin xüsusi vəsaitinin rentabelliyinin hesablanması qaydası: (Çəki: 1)  

balans mənfəətinin xüsusi vəsaitə kimi 

 +xalis mənfəətin xüsusi vəsaitə nisbəti kimi 

 xüsusi vəsaitin balans mənfəətinə nisbəti kimi 

 xüsusi vəsaitin xalis mənfəətə nisbəti kimi 

 xüsusi vəsaitin bölüşdürülməyən mənfəətə nisbəti kimi 

 

 

Sual: Nəzarət üsuli ilə mənfəəti hesablayan zaman hansı göstəricilərin dəyişilməsi nəzərə alınmalıdır? 
(Çəki: 1)  

dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsini xarakterizə edən göstəricilər 

 əsas fondlardan istifadə göstəriciləri 

 +məhsulun istehsalı və satışı xərcləri, çeşidlər, keyfiyyət, sortluluq 

 rentabellik, fond verimi, fond tutumu 

 fond tutumu, mənfəət, maya dəyəri, dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsi 

 

 

Sual: Mənfəətin hesablanmasının birbaşa üsulunun hesablama üsulundan fərqini göstər (Çəki: 1)
 birbaşa üsulda ilin əvvəlinə qalıqlarda mənfəət göstərilmir 

 birbaşa üsulda ilin sonuna qalıqlar göstərilmir 

 +birbaşa üsulda ilin əvvəlinə və axırına hazır məhsul qalıqlarında mənfəət göstərilmir 

 birbaşa üsulda çeşidlərin dəyişilməsi nəzərə alınmır 

 birbaşa üsulda keyfiyyətin dəyişilməsi nəzərə alınmır 

 

 

Sual: Cari ildə aşkar edilən debitor və kreditor borclarını müəssisə hansı sənəddə göstərir? (Çəki: 1)
 maliyyə planı 



 pul vəsaitinin hərəkəti planı 

 kassa planı 

 +hesabat balansı 

 kredit planı 

 

 

Sual: Normalaşdırılan və normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaiti, onun təsnifatının hansı prinsipinə 
daxildir? (Çəki: 1)  

maliyyələşmə mənbələri prinsipi 

 funksiona prinsipi  

 +təşkili prinsipi 

 istehsaldakı yeri prinsipi 

 nəzarət prinsipi 

 

 

Sual: Dövriyyə kapitalının xüsusi cəlb olunmuş və borc alınmış vəsaitlərə ayrılması onun təsnifatının 
hansı prinsipinə aiddir? (Çəki: 1)  

təşkili 

 planlaşdırılması 

 istehsaldakı yeri 

 +maliyyələşmə mənbələri 

 funksional təyinatı 

 

 

Sual: Əsas vəsaitin qiymətləndirilməsindən hansı proseslərdə istifadə edilir? (Çəki: 1)  

əsas vəsaitin maliyyələşməsində  

 əsas vəsaiti satılan zaman 

 +əsas vəsaitə amortizasiyasının hesablanmasında,planlaşdırılmasında 

 əsas vəsaitdən istifadə olunmasında 



 əsas vəsaitin kölnəlməsində 

 

 

Sual: Müəssisədə cari aktivlərə hansı vəsaitlər daxildir? (Çəki: 1)  

+istehsalvə tədavül dövriyyə vəsaiti 

 ancaq tədavül dövriyyə vəsaiti 

 maliyyə aktivləri 

 əsas vəsait 

 qeyri-material aktivlər 

 

 

Sual: Əmtəəlik və ümumi məhsulun xərc smetalarından dövriyyə vəsaitinin hansı elementləri üçün 
normativi hesablayan zaman istifadə edilir? (Çəki: 1)  

materiallar,enerji 

 yarancaq və enerji 

 +bitməmiş istehsal, hazır məhsul 

 xammal və materiallar 

 köməkçi materiallar  

 

 

Sual: İstehsal tsiklinin uzunluğu göstəricisi dövriyyə vəsaitinin hansı elementinin normativini hesablamaq 
üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)  

materiallar 

 köməkçi materiallar 

 gələcək dövrün xərcləri 

 hazır məhsul 

 +bitməmiş istehsal 

 

 



Sual: Müəssisə tərəfindən alınmış qısamüddətli kredit nə zaman geri qaytarılır? (Çəki: 1)  

məhsul istehsal olunduqda 

 xammal və material dövriyyəyə verildikdə 

 +dövriyyə tam başa çatdıqda 

 hazır məhsul ambara verildikdə 

 hazır məhsul alıcıları yola salındıqda 

 

Bölmə: 0502Ad 0502 

Suallardan 20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisə üç aydan yuxarı kreditor borclarına malik olarsa, o zaman hansı proses baş verir? (Çəki: 
1) müəssisəyə qısamüddətli kredit verilir 

 müəssisənin maliyyə vəziyyəti yaxşı olur 

 +müəssisə müflisləişr 

 müəssisəyə büdcədən vəsait verilir 

 müəssisə maliyyə intizamına əməl edir 

 

 

Sual: Müəssisədə xərclərin idarə olunması prosesini göstər (Çəki: 1)  

maya dəyəri, istehsal xərcləri smetası 

 müəssisənin qısa müddətli kreditləşməsi, qiymətli kağızlar 

 +proqnozlaşma, planlaşma, operativ idarəolunma, iqtisadi nəzarət 

 məhsul istehsalı planının yerinə yetirilməsi, vergi nəzarəti 



 dövlət maliyyə nəzarəti, audit nəzarəti, maya dəyərinin hesablanması 

 

 

Sual: Müəssisənin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər necə adlanır? (Çəki: 1)  

sair satışla əlaqədar xərclər 

 satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər 

 fövqəladə xərclər 

 +fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərclər 

 sadə və geniş təkrar istehsalı ilə əlaqədar xərclər 

 

 

Sual: Müəssisədə məhsul istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi necə qiymətləndirilir? 
(Çəki: 1)  

mənfyəətin alınması 

 mənfəətin alınmaması 

 +zərərsiz nöqtənin alınması 

 zərərin alınmaması 

 rentabelliyin təmin edilməsi 

 

 

Sual: Müəssisədə material, yanacaq, enerji, əməkhaqqı və s. xərclər hansı xərc qrupuna daxil edilir? 
(Çəki: 1)  

dolayı xərclərə 

 tədavül xərclərinə 

 +birbaşa xərclərə 

 kommersiya xərclərinə 

 məcburi xərclərə 

 

 



Sual: Müəssisə satışından əldə edilən gəliri bölüşdürən zaman maya dəyərinə daxil olan hansı xərcləri 
birinci növbədə ödəyir? (Çəki: 1)  

+istehlak olunmuş istehsal vasitələrinin dəyişməsi 

 kommersiya xərclərini  

 əməkhaqqını 

 mənfəət vergisini 

 maliyyə sanksiyalarına görə cərimələri  

 

 

Sual: Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında pay iştirakı ilə əlaqədar aktivlər hansı aktivlərə 
daxildir? (Çəki: 1)  

+maliyyə aktivləri 

 qeyri-material aktivlər 

 material aktivlər  

 dövriyyədənkənar aktivlər 

 əsas və dövriyyə aktivləri 

 

 

Sual: Əgər bazarda istehsal olunmuş mallara tələb artarsa, o zaman bu hansı iqtisadi alətə təsir 
göstərəcək? (Çəki: 1)  

maya dəyərinə 

 +qiymətə 

 vergiyə 

 bank faizinə 

 dividendə 

 

 

Sual: Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının hesablama metodu hansı göstəricilərə əsaslanır? 
(Çəki: 1)  

istehsal, maya dəyəri, qiymət 



 tam maya dəyəri , vergi, qiymət 

 əmtəəlik məhsul, ümumi məhsul, qiymət 

 maya dəyəri, ümumi məhsul, mənfəət 

 +kecici əmtəə qalıqları, əmtəəlik məhsul 

 

 

Sual: Birbaşa metod ilə mənfəəti hesablayan zaman hansı amillərin mənfəətin səviyyəsinə təsirini 
müəyyən etmək mümkün deyil? (Çəki: 1)  

