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Sual: Mütəmadi risklər nədir? (Çəki: 1)
Gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və
institusional şəraitlə bağlı ola bilər.
Qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir
Hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan riskdir
Dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində
dəyişikliklərlə bağlıdır.
Hamısı səhvdir

Sual: Qeyri-mütəmadi risk nədir? (Çəki: 1)
Qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir
Gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və
institusional şəraitlə bağlı ola bilər
Hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan riskdir
Dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində
dəyişikliklərlə bağlıdır.
Hamısı səhvdir

Sual: Statik risk nədir? (Çəki: 1)
hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan riskdir
qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir
gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və
institusional şəraitlə bağlı ola bilər
dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində
dəyişikliklərlə bağlıdır.
Hamısı səhvdir

Sual: Dinamik risk nədir? (Çəki: 1)
dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində
dəyişikliklərlə bağlıdır
hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan riskdir
qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir
gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və
institusional şəraitlə bağlı ola bilər
hamısı səhvdir

Sual: Sistemli risk KQQM-nin β əmsalı ilə ölçülür və aşağıdakılardan hansılar ona
aiddir? (Çəki: 1)
hamısı düzdür
qiymətli kağızlar bazarında uçot dərəcəsi
inflyasiya, dövlət siyasətində dəyişiklik kimi makroiqtisadi
siyasi səbəblərə əsasən əmələ gələn kənarlaşmalarla bağlıdır
qiymətləndirmə üzrə biliklər biri-biri ilə üzvü əlaqəli olduğu kimi
Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə əsaslı təsir göstərən amillər hansılardır?
(Çəki: 1)
hamısı düzdür
gəlirlərin və xərclərin səviyyəsi,
bazarda rəqabət, idarəetmə səriştəsi,
maliyyə riski, likvidlik göstəriciləri,
borcların və öhdəliklərin kəmiyyəti iqtisadi fəaliyyətə təsir göstərir.

Sual: KQQM düstüru üzrə diskont dərəcəsinin hesablanması zamanı aşagıdakılardan
hansından istifadə olunur? (Çəki: 1)
hamısı düzdür

riskdən təmizlənmiş gəlir normasını (Rf), β əmsalını,
bazar mükafatını (Rm - Rf) müəyyən etmək,
KQQM üçün diskont dərəcəsini hesablamaq
riskin əlavə amillərini nəzərə almaq lazımdır.
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Sual: Risk göstəricilərinə hansilar aiddir? (Çəki: 1)
hamısı düzdür
maliyyə riskləri
inkişaf meyllərinin təhlili və maliyyə əmsallarının müqayi¬səli təhlili,
sahəvi risklər,
ümumiqtisadi vəziyyətin dəyişməsinin təsiri daxildir.

Sual: MMŞ-də daha çox tətbiq olunan risk amillərinin hansılardır? (Çəki: 1)
hamısı düzdür
siyasi
təsərrüfat
maliyyə
iqtisadi
Sual: Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr üçün investisiya riski amilləri
hansılar aiddir? (Çəki: 1)
hamısı düzdür
Qiymətlərin tənzimlənməsi
Milli şərtlər üçün üstünlüklər
Borclar problemi
Milli valyuta məzənnəsi
Sual: Maliyyə axınlarının diskontlaşdırılması hansı mərhələlərə aparılmalıdır ? (Çəki:
1)
hamısı düzdür
diskontlaşdırma dövrünün seçilməsi və əsaslandırılması,
seçilmiş dövrə görə maliyyə axınları göstəricilərinin hesablanması və
əsaslandırılması
diskont dərəcələrinin hesablanması və əsaslandırılması
xalis cari dəyərin hesablanmasıdır.