ümumi məhsul, əmtəəlikməhsul, maya dəyəri 

 +qiymət, maya dəyəri, çeşidlər, keyfiyyət 

 dolayı xərclər, qiymət, istehsal maya dəyəri 

 sortluluq, kommersiya xərcləri, keçici əmtəə qalıqları 

 ilin əvvəlinə hazır məhsul qalıqları, qiymət, istehsal maya dəyəri 

 

 

Sual: Plan ilinin sonuna hazır məhsul qalıqlarının tərkibini göstər (Çəki: 1)  

yola salınan mallar, alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən mallar 

 +normativ həcmində satılmayan hazır məhsul qalıqları 

 alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar 

 ambarda olan faktiki həcmdə hazır məhsullar 

 alıcılara göndərilən, lakin ödənilmə vaxtı çatmayan mallar, yola salınan mallar 

 

 

Sual: Alıcılar nə zaman malın dəyərini ödəməkdən imtina edirlər? (Çəki: 1)  

Nəqliyyat təşkilatı malı vaxtında yola salmadıqda 

 +satıcı müqavilə şərtlərini pozduqda 

 alıcının maliyyə vəziyyəti pis olduqda 

 alıcı iflasa uğradıqda 

 alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmədikdə 



 

 

Sual: Alıcı müəssisəyə nə zaman akkreditiv hesablaşma forması tətbiq edilir? (Çəki: 1)  

müqavilə şərtlərini pozduqda 

 krediti geri qaytarmazsa 

 +ödəmə intizamını uzun müddət pozarsa 

 büdcəyə vergini ödəmirsə 

 sosial müdafiə fonduna ayırmaları vaxtında köçürməzsə 

 

 

Sual: Əgər alıcı təşkilat əsaslandırılmış halda satıcının hesab sənədini ödəməkdən imtina edərsə, o 
zaman alıcıya daxil olan mallara qarşı hansı maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)  

akkreditiv 

 malın dəyərini əvvəlcədən ödəmə 

 +məsul mühafizə 

 malın dəyərini hissə-hissə ödəmə 

 malın dəyərini sonradan ödəmə 

 

 

Sual: Müəssisədə gəlirlərin idarə olunması predmetinə daxil deyil (Çəki: 1)  

fəaliyyətin adi növündən gəlirlər 

 sair fəaliyyətlə əlaqədar gəlirlər 

 mənfəət 

 +maya dəyəri 

 investisiya fəaliyyətindən gəlirlər 

 

 

Sual: Büdcəyə, DSMF, banka və s. təşkilatlara ödəmələr müəssisədə hansı xərc qrupuna daxildir? (Çəki: 
1) mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər 



 mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərclər 

 geniş təkrar istehsal xərcləri  

 +məcburi ödəmələrlə əlaqədar xərclər 

 sosial xərclər 

 

 

Sual: Müəssisədə məcburi ödəmələrin mənbələrini göstər (Çəki: 1)  

mənfəət 

 xalis mənfəət 

 satışdan gəlir 

 heç biri 

 +hamısı 

 

 

Sual: Müəssisədə dəyişən və birbaşa xərclər hansı xərclərə daxildir? (Çəki: 1)  

dolayı xərclər 

 ümumzavod xərcləri 

 kommersiya xərcləri 

 +istehsalla bilavasitə əlaqədar olan xərclər 

 istehsalla bilavasitə əlaqədar olmayan xərclər 

 

 

Sual: Müəssisədə məcburi xərclərə daxil olan elementləri göstər (Çəki: 1)  

material, köməkçi materiallar və s ilə əlaqədar xərclər 

 +kreditlər üçün plandan yuxarı faizlər, maliyyə cərimələri ,vergilər  

 inzibati işçilərin əməkhaqqı  

 amortizasiya ayırmaları 

 əsas əmək haqqı 

 



 

Sual: Müəssisədə sosial vergilərlə əlaqədar xərclər hansı iqtisadi göstəriciyə daxildir? (Çəki: 1) 

 balans mənfəətinə 

 bölüşdürülməyən mənfəətə 

 satışdankənar xərclərə 

 +maya dəyərinə 

 sair satışla əlaqədar xərclərə  

 

Bölmə: 0601Ad 0601 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisədə satılan məhsulların rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanır? (Çəki: 1)
 qiymət, maya dəyəri 

 əsas və dövriyyə kapitalı 

 +satışdan mənfəət, satışdan gəlir 

 balans mənfəəti, satışdan gəlir 

 xalis mənfəət, maya dəyəri, qiymət 

 

 

Sual: Qeyri-normal kreditor borcu müəssisədə nə zaman yaranır? (Çəki: 1)  

müəssisə yaxşı işlədikdə 

 müəssisədə zərərsiz nöqtə təmin edildikdə 

 müəssisədə mənfəət planı yerinə yetirildikdə 



 müəssisənin maliyyə vəziyyəti sabit olduqda 

 +heç biri 

 

 

Sual: İstehsalda iştirak edən əsas fondların mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

öz formasını istehsal prosesində dəyişərək hazır məhsula çevrilən material qiymətliləridir. 

 istehsal prosesində uzun müddət xidmət edən,öz formasını dəyişən dəyərini istehsal edilən 
məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən fondlarıdır  

 istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, əsas formasını dəyimədən öz dəyərini istehsal 
edilən məhsulun üzərinə bir il ərzində tamamilə keçirən əmək vasitələri və predmetləridir 

 yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə 
keçirən və öz əsas formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 +uzun müddət istehsal tsiklində iştirak edir və öz istehlak dəyərini hissə hissə itirir.  

 

 

Sual: İstehsal əsas fondların tərkibinə nələr daxildir? (Çəki: 1)  

+bina , nəqliyyat vasitələri ,avadanliq 

 qurğu və materiallar 

 nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları 

 binalar və yanacaq ehtiyyatları 

 ötürücü mexanizmlər , tara materialları,xammal  

 

 

Sual: İstehsalın əsas fondlarının quruluşu necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)  

aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti 

 +ünsürlərdən hər birinin ümumi quruluşda xüsusi çəkisi kimi 

 binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti 

 texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti  

 əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi 

 



 

Sual: Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil? (Çəki: 1)  

bina  

 dəzgah 

 +material 

 qurğu 

 nəqliyyat vasitəsi 

 

 

Sual: Əsas fondların aşınma növləri hansılardır? (Çəki: 1)  

+fiziki, mənəvi 

 fiziki, texniki, mənəvi 

 texniki, texnoloji, fiziki, mənəvi 

 mənəvi, iqtisadi  

 texniki , mənəvi 

 

 

Sual: Əsas fondların amortizasiyası nədir? (Çəki: 1)  

əsas fondların dəyərindəki artım  

 mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri 

 əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi 

 +aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən istehsal olunan məhsulun üzərinə keçən istehlak 
dəyəri 

 əsas fondların satışından gələn gəlirdir 

 

 

Sual: Müəssisədə əsas fondların hissə - hissə bərpası hansı mənbədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
 amortizasiya fondundan; 

 +təmir fondundan 



 nizamnamə fondundan 

 ehtiyat fondundan 

 istehlak fondlarindan 

 

 

Sual: Əsas fondların istifadə müddəti bilinməyən qeyri-maddi ünsürləri üçün amortizasiya norması nə 
qədərdir? (Çəki: 1)  

25 faizədək 

 20 faizədək 

 7 faizədək 

 +10 faizədək 

 15 faizədək 

 

 

Sual: Əsas fondlardan istifadənin ümumi göstəriciləri hansılardır? (Çəki: 1)  

əsas fondların dəyərinin artım tempi və köhnəlmə müddəti  

 iqtisadi və sosial  

 fondverimi və köhnəlmə müddəti  

 +fondtutumu və təzələnmə əmsalı  

 fondverimi növbəlilik əmsalı,fond tutumu 

 

 

Sual: Müəssisənin əsas fondlarının strukturuna hansı amil təsir göstərmir? (Çəki: 1)  

elmi-texniki tərəqqi 

 istehsal edilən məhsulun mürək¬kəblik səviyyəsi 

 +kadrların idarə edilməsinin təkmiləşdirilməsi 

 istehsalın təmərküzləşmə səviyyəsi 

 istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi 

 



 

Sual: Müəssisəsinin əsas fondlarına nə aid deyil? (Çəki: 1)  

Binalar,qurgular 

 +Hazır məhsul yolda olan mallar  

 Sexdə qurulmuş avadanlıq  

 Nəqliyyat vasitələri,maşinlar  

 Zavoddaxili su kəmərləri  

 

 

Sual: Müəssisənin dövriyyə fondları nədir? (Çəki: 1)  

yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz 
natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır 

 öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlar  

 istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz dəyərini 
istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır  

 +yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə 
keçirən və öz natural formasını tezliklə dəyişən fondlarıdır 

 

 

Sual: Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır? (Çəki: 1)  

tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri ,pul vəsaitləri və maşınlar  

 yanacaq, təmir ehtiyatları, hazır məhsul və binalar 

 +istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal, gələcək dövrün xərcləri və hazır məhsul  

 pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları 

 gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri,kreditlər 

 

 

Sual: Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir: (Çəki: 1)  

istehsal ehtiyatları 



 bitməmiş istehsal 

 gələcək dövrün xərcləri 

 hazır məhsul 

 +pul vəsaitləri 

 

 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1)  

dövrüyyə fondlarının həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 topdansatış qiymətində realizə olunmuş məh¬su¬lun həcminin tədavül fondlarının həcminə 
nisbəti kimi 

 dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qa¬lı¬ğının topdansatış qiymətində realizə olunmuş məh¬su¬lun 
həcminə nisbəti kimi 

 +topdansatış qiymətində realizə olunmuş məh¬su¬lun həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta illik 
qa¬lı¬ğına nisbəti kimi 

 dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qa¬lı¬ğının dövriyyə fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 

 

Sual: Bitməmiş istehsal¬dakı dövriyyə vəsaitinin normativi aşağıdakı amillərin hansından aslıdır? (Çəki: 
1) istehsal tsiklinin uzunlu¬ğundan, əsas fondların yeniləşmə əmsalından və məhsulun ma¬ya 
də¬yərindən 

 is¬tehsal olunan məh¬su¬lun həcmi və tərkibindən, reallaşdırılmış məhsulun həcmindən 

 ) is¬tehsal olunan məh¬su¬lun həcmi, işçilərin sayı və istehsal tsiklinin uzunlu¬ğun¬dan 

 istehsal pro¬sesində xərclərin artma xarakterindən, məhsulun ma¬ya də¬yərindən və əməyin 
təşkilindən 

 +istehsal tsiklinin uzunlu¬ğun¬dan, ümumi məhsula çəkilən xərclərdən və istehsal pro¬sesində 
xərclərin artma əmsalından 

 

 

Sual: Aşağıdakı amillərdən hansı dövriyyə vəsaitinin dövretmə sürətinə təsir göstərir? (Çəki: 1)  

əsas fondların amortizasiyası 

 əsas fondların orta illik dəyəri  



 mənfəətin həcimi 

 amortizasiya norması 

 +istehsal tsiklinin uzunluğu  

 

 

Sual: Xalis mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta qalığına nisbəti kimi hansı rentabellik göstəricisi 
hesablanılır? (Çəki: 1)  

dövriyyə aktivlərinin 

 qeyri-material aktivlərin 

 +dövriyyədənkənar aktivlərin 

 maliyyə aktivlərinin 

 qeyri-istehsal əsas fondların. 

 

 

Sual: Müəssisələrin maliyyə resurslarına yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlərə aid deyil? 
(Çəki: 1)  

sığorta ödənişləri  

 büdcə vəsaitləri 

 qiymətli kağızlar üçün dividendlər və faizlər 

 sahə strukturlarından daxil olan vəsaitlər 

 +satışdan gəlir 

 

Bölmə: 0602Ad 0602 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 



 

 

Sual: Kreditin görə faiz dərəcələri artarsa, bu müəssisədəhansı vəsaitin azalmasına səbəb olacaq? (Çəki: 
1) gəlirin 

 balans mənfəətinin 

 +xalis mənfəətin 

 sair satışdan gəlirin 

 satışdan gəlirin 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində istifadə olunan nəzarət metodu: (Çəki: 1)
 Inteqlal metod  

 Balans metodu 

 +müqayisə metodu 

 Maliyyə hesablamaq metodları 

 Differensial metod 

 

 

Sual: Maliyyə sanksiyalarına görə müəssisəyə daxil olan gəlirlər hansı əməliyyatlar üzrə gəlirlərə daxil 
edilir? (Çəki: 1)  

sair satışla əməliyyatlar 

 satışla əlaqədar əməliyyatlara 

 +satışdankənar əməliyyatlara 

 investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatlar 

 maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatlar. 

 

 

Sual: Xalis mənfəət və istehsal fondlarının orta qalığı göstəriciləri əsasında müəssisədə hansı rentabellik 
hesablanılır? (Çəki: 1)  

satışın rentabelliyi 



 xərclərin rentabelliyi 

 +aktivlərin rentabelliyi 

 cari aktivlərin rentabelliyi 

 əsas kapitalın rentabelliyi. 

 

 

Sual: Şirkətin kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkdiyi xərclər: (Çəki: 1)
 +uzunmüddətli xərclərdir 

 cari xərclərdir 

 xüsusi xərclərdir 

 dolayı xərclər 

 cari əsas xərclər 

 

 

Sual: İnnovasiya: (Çəki: 1)  

elmi tədqiqatların aparılması hüquqdur 

 patentdir 

 +elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı olan investisiyalardır 

 ticarət nişanıdır 

 lisenziyalar 

 

 

Sual: İnnovasiya hansı kapital qoyuluşuna aiddir? (Çəki: 1)  

uzunmüddətli kapital qoyuluşuna 

 qısamüddətli kapital qoyuluşuna 

 +elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı olan kapital qoyuluşlarına 

 ortamüddətli kapital qoyuluşlarıdır 

 təmir xərcləridir 

 



 

Sual: Cari maliyyə planında fəaliyyətin adi növündən mənfəət necə adlanır? (Çəki: 1) 

 sair satışdan mənfəət 

 qeyri-sənaye xarakterli iş, xidmət və məhsul satışından mənfəət 

 +satışdan mənfəət 

 satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət 

 maliyyə fəaliyyətindən mənfəət 

 

 

Sual: Planlaşma nədir? (Çəki: 1)  

iqtisadi tənzimləmədir 

 özünümaliyyələşmədi 

 +idarəetmə funksiyasıdır 

 nəzarət funksiyasıdır 

 proqnozlaşmadır 

 

 

Sual: Maliyyə planlaşdırılması təcrübəsində tətbiq edilən metod (Çəki: 1)  

birbaşa metod 

 nəzarət metodu 

 +normativ metod 

 norma metodu 

 əmsal metodu 

 

Bölmə: 0603Ad 0603 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 



 

 

 

 

Sual: Maliyyə planlaşdırılmasının neçə mərhələsi var? (Çəki: 1) 2 

 3 

 +4 

 5 

 6 

 

 

Sual: Maliyyə planlaşdırılması prosesi təcrübədə hansı fəaliyyətlə başa çatır? (Çəki: 1)  

planların icrası ilə 

 planlara nəzarətlə 

 +planların icrası və icrasına nəzarətilə 

 şahmat balansının tərtibi ilə 

 cari maliyyə planının tərtibi ilə  

 

 

Sual: Məzmunundan, təyinatından və qarşısına qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq maliyyə 
planlaşdırılması təsnifatına görə neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)  

2 

 +3 

 4 

 5 

 6 

 

 

Sual: Starteji maliyyə planlaşdırılması neçə ili əhatə edir? (Çəki: 1) 



 4 

 5 

 +3 

 2 

 6 

 

 

Sual: Geniş təkrar istehsal templəri planlaşmanın hansı növünə aiddir? (Çəki: 1)  

rüblük planlaşmaya 

 illik planlaşmaya 

 +perspektiv planlaşmaya 

 operativ planlaşmaya 

 cari planlaşmaya 

 