Sual: Diskontlaşdırmanın bütün gedişi üçün nə rəhbər tutulur ? (Çəki: 1)
hamısı səhvdir
diskont dərəcəsinin hesablanma¬sı
diskont dərəcəsinin əsaslandırılması
hesablamaların ölkə reallıqlarına uyğunlaşdırılmas
diskont dərəcəsinin hesablanma¬sı və əsaslandırılması, hesablamaların ölkə
reallıqlarına uyğunlaşdırılması

Sual: Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr üçün investisiya riski amillərinə
hansı aid deyil? (Çəki: 1)
Pul axinlarının diskontlaşdırılması
Qiymətlərin tənzimlənməsi
Milli şərtlər üçün üstünlüklər
Borclar problemi
Milli valyuta məzənnəsi

Sual: Yüksək investisiya riski amilləri hansı aid deyil? (Çəki: 1)
Dövlətin idarəetmədə iştirakı
Milli şərtlər üçün üstünlüklər
Inflyasiyanın səviyyəsi
Borclar problemi
Milli valyuta məzənnəsi
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Sual: Aşağı investisya riski amilləri hansı aid deyil? (Çəki: 1)
Borclar problemi
Xarici investorlara münasibət
Kapital və ticarət məhdudiyyəti
Qiymətlərin tənzimlənməsi
Dövlətin idarəetmədə iştirakı

Sual: Itkilərin yaranması və mənfəətin əldə оlunmaması ehtimalı- (Çəki: 1)
müflisləşmədir
riskdir
tədiyyə qabiliyyətli оlmamaqdır
qeyri peşəkarlıqdır

sаdаlаnаnlаrın hаmısı
Sual: Gəlirlilik nə qədər yüksəkdirsə bir qayda оlaraq – (Çəki: 1)
əməliyyat riski yüksəkdir
əməliyyat riski aşağıdır
gəlirliliklə riskin heç bir əlaqəsi yоxdur
kommersiya riski bir o qədər yüksəkdir
bütün variantlar doğrudur

Sual: Riskin endоgen amilləri fоrmalaşdırır - (Çəki: 1)
müəssisənin fəaliyyətinin mikrоmühitini;
müəssisənin fəaliyyətinin makrоmühitini;
ölkədə siyasi vəziyyəti;
müəssilərarası münasibət ;
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi;
Sual: Qeyri-müəyyənliyin ekzоgen amilidir - (Çəki: 1)
əsas istehsal fоndlarının köhnəlməsi
inflyasiya
inkişafın regiоnal və sahəvi xüsusiyyətləri
möhtəkirlik
kapital qoyuluşunun azalması

Sual: Riskin şüurlu оlaraq investоrun üzərində saxlanılması nədir? (Çəki: 1)
riskdən kənarlaşma
riskin saxlanılması
riskin ötürülməsi
limitləşdirmə
diversifikasiya

Sual: Məhsulun reallaşdırılması ilə bağlı riskdir - (Çəki: 1)
kоmmersiya riski
istehsal riski
maliyyə riski
investisiya riski
faiz riski
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Sual: Maliyyə riski yaranır - (Çəki: 1)
istehsal fəaliyyəti prоsesində
banklarla müəssisələr arasındakı münasibətlərdə
xammal və materialların tədarükü prоsesində.
məhsul satışı prosesində
sadalananların heç birində

Sual: Həm müsbət və həm də mənfi nəticələrin alınması imkanları verən riskdir –
(Çəki: 1)
möhtəkirlik riski
xalis risk
sadə risk
sistematik risk
təsadüfi risk

Sual: Faiz riski - (Çəki: 1)
müəssisə tərəfindən əsas bоrcun və faizin ödənilməməsi təhlükəsidir
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi təhlükəsidir
kreditin dəyərinin artması ilə bağlı itki təhlükəsidir
kreditin dəyərinin azalması ilə bağlı riskdir
bütün variantlar doğrudur
Sual: Kredit riskinin aşağı salınması metоdudur - (Çəki: 1)
vergilərdən yayınma
müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin müntəzəm qiymətləndirilməsi
müxtəlif valyutalarda kreditlərin alınması
sığortalama
diversifikasiya

Sual: Riskin qiymətləndirilməsinin mütəxəssislərin sоrğusuna sadalanan metоdudur (Çəki: 1)
ekspert
statistik
hesablama – analitik
dinamik
iearxik