 

Sual: Maliyyə startegiyasının işlənməsi planlaşmanın hansı növünə aiddir? (Çəki: 1)  

operativ 

 cari 

 +strateji 

 illik 

 rüblük 

 

 

Sual: Maliyyə strategiyası nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)  

müəssisənin cari fəaliyyətinin inkişafını 

 müəssisənin operativ fəaliyyətinin inkişafını 

 iki ilə qədər müəssisənin fəaliyyətinin inkişafını 

 +müəssisənin uzunmüddətli fəaliyyətinin məqsədini və inkişafını 

 perspektiv üçün müəssisənin maliyyələşməsini 



 

 

Sual: Maliyyə strategiyası əsasında müəssisədə hansı istiqamətdə siyasət hazırlanır? (Çəki: 1)  

vergi siyasəti 

 risk siyasəti 

 +maliyyə siyasəti 

 innovasiya siyasəti 

 investisiya siyasəti 

 

 

Sual: Müəssisədə nə zaman mənfəət «sıfıra» bərabər olur? (Çəki: 1)  

müəssisə zərərlə işlədikdə 

 müəssisə mənfəət əldə etdikdə 

 +zərərsiz nöqtə baş verdikdə 

 zərər əldə etdikdə 

 həm zərər, həm də mənfəət əldə etdikdə 

 

 

Sual: Cari maliyyə planı hansı plan əsasında tərtib olunur? (Çəki: 1)  

biznes-plan 

 +strateji plan 

 operativ plan 

 pul vəsaitinin hərəkəti planı 

 ödəmə təqvimi 

 

Bölmə: 0701Ad 0701 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Operativ maliyyə planlaşdırılması zamanı tərtib olunan plan (Çəki: 1)  

uzunmüddətli kredit planı 

 biznes-plan 

 +ödəmə təqvimi  

 «pul vəsaitinin hərəkəti» proqnozu  

 balansın proqnozu 

 

 

Sual: Operativ maliyyə planlarına daxil olan plan (Çəki: 1)  

hesabat balansı 

 mənfəət və zərərlər planı 

 +kassa planı 

 gəlirlər və xərclər balansı 

 strateji plan 

 

 

Sual: Kassa planında hansı əməliyyatlar göstərilir? (Çəki: 1)  

məhsul satışından gəlir 

 budcəyə verginin ödənilməsi 

 +əmək haqqının ödənilməsi 

 kommersiya xərclərinin ödənilməsi 

 sığorta ödənişləri  

 

 



Sual: Maliyyə planlaşdırılması prosesinin birinci mərhələsində hansı fəaliyyət həyata keçirilir? (Çəki: 1)
 maliyyə planının layihəsi hazırlanır 

 proqnoz sənədləri hazırlanır 

 +hesabat dövrünün maliyyə göstəriciləri qiymətləndirilir 

 perspektiv plan tərtib olunur 

 cari plan tərtib olunur 

 

 

Sual: Biznes-planın axrıncı bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)  

istehsal planı 

 marketinq planı 

 +maliyyə strategiyası 

 maliyyə planı  

 investisiya planı 

 

 

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlilinin predmetini göstər: (Çəki: 1)  

istehsal olunan məhsullar 

 ümumi məhsul 

 +müəssisənin maliyyə vəziyyəti 

 müəssisənin satış fəaliyyəti 

 müəssisənin təchizat vəziyyəti. 

 

 

Sual: Maliyyə təhlilinin məqsədi: (Çəki: 1)  

istehsal planının yerinə yetirilmsəsi haqqında məlumat 

 dövriyyə kapitalının vəziyyətinə nəzarət 

 +maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat almaq 

 büdcəyə vergilərin ödənilməsi haqqında məlumat almaq 



 satıcılara olan ödəmələr haqqında məlumat almaq. 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin xarakteristikasını göstər: (Çəki: 1)  

satış planının yerinə yetirilməsi 

 maya dəyərinə daxil olan xərclər 

 +fəaliyyətinin son iş nəticələrini müəyyən etmək 

 iqtisadi həvəsləndirmə fondları 

 büdcəyə vergilərin ödənilməsi 

 

 

Sual: Maliyyə təhlilinin müqayisə metodunun əsasını nə təşkil edir ? (Çəki: 1) 

 göstəricilər qruplaşdırılır 

 təhlil aparmaq üçün cədvəl tərtib olunur 

 +plan və faktiki göstəricilər 

 əmsal göstəricilərindən istifadə olunur 

 mütləq maliyyə göstəricisinin başqa bir göstəriciyə nisbəti kimi götürülür 

 

 

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlilinin əsas məlumat mənbəyini göstər: (Çəki: 1)  

biznes-plan 

 pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu 

 +mühasibat balansı 

 ödəmə təqvimi 

 kassa planı 

 

Bölmə: 0702Ad 0702 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 



Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin ümumi qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər əsasında aparılır? 
(Çəki: 1) maya dəyəri, kommersiya xərcləri, mənfəət 

 satış planı, qeyri-istehsal xərcləri 

 +əmlakın dəyəri, dövriyyədənkənar və dövriyyə aktivləri 

 zərərlər, möhkəm passivlər, bölüşdürülməyən mənfəət 

 istehsal maya dəyəri, rentabellik, istehsal planı, zərərlər  

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə sabitliyi hansı gösrtərici ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)  

balansın likvidliyi 

 kredit qabiliyyəti 

 +ödəmə qabiliyyəti 

 hesablaşmaların vəziyyəti 

 debitor və kreditor borcları 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə sabitliyini təhlil etmək üçün hansı göstəricinin hesablanması zəruridir? (Çəki: 
1) xərclərin ödənilməsi üçün mənfəətin həcmi 

 xərcləri planlaşdırmaq üçün maya dəyəri göstəricisini 

 ehtiyatların və xərclərin formalaşması üçün vəsaitin artıqlığı və çatışmamazlığı 

 +material aktivlərinin və passivlərin həcmi göstəricisini, maya dəyəri, rentabellik 

 [yeni cavab] 

 hesablaşma hesabında olan pul vəsaiti. 



 

 

Sual: Müəssisədə böhranlı maliyyə vəziyyətinin mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

əgər xüsusi dövriyyə vəsaiti qısamüddətli kreditdən çox olarsa 

 əgər xüsusi dövriyyə vəsaiti uzunmüddətli öhdəliklərdən çox olarsa 

 +əgər ehtiyatlar xüsusi dövriyyə vəsaitindən və qısamüddətli kreditlərdən çox olarsa 

 əgər kreditor borcu debitor borcundan az olarsa 

 əgər müəssisənin passivləri aktivlərindən az olarsa. 

 

 

Sual: Müəssisənin kredit qabiliyyətinin mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

kreditin təminatının olmaması 

 kredit üçün faizin artırılması 

 +borcların vaxtında ödənilməsi 

 kreditin vaxtında silməməsi 

 kreditlər üçün faizlərin artırılması 

 

 

Sual: Balansın likvidliyinin mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

aktivlərin borclardan az olması 

 borcların aktivlərdən çox olması 

 +aktivlər hesabına borcların ödənilmə səviyyəsi 

 ödəmə qabiliyyətinin pis olması 

 debitor və kreditor borcları. 

 

 

Sual: Dövriyyənin yüklənməsi əmsalı necə hesablanılır? (Çəki: 1)  

satışın həcmi vurulsun dövriyyə vəsaitinə 

 satışın həcmi bölünsün dövriyyə aktivlərinin orta illik qalığına 



 +dövriyyə aktivlərinin orta illik qalığı bölünsün satışın həcminə 

 mənfəət bölünsün dövriyyə vəsaitinin həcminə 

 mənfəət bölünsün dövriyyə aktivlərinə. 

 

 

Sual: Maliyyə nəticələrinin təhlili üçün mənfəətin hansı hissəsi əsas götürülür? (Çəki: 1)
 satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət 

 qeyri-sənaye xarakterli məhsul satışından mənfəət 

 +mənfəətin ümumi məbləği 

 xalis mənfəət 

 bölüşdürülən mənfəət. 

 

 

Sual: Mənfəətin ümumi məbləğinin tərkibini göstər: (Çəki: 1)  

satışdan və qeyri-satışdan mənfəət 

 satışdan mənfəət, xalis mənfəət 

 +Satışdan mənfəət, sair satışdan mənfəət, satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət 

 xalis mənfəət, balans mənfəəti, bölüşdürülməyən mənfəət, sair satışdan mənfəət. 

 büdcəyə ödənilən mənfəət, maliyyə sanksiyalarına ödənilən mənfəət, istehlak fonduna ayrılan 
mənfəət. 

 

 

Sual: Satışdan mənfəətin hesablanması hansı göstəricilərə əsaslanır? (Çəki: 1)  

mənfəət vergisi, istehsal maya dəyəri 

 tam maya dəyəri, kommersiya xərcləri bölüşdürülməyən mənfəət 

 +tam maya dəyəri, qiymət 

 qiymət, istehsal maya dəyəri 

 tam maya dəyəri, rentabellik, mənfəət vergisi. 

 



 

Sual: Satışdankənar əməliyyatlardan mənfəəti hesablamaq üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur? 
(Çəki: 1)  

Satışdankənar gəlirlər, maliyyə sanksiyalarına görə cərimələr 

 satışdankənar xərclər, maya dəyəri, bölüşdürülməyən mənfəət 

 +satışdankənar xərclər, satışdankənar gəlirlər 

 məhsulun istehsalı satışı ilə əlaqədar olmayan xərclər və gəlirlər 

 satışdan gəlir və xərclər. 

 

 

Sual: Satışdankənr gəlirlərin tərkibini göstər: (Çəki: 1)  

məhsul istehsalı və satışından gəlir, sair satışdan gəlir 

 cari ildə aşkar edilən keçən illərin gəlirləri, xərcləri, təmir təsərrüfatından gəlir 

 +başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında iştirakdan gəlir, əmlakın icarəyə verilməsindən 
gəlir, maliyyə sanksiyalarına görə daxil olmalar 

 əmlakın icarə verilməsi xərcləri, zərərlər, keçən illərin mənfəəti, valyuta kursundakı fərqlər 

 bankdakı hesabda olan vəsait üçün faizlər, nəqliyyat təsərrüfatından gəlir, keçən illərin 
mənfəəti. 

 

 

Sual: Balans mənfəəti təhlil olunan zaman hansı dövrlərin məlumatları müqayisə olunur? (Çəki: 1)
 plan ilinin əvvəlinə və sonuna 

 plan ilinin axırına, hesabat ilinin axırına 

 +keçən ilin və hesabat ilinin göstəriciləri 

 keçən ilin və plan ilinin göstəriciləri 

 plan ilinin əvvəli və keçən ilin axırına olan göstəricilər. 

 

 

Sual: Mənfəətin təhlili zamanı hansı nəticələr müəyyən edilir? (Çəki: 1)  

Mənfəətin artması 



 mənfəətin azalması 

 +mənfəətin səviyyəsinə təsir göstərən amillər 

 mənfəətin necə formalaşması 

 mənfəətin bölüşdürülməsi istiqamətləri 

 

 

Sual: Əgər təhlil zamanı aşkar edilərsəki, mənfəət keçən ilə nisbətən hesabat ilində artmışdır, o zaman 
hansı amillərin təsiri baş vermişdir? (Çəki: 1)  

rentabellik, mənfəət vergisi 

 əlavə dəyər vergisi, aksizlər, istehsalın həcmi 

 +tam maya dəyəri, satışın həcmi, qiymətlər 

 istehsal maya dəyəri, vergilər, qiymət 

 pərakəndə satış qiyməti, ümumi məhsul, istehsal maya dəyəri, rentabellik 

 

 

Sual: Mənfəətdən başqa, müəssisənin fəaliyyətinin son maliyyə nəticələrini daha hansı göstərici 
xarakterizə edir? (Çəki: 1)  

mənfəət vergisi, maya dəyəri, istehsal fondlarından istifadə 

 dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsi, istehsal maya dəyəri 

 +rentabellik 

 rentabellik, istehsal maya dəyəri, balans mənfəəti 

 bölüşdürülməyən mənfəət, rentabellik, mənfəət vergisi. 

 

Bölmə: 0703Ad 0703 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 



 

 

 

Sual: Dövriyyədənkənar aktivlərin rentabelliyi necə hesablanılır? (Çəki: 1)  

dövriyyədənkənar aktivlər çıxılsın balans mənfəəti 

 dövriyyədənkənar aktivlər bölüqsün bölüşdürülməyən mənfəət 

 +xalis mənfəət bölünsün dövriyyədənkənar aktivlərin orta qalığı 

 balans mənfəəti bölünsün dövriyyədənkənar aktivlərin orta qalığı 

 dövriyyədənkənar aktivlərin orta qalığı bölünsün xalis mənfəət.  

 

 

Sual: Dövriyyə aktivlərinin rentabelliyinin hesablanma formulasını göstər: (Çəki: 1)  

mənfəət - material aktivləri  

 xalis mənfəət - dövriyyədən kənar aktivləri  

 +xalis mənfəət - cari aktivlərin orta qalığı  

 dövriyyə aktivləri - mənfəət  

 material aktivləri - xalis mənfəət  

 

 

Sual: Müəssisədə satılan məhsulun rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanılır? (Çəki: 1)
 balans mənfəəti, keçici əmtəə qalıqlarının satışından gəlir 

 bölüşdürülməyən mənfəət, əmtəəlik məhsul 

 +xalis mənfəət, satışdan gəlir 

 təmiz mənfəət, satış ilə əlaqədar xərclər 

 balans mənfəəti, tam maya dəyəri. 

 

 

Sual: Müəssisənin müflisləşməsi hansı göstərici ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)  

maya dəyərinin aşağı salınmaması 



 satış planının yerinə yetirilməsi 

 +ödəmə qabiliyyətinin olmaması 

 kredit qabiliyyətinin olmaması 

 aktivlərin likvid olması ilə. 

 

 

Sual: Azərbaycan Respublikasında müəssisənin iflasa uğraması hansı sənədlə tənzimlənir? (Çəki: 1)
 müəssisənin nizamnaməsi 

 müəssisə haqqında qanun 

 +Müflisləşmə haqqında qanun 

 vergi haqqında qanun 

 müflisləşmə haqqında sərəncam.  

 

 

Sual: Müəssisənin uzun müddətə vaxtı keçmiş kreditor borcları hansı proseslə nəticələnə bilər? (Çəki: 
1) müəssisənin yaxşı işləməsinə  

 mənfəət planının yerinə yetirilməməsinə 

 +müəssisənin iflasına 

 müəssisədə satış planının yerinə yetirilməməsinə 

 müəssisədə iqtisadi həvəsləndirmə fondlarının təşkilinə. 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin əlverişli olmaması hansı amillərin təsirindən irəli gələ bilər? 
(Çəki: 1)  

dövriyyə vəsaitinin qorunub saxlanılması 

 kommersiya kreditlərinin alınması 

 +xüsusi dövriyyə vəsaitinin normativdən az olması  

 qiymətli kağızların bazar qiymətinin artması 

 təcili öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi. 

 



 

Sual: Maliyyə riskinin idarə olunmasının məqsədini göstər: (Çəki: 1)  

riskin lğv edilməsi 

 riskin 50 faiz ləğv edilməsi 

 +risk nəticəsində baş verən zərərin minimuma çatdırılması 

 rik nəticəsində baş verən zərərlərin təmamilə aradan qaldırılması 

 risk nəticəsində baş verən zərərlərin mənfəət hesabına örturulməsi. 

 

 

Sual: Maliyyə riskindən müdafiənin növləri necə adlandırılır? (Çəki: 1)  

qiymət müdafiəsi, valyuta müdafiəsi 

 mənfəət müdafiəsi, rentabellik 

 +fiziki, iqtisadi  

 fiziki müdafiə, hüquqi müdafiə 

 hüquqi müdafiə, iqtisadi müdafiə. 

 

 

Sual: Riskin idarə olunmasının metodlarını göstər: (Çəki: 1)  

Riskin minimuma çatdırılması, kreditləşdirilməsi 

 riskin sığortalanması və kreditləşdirilməsi 

 +riskin ləğv olunması, qarşısının alınması, sığortalanması 

 riskin maliyyələşdirilməsi və sığortalanması 

 riskin təkrarsığortalanması, mənfəət olmaması, zərərin mövcudluğu. 

 

 

Sual: Müəssisənin müflisləşməsinin mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

onun debitor borclarının yaranması 

 mənfəəti düzgün bölüşdürülməməsi 

 +kreditorların tələblərinin ödənilməməsi 



 büdcəyə vergilərin ödənilməsinin gecikdirilməsi 

 borcların əmlakın dəyərindən az olması 

 

 

Sual: Neçə aya qədər müəssisə öz borclarını yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik olmasa, o müflisləşmiş 
hesab oluna bilər? (Çəki: 1)  

5 ay 

 6 ay 

 +3 ay 

 12 ay 

 9 ay 

 

Bölmə: 0801Ad 0801 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisə nə zaman iflas olunmuş hesab edilir? (Çəki: 1)  

kreditorların şifahi razılığı ilə 

 müəssisə rəhbərinin razılığı ilə 

 +məhkəmənin qərarı ilə 

 baş idarənin qərarı ilə 

 Nazirliyin razılığı ilə. 

 

 



Sual: Maliyyə sağlamlaşdırılması taktikasının növlərini göstər: (Çəki: 1)  

təhlükəsizlik, qoruyucu, inflyasiya 

 qorunmaq, müdafiə olunmaq 

 +müdafiə, hücum 

 Müdafiə Nazirliyi 

 böhran vəziyyəti. 

 

 

Sual: Maliyyə sağlamlaşdırılmasının «müdafiə» taktikasının mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

büdcəyə xərclərin ixtisar edilməsi 

 iqtisadi həvəsləndirmə fondlarına xərclərin ləğv edilməsi 

 +istehsal və satış xərclərinin ixtisar edilməsi 

 kommersiya xərclərinin artırılması 

 idarəetmə xərclərinin artırılması. 

 

 

Sual: Maliyyə sağlamlaşdırılmasının «hücum» taktikasının mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

mənfəətin həcminin azaldılması 

 büdcədən vəsaitin alınması 

 +xaricdən investisiya axınının artırılması 

 qiymətli kağızların satılması 

 büdcəyə vergilərin ödənilməsi. 

 

 

Sual: Müflisləşməyə məruz qalan müəssisənin maliyyəsinin sağlamlaşdırılması üçün hansı plan tərtib 
olunur? (Çəki: 1)  

pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu 

 ödəmə təqvimi 

 +biznes-plan 



 mənfəət və zərərlər proqnozu 

 balansın proqnozu. 

 

 

Sual: Müəssisədə gəlir gətirən vəsait necə adlanır? (Çəki: 1)  

maya dəyəri 

 rentabellik 

 +kapital 

 kommersiya xərcləri 

 dolayı xərclər 

 

 

Sual: Bilavasitə məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan əsas fondlar necə adlanır? (Çəki: 1) 

 istehlak fondu 

 qeyri-material aktivləri 

 +əsas istehsal fondları 

 yarımfabrikatlar 

 yığım fondu 

 

 

Sual: Əsas vəsaitin istehsal prosesində yeni məhsulun istehsalında hissə-hissə iştirak edən dəyəri necə 
adlanır? (Çəki: 1)  

bərpa dəyəri 

 qalıq dəyəri 

 +istehlak dəyəri 

 ilk dəyəri 

 maya dəyəri. 

 

Bölmə: 0803Ad 0803 



Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisə kapital qoyuluşunu birinci növbədə hansı mənbədən maliyyələşdirilməlidir? (Çəki: 1)
 büdcə vəsaiti 

 ehtiyat fondu 

 +yığım fondu 

 qısamüddətli kredit 

 uzunmüddətli kredit 

 

 

Sual: Xalis mənfəətin cari aktivlərə nisbəti formulası ilə müəssisədə hansı göstərici üzrə rentabellik 
hesablanılır? (Çəki: 1)  

satış 

 əsas vəsait 

 +dövriyyə vəsaiti 

 səhm kapitalı 

 xüsusi kapital 

 

 

Sual: Tikililər, bina, maşın və s. investisiyanın hansı formada obyektini təşkil edir? (Çəki: 1)  

cari investisiyalar 

 qiymətli kağızlar portfeli 

 +kapital qoyuluşu 



 maliyyə investisyası 

 başqa müəssisələrin nizamnamə fondunda iştirak 

 

 

Sual: Dövretmə əmsalı, dövriyyətinin yüklənməsi əmsalı müəssisənin hansı aktivlərindən səmərəli 
istifadəni xarakterizə edən göstəricilərdir? (Çəki: 1)  

material aktviləri 

 əsas kapital 

 +dövriyyə kapitalı 

 dövriyyədənkənar aktivlər 

 qeyri-material aktivlər 

 

 

Sual: N = X En formulası nəyi xarakterizə edir? (Çəki: 1) amortizasiyanın hesablanmasını mənfəətin 
hesablanmasını 

 mənfəətin hesablanmasını 

 +materiallar üzrə vəsaitə tələbatı 

 amortizasiya normasını 

 xərclərin hesablanmasını 

 

 

Sual: D= D + Dv – Dç formulası hansı göstəricinin hesablanma formulasını ifadə edir? (Çəki: 1)
 məhsulun maya dəyərini 

 əsas fondların balans dəyərini 

 +əsas fondların orta illik dəyərini 

 dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsini 

 dövriyyənin yüklənməsi göstəricisini 

 

 



Sual: Dövriyyə vəsaitinin orta qalığı vurulsun günlərin sayı bölünsün satışın həcmi formulası müəssisədə 
hansı göstəricini xarakterizə edir? (Çəki: 1)  

dövretmə əmsalını 

 bir dövriyyənin yüklənməsi əmsalını 

 +bir dövriyyənin müddətini 

 müəssisənin balans mənfəətini 

 xalis mənfəəti 

 

 

Sual: P – Ə – İ – Ə` - P` formulası müəssisədə hansı aktivlərin bir dövriyyəsini xarakterizə edir? (Çəki: 1)
 material aktivlər 

 əsas aktivlər 

 +dövriyyə aktivləri 

 qeyri-material aktivlər 

 dövriyyədənkənar aktivlər 

 

 

Sual: Müəssisədə qeyri-material aktivlərə aid olan elementi göstər: (Çəki: 1) dövriyyə aktivləri 

 dövriyyə aktivləri 

 maliyyə aktivləri 

 +torpaq hüquqi, ixtira hüquqi 

 dövriyyədənkənar aktivlər 

 əsas fondlar 

 

 

Sual: Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyələşmə mənbələrində hansı qrupa daxildir? (Çəki: 1)
 investorun borc alınmış vəsaiti 

 investorun cəlb olunmuş vəsaiti 

 +investorun xüsusi vəsaiti 

 sahə idarələrindən daxil olan vəsait 



 maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait 

 

 

Sual: Dövriyyədənkənar aktivlərə yönəldilən inestisiyalar necə adlanır? (Çəki: 1)  

cari investisiyalar 

 maliyyə investisiyalar 

 +real investisiyalar 

 vençur investisiyalar 

 annuet investisiyalar 

 

Bölmə: 0901Ad 0901 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: İstehsal və tədavül dövriyyə fondlarının cəminin pulla ifadəsi müəssisənin hansı vəsaitinin 
mahiyyətini ifadə edir? (Çəki: 1)  

əsas aktivlərin 

 əsas fondların 

 +cari aktivlər 

 material aktivləri 

 dövriyyə fondları 

 

 

Sual: Müəssisənin bütün aktivləri neçə yerə ayrılırlar? (Çəki: 1)  



2 

 4 

 +3 

 5 

 6 

 

Bölmə: 0903Ad 0903 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Müəssisənin müflisləşməsinin üçüncü mərhələsi necə adlanır? (Çəki: 1)  

yol verilən müflisləşmə 

 böhranlı müflisləşmə 

 +fəlakətli müflisləşmə 

 orta vəziyyətdə müflisləşmə 

 ağır vəziyyətdə müflisləşmə 

 

 

Sual: Müflisləşmənin «yol verilən müflisləşmə» mərhələsində nə baş verir? (Çəki: 1)  

rentabellik sabit qalır 

 mənfəətin səviyyəsi sabit qalır 

 +mənfəət itirilir 

 istehlak genişlənir 

 satış planı yerinə yetirilir 



 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirən əsas göstəricini göstər: (Çəki: 1)  

maliyyə aktivləri 

 qeyri-material aktivləri 

 +dövriyyə aktvilərinin vəziyyəti 

 dövriyyədən kənar aktivlər 

 möhkəm passivlər 

 

 

Sual: Muflisləşmənin hansı mərhələsində müəssisənin ləğv olunması ehtimalı baş verir? (Çəki: 1)
 qlobal böhran şəraitində 

 böhranlı müflisləşmə 

 +fəlakətli müflisləşmə 

 yol verilən müflisləşmə 

 qlobal maliyyə böhranı şəraitində 

 

 

Sual: Maliyyə təhlili hansı metod ilə aparılır? (Çəki: 1)  

birbaşa 

 nəzarət 

 +qruplaşma 

 əmsal 

 analitik 

 

Bölmə: 1001Ad 1001 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Mənfəət və rentabellik göstəriciləri müəssisədə maliyyə təhlilində nə zaman istifadə edilir? (Çəki: 
1) maliyyə vəziyyətinin təhlilində 

 maliyyə sabitliyinin təhlilində 

 +maliyyə nəticələrinin təhlilində 

 aktivlərin likvidliyinin təhlilində 

 balansın likvidliyinin təhlilində 

 

 

Sual: Balans mənfəətinin hansı hissəsi onun ümumi məbləğində böyük xüsusi çəkini təşkil edir? (Çəki: 
1) ümumi mənfəət 

 bölüşdürülməyən mənfəət 

 +satışdan mənfəət 

 xalis mənfəət 

 qeyri-sənaye xarakterli məhsul satışından mənfəət 

 

 

Sual: Satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət hansı üsul ilə hesablanılır? (Çəki: 1)  

nəzarət üsulu 

 əmsal üsulu 

 +birbaşa üsul 

 analitik üsul 

 hesablama üsul 

 

 



Sual: Əmək haqqı, ezamiyyə xərcləri və s. ödənilməsi müəssisənin hansı planında göstərilir? (Çəki: 1)
 maliyyə planı 

 +kassa planı 

 kredit planı 

 şahmat planı 

 pul vəsaitinin hərəkəti planı. 

 

 

Sual: Məhsul vahidinin qiyməti və məhsulun həcmi əsasında müəssisədə hansı göstərici hesablanılır? 
(Çəki: 1)  

mənfəət planı 

 amortizasiya ayırmaları 

 +dəyər formasında satışın həcmi 

 məhsulun maya dəyəri 

 satışdan əldə edilən mənfəət 

 

 

Sual: Müəssisənin dövriyyəsində daim yerləşən, lakin ona məxsus olmayan pul vəsaitləri nесə adlanır? 
(Çəki: 1)  

maliyyə aktivləri 

 mənfəət 

 satışdan gəlir 

 fövqəladə gəlirlər 

 +möhkəm passivlər 

 

 

Sual: Möhkəm passivlərə daxil deyil? (Çəki: 1)  

əmək haqqı üzrə minimum borc 

 büdcədənkənar fondlara ayırmalar üzrə minimum borc 

 gələcək ödəmələr və xərclər üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatlar üzrə minimum borclar 



 +qısa müddətli kredıt 

 büdcəyc minimum keçici borclar 

 

Bölmə: 1002Ad 1002 

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Məhkəmə nə zaman müəssisənin müflisləşməsi işinə baxa bilər? (Çəki: 1)  

əgər mənfəət planını yerinə yetirməzsə 

 əgər satış planını yerinə yetirməzsə 

 +əgər onun borcları nizamnamə kapitalının 10%-dən çox olarsa 

 borc 10 faizindən az olarsa 

 əgər borcları olmazsa 

 

 

Sual: «Ödəmə təqvimi» hansı maliyyə planlaşmasına aiddir? (Çəki: 1)  

cari 

 +operativ 

 strateji 

 biznes-plan 

 kassa planı 

 

 

Sual: Operativ maliyyə planları hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)  



1 il,5ay 

 +rüb, ay 

 3 il,8ay 

 2 il,5ay 

 4 il,5ay 

 

 

Sual: Maliyyə planlarının icrasına nəzarət maliyyə planlaşdırılmasının hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1)
 əvvəlinci 

 ikinci 

 +axırıncı 

 üçüncü 

 dördüncü 

 

 

Sual: Planı hazırlamaqdan ötrü hesablamaların müxtəlif növlərindən istifadə maliyyə plaşdırılmasının 
hansı metoduna aiddir? (Çəki: 1)  

büdcə variantı 

 nəzarət variantı 

 +çox variantlılıq 

 müəssisə variantı 

 vergi variantı 

 

 

Sual: Müəssisə investisiya layihələrini həyata keçirmək üçün hansı plan tərtib edir? (Çəki: 1)  

+biznes-plan 

 maliyyə planı 

 hesabat balansı 

 «pul vəsaitinin hərəkəti» balansı 



 ödəmə təqvimi 

 

 

Sual: «Balansın proqnozunda» uzun müddətli kreditlərin silinməsi hansı bölmədə göstərilir? (Çəki: 1)
 birinci bölmədə 

 passiv, aktiv 

 +ancaq passiv 

 ancaq aktiv 

 axırıncı bölmədə 

 

 

Sual: Üç fiziki və hüquqi şəxs təsisçi kimi hansı hüquqi-təşkilatı formada təsərrüfat subyektinin 
təşkilində iştirak edir? (Çəki: 1) 

 bələdiyyə müəssisəsi 

 fermer təsərrüfatı 

 +səhmdar cəmiyyəti 

 holdinq 

 firma 

 

 

Sual: Müəssisədə mənfəət hansı pul fondlarının formalaşmasında iştirak edir? (Çəki: 1) 

 amortizasiya fondunun 

 əmək haqqı fondunun 

 +iqtisadi həvəsləndirmə fondlarının 

 istehlak fondunun, əmək haqqı fondunun 

 yığım və amortizasiya fondunun 

 

 

Sual: Müəssisədə sair satışdan, gəlirdən ödənilən xərci göstər: (Çəki: 1)  



dolayı xərclər 

 birbaşa xərclər 

 +köməkçi kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar xərclər 

 maya dəyərinə aid xərclər 

 məcburi xərclər 

 

 

Sual: Müəssisə maliyyəsi maliyyə sisteminin hansı həlqələrində pul vəsaiti fondlarının təşkilində iştirak 
edir? (Çəki: 1)  

müəssisə maliyyəsi 

 dövlət büdcəsi 

 DS MF 

 hamısında 

 +heç birində 

 

 

Sual: Müəssisədə normal kreditor borclarının mahiyyətini göstər? (Çəki: 1)  

borcların vaxtı 1 ildir 

 borcların vaxtı uzadılıb 

 +borcların ödəmə vaxtı çatmayıb 

 borcların vaxtı keçib 

 borclara görə faiz hesablanıb 

 

 

Sual: Planlaşma, maliyyələşmə, maliyyə nəzarəti, maliyyə uçotu və s. hansı sistemə daxildir? (Çəki: 1)
 büdcə sistemi mexanizmi 

 vergi mexanizmi 

 +müəssisənin maliyyə mexanizminə 

 sığorta mexanizmi 



 dövlət krediti mexanizmi 

 

 

Sual: Kreditor borcları müəssisənin hansı vəsaitinə daxildir? (Çəki: 1) 

 yenidənbölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsait 

 borc alınmış 

 +cəlb olunmuş vəsait 

 möhkəm passivlər 

 maliyyə bazarından daxil olan vəsait 

 

 

Sual: Müəssisədə dəyişən xərclər hansı göstəricilərə təsir göstərir? (Çəki: 1)  

dövriyyə vəsaitinə 

 istehsal fondlarına 

 +maya dəyərinə 

 möhkəm passivlərə 

 kommersiya xərclərinə 

 

Bölmə: 1003Ad 1003 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Maliyyə mexanizminin neçə sferası var? (Çəki: 1)  

2 



 6 

 +3 

 4 

 5 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə mexanizmi sisteminə neçə element daxildir? (Çəki: 1)  

3 

 2 

+ 4 

 5 

 6 

 

 

Sual: Müəssisədə mənfəət hesabına formalaşan hansı pul fondunun həcmi norma əsasında müəyyən 
edilir? (Çəki: 1)  

yığım fondu 

 istehlak fondu 

 +ehtiyat fondu 

 əmək haqqı fondu 

 valyuta fondu. 

 

 

Sual: Müəssisədə əmək haqqı fondunun təşkili mənbəyini göstər: (Çəki: 1) 

 satışdan mənfəət 

 sair satışdan mənfəət 

 +satışdan gəlir 

 sair satışdan gəlir 

 satışdankənar əməliyyatlardan gəlir 



 

 

Sual: Müəssisədə kommersiya xərclərinin ödənilmə mənbəyini göstər: (Çəki: 1)  

satışdan mənfəət 

 sair satışdan gəlir 

 +satışdan gəlir 

 maliyyə fəaliyyətindən gəlirlər 

 investisiya fəaliyyətindən gəlir 

 

 

Sual: DSMF-na hansı məqsədlər üçün müəssisələr tərəfindən ayırmalar köçürülür? (Çəki: 1)  

dövlət sığortasına,sosial sıgortaya 

 kreditlər, faizlər,mükafatlar 

 +sosial sığorta, pensiyalar, məşğulluq üçün 

 maya dəyəri ilə əlaqədar xərclər,mükafat,pensiya 

 kommersiya xərcləri,material xərci 

 

 

Sual: Müəssisədə hansı iqtisadi həvəsləndirmə fondu bir neçə mənbədən təşkil edilir? (Çəki: 1)
 əmək haqqı fondu 

 istehlak fondu 

 +yığım fondu 

 ehtiyat fondu 

 valyuta fondu 

 

 

Sual: Satışdan mənfəət və satılan məhsulun tam maya dəyəri göstəriciləri əsasında rentabelliyin hansı 
növü hesablanılır? (Çəki: 1)  

xüsusi kapitalın rentabelliyi 



 gəlirin rentabelliyi 

 +xərclərin rentabelliyi 

 aktivlərin rentabelliyi 

 cari aktivlərin rentabelliyi 

 

 

Sual: Müəssisədə «kapitalın artımının mənbəyidir» funksiyası hansı göstəriciyə aiddir? (Çəki: 1)
 təmiz mənfəətə 

 bölüşdürülməyən mənfəətə 

 +mənfəətə 

 satışdan gəlirə 

 maya dəyərinə 

 

 

Sual: Nəzarət metodu müəssisədə hansı göstəricinin planlaşma metodudur? (Çəki: 1)  

maya dəyərinin 

 rentabelliyin 

 +mənfəətin 

 amortizasiyanın 

 möhkəm passivlərin 

 

 

Sual: İstehsalda iştirak edən əsas fondların istehlak dəyəri hansı iqtisadi göstəriciyə silinir? (Çəki: 1)
 mənfəətə 

 rentabelliyə 

 +maya dəyərinə 

 gəlirə 

 sair satışdan gəlirə 

 



 

Sual: Əsaslı təmir ilə əlaqədar xərclər bazar iqtisadiyyatına keçənə qədər hansı pul fondundan 
maliyyələşdirilirdi? (Çəki: 1)  

ehtiyat fondundan 

 təmir fondundan 

 +amortizasiya fondundan  

 maya dəyərindən 

 yığım fondundan 

 

 

Sual: Müəssisənin dövriyyəsində daim yerləşən və ona aid olmayan vəsaitlərin növlərini göstər? (Çəki: 
1) alıcılara olan vaxtı keçmiş borclar 

 satıcılara olan borclar,alıcılara olan borclar 

 +sosial vergilər üzrə minimum borc, gələcək ödəmələr üzrə borclar 

 fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı üzrə maksimum borclar 

 büdcəyə olan 3 illik borclar,DSMF vaxtı keçmiş borclar 

 

 

Sual: Müəssisə qısa müddətli krediti nə zaman qaytarmalıdır? (Çəki: 1) 

 bir ildən sonra 

 3 ildən sonra 

 +kreditin daxil olduğu dövriyyə başa çatdıqdan sonra 

 redit verilən dövrdə 

 bir aydan sonra 

 

 

Sual: Yenidənbölüşdürmə yolu ilə müəssisəyə vəsait hansı pul fondlardan daxil olur? (Çəki: 1) 

 istehlak fondu,kredit fondu 

 amortizasiya fondu,istehlak fondu 



 +dövlət büdcəsi, sığorta fondu 

 ehtiyat fondu,sigorta fondu 

 əmək haqqı fondu,ehtiyat fondu 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə sferasında hansı göstəricilər direktiv xarakter daşıyır? (Çəki: 1)  

möhkəm passivlər,amortizasiya 

 aktivlər,passivlər,vergilər 

 +vergi, sosial vergi və s. 

 mənfəət,maya dəyəri, amortizasiya 

 satışdan gəlir, mənfəət,rentabellik 

 

 

Sual: Müəssisədə istehsal sferasında vəsaitlərin dövriyyəsinin ləngiməsinə hansı amillər təsir göstərir? 
(Çəki: 1)  

satış planının yerinə yetirildməsi 

 mənfəət planının yerinə yetirilməsi 

 +müəssisənin təchizatı, əsas istehsal fondlarında boş dayanmalar 

 istehsal planının icrası,satış prosesi 

 əmtəəlik məhsul planının yerinə yetirilməsi 

 

 

Sual: Maliyyə təhlilinin müqayisə metodunun mahiyyətini göstər: (Çəki: 1)  

göstəricilər qruplaşdırılır 

 təhlil aparmaq üçün cədvəl tərtib olunur 

 +plan və faktiki göstəricilərdən istifadə edilir 

 əmsal göstəricilərindən istifadə olunur 

 mütləq maliyyə göstəricisinin başqa bir göstəriciyə nisbəti kimi götürülür 

 



 

Sual: Maliyyə təhlilinin metodunu göstər: (Çəki: 1)  

nəzarət metodu 

 birbaşa metod 

 +qruplaşma metodu 

 analitik metod 

 vaxt metodu 

 

 

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlilinin əsas məlumat mənbəyini göstər: (Çəki: 1)  

biznes-plan,uçot məlumatları 

 pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu,kassa planı 

 +mühasibat balansı 

 ödəmə təqvimi, kassa planı 

 kassa planı,mənfəət planı 

 

 

Sual: Müəssisədə maliyyə təhlilinin əsas məlumat mənbəyini göstər: (Çəki: 1)   

biznes-plan,uçot məlumatları 

  pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu,kassa planı 

 + mühasibat balansı 

  ödəmə təqvimi, kassa planı 

  kassa planı,mənfəət planı 

 

Bölmə: 1100Ad 1100 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 



 

 

 

 

Sual: Müflisləşmənin «yol verilən müflisləşmə» mərhələsində nə baş verir? (Çəki: 1)  

rentabellik sabit qalır 

 mənfəətin səviyyəsi sabit qalır 

 +mənfəət itirilir 

 istehlak genişlənir 

 satış planı yerinə yetirilir 

 

 

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirən əsas göstəricini göstər: (Çəki: 1) 

 maliyyə aktivləri 

 qeyri-material aktivləri 

 +dövriyyə aktvilərinin vəziyyəti 

 dövriyyədən kənar aktivlər 

 möhkəm passivlər 

 

 

Sual: Muflisləşmənin hansı mərhələsində müəssisənin ləğv olunması ehtimalı baş verir? (Çəki: 1)
 qlobal böhran şəraitində 

 böhranlı müflisləşmə 

 +fəlakətli müflisləşmə 

 yol verilən müflisləşmə 

 qlobal maliyyə böhranı şəraitində 

 

 

 