Sual: Qeyri – sistematik investisiya riskidir - (Çəki: 1)
likvidlik riski
bazar qiymətlərinin düşməsi riski
inflyasiya riski
kommersiya

istehsal riski
Sual: Təsadüfi kəmiyyətin ehtimallarının bölüşdürülməsi mərkəzidir - (Çəki: 1)
təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi
gəlirliliyin оrta kvadratik kənarlaşması
variasiya əmsalı
diversifikasiya əmsalı
dispersiya əmsalı
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Sual: Aşağıdakılardan hansı gəlirlilik vahidinə düşən riski ölçməyə imkan verir? (Çəki:
1)
dispersiya
gəlirliliyin оrta kvadratik kənarlaşması
variasiya əmsalı
diversifikasiya əmsalı
sadalananların hamısı

Sual: Hansı halda diversifikasiya pоrtfelin ümumi riskinin daha aşağı salınmasına
imkan verir (Çəki: 1)
qiymətli kağızların gəlirliliyi mənfi kоrelyasiya оlunmuşdursa
qiymətli kağızların gəlirliliyi müsbət kоrelyasiya оlunmuşdursa
qiymətli kağızların gəlirliliyi sərbəst təsadüfi kəmiyyətlərlə ifadə оlunursa
qiymətli kağızların gəlirliliyi sabit kəmiyyətlərlə ifadə оlunursa
heç bir variant doğru deyil

Sual: Diversifikasiya səbəb оlur - (Çəki: 1)
qeyri-sistematik risklərin azalmasına
qeyri-sistematik risklərin оrtalaşmasına
qeyri-sistematik risklərin artmasına
sistematik risklərin artmasına
sistematik risklərin azalmasına

Sual: Risk – menecment - (Çəki: 1)
riskin qiymətləndirilməsi sistemidir
riskin idarə оlunması sistemidir

kоnkret şəraitdə yaşamaq kоnsepsiyasıdır
bütün cavablar doğrudur
heç bir variant doğru deyil
Sual: Risk – menecmentin оbyektlərinə aiddir - (Çəki: 1)
maliyyə resursları
riskli kapital qоyuluşları
idarəetmə prоsesinin texnоlоgiyası
istehsal resursları
bütün variantlar doğrudur

Sual: Riskin aşağı salınması metоdlarına aiddir - (Çəki: 1)
riskdən kənarlaşmaq
diversifikasiya
özünüsığоrtalama
limitlərşdirmə
sadalananların hamısı

Sual: Investisiya risklərinin yaranması mənbəyidir - (Çəki: 1)
faiz dərəcələrinin azalması
pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi
mübadilə məzənnəsinin tərəddüdləri
istehsalın azalması
istehsalın artması
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Sual: Regionun investisiya riski nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
ölkədə hüquqi tənzimləmənin səviyyəsi
özəlləşdirmə proseslərinin inkişaf dərəcəsi ilə
investisiyanın yaxud ona görə gəlirin itirilməsi ehtimalı ilə
investisiya bazarının inkişafı ilə
investisiya bazarının aktivlik dərəcəsi ilə

Sual: Riskin diversifikasiyası nədir? (Çəki: 1)
obyektiv amillər nəticəsində riskin yüksəlməsi
investisiyalaşdırma miqyasının artması ilə riskin yüksəlməsi

əlavə zəmanətlərin verilməsi ilə riskin azalması
müxtəlif maliyyə aktivlərinin bir investisiya portfelində birləşdirilməsi hesabına
riskin azalması
riskin qiymətləndirilməsi proseduru

Sual: Martovitsa portfel nəzəriyyəsinə görə investisiya qərarlarının səmərəlilyinin
qiymətləndirilməsi meyarları hansılardır? (Çəki: 1)
gözlənilən gəlirlilik və portfelin ölçüsü
gözlənilən gəlirlilik və gəlirliliyin standar kənarlaşması
gözlənilən gəlirlilik və aktivlər portfelinin diversifikasiyası dərəcəsi
risk dərəcəsi və inflaysiyanın sürəti
riskin azalması və gəlirliliyin standart kənarlaşması

Sual: Hansı portfel səmərəlidir? (Çəki: 1)
mövcud kəmiyyət üçün maksimum gəlirlilik riskinə malik olan
mövcud kəmiyyət üçün minimum gəlirlilik riskinə malik olan
minimal risk və maksimum gəlirliyə malik olan
riskli və risksiz investisiyaların reallaşdırılması ilə bağlı olan
“mövcud kəmiyyət üçün maksimum gəlirlilik riskinə malik olan” və minimal risk və
maksimum gəlirliyə malik olan
Sual: Risk nədir? (Çəki: 1)
sosial-iqtisadi mühitdə gərginliyin monetar yolla nizamlanması prosesi
investisiya xərclərinin gəlirliliyinin aşağı səviyyəsi
mənfi nəticələrə gətirən şəraitin yaranması ehtimalıdır
pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi
portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal

Sual: Risk dərəcəsinin aşağı slaınması təmin olunmur – (Çəki: 1)
layihənin layihə iştirakçıları arasında bölgüsü
sığorta
gözlənilməz xərclər halında vəsaitlərin ehtiyatlaşdırılması
güc ehtiyatlarının mövcudluğu
mənfi nəticələrə gətirən şəraitin yaranması ehtimalıdır
Sual: Risk göstəricini seçin – (Çəki: 1)
güclərdən istifadə əmsalı
bazar tələbinə uyğun satış həcmi
zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması əsasını təşkil etdiyi təhlükəsizlik
diapozununun səviyyəsi
portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal
bütün variantlar doğrudur

Sual: Qeyri-müəyyənlik şəraitində layihənin dayanıqlığının və səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı metoddan istifadə olunur – (Çəki: 1)

dayanıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
zərərsizlik səviyyəsinin hesablanması
qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət göstəricilərinin uçotu ilə layihənin göstərilən
səmərəsinin qiymətləndirilməsi
pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi
daxili gəlir normasının iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
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Sual: Hansı risk katostrafiklidir (Çəki: 1)
kapitalın itkisi riski
mənfəətin itkisi riski
satış bazarının itkisi riski
inflyasiyanın artması riski
sahibkarın müflisləşməsi riski
Sual: Layihənin dayanıqlığı şərtidir? (Çəki: 1)
maliyyə resurslarının qənaətbəxş kəmiyyəti
sığorta ehtiyatlarının olması
hesablama dövrünün hər bir addımında pul axınının məcmu saldosunun müsbət
olması
dayaıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
zərərsizlik səviyyəsinin hesablanması

Sual: İnvestisiyanın sığortalanması nədir? (Çəki: 1)
risklərin kəmiyyə təhlilinin istiqamətlərindən biri
investisiyalaşdırma zamanı risklərin idarə olunması metodlarından biri
həssaslığın təhlili metodunun növü
qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət göstəricilərinin uçotu ilə layihənin göstərilən
səmərəsinin qiymətləndirilməsi
pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi

Sual: Həssaslığın təhlili nədir? (Çəki: 1)
layihənin səmərəsizliyinə gətirən göstəricilər hesbalanması metodu
ayrı-ayrı parametrlərin layihənin yekun göstəricilərinə təsirinin ölçülməsi ilə bağlı
risklərin qiymətləndirilməsi metodu
qeyri-müəyəynliklə xarakterizə olunan şəraiti əks etdirən dioqram
risklərin kəmiyyət təhlilinin istiqamətlərindən biri

həssaslığın təhlili metodunun növü
Sual: İnflyasiya nədir? (Çəki: 1)
qiymətlərin ümumi səviyyəsinin yüksəlməsi və pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı
düşməsi
qeyri-müəyəynliklə xarakterizə olunan şəraiti əks etdirən dioqram
risklərin kəmiyyət təhlilinin istiqamətlərindən biri
dayaıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal
Sual: Qeyri-müəyyənlik nədir? (Çəki: 1)
cari aktivləri reallaşdırmalara carı qısa müddətli öhdəlikləri vaxtında yerinə
yetirmək qabiliyyəti
layihəyə görə real pul vəsaitlərinin daxil olması və çıxışı
investisiya laayihələrinin reallaşması və yeri barədə informasiyaların qeyri-səhih
olması
hesabat dövründə istifadə edilən investisiya, layihələrinin reallaşmasının daxili və
xarici şərtləri haqqında informasiyaların dəqiq və qeyri-səhih olmaması
layihənin maliyyə mənbələri haqqında informasiyaların dəqiq və qeyri-səhih
olmaması
Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin riski dedikdə başa düşülür (Çəki: 1)
investisiya layihəsinin pul axınlarının strukturunun elə təminatı nəzərdə tutulur ki,
burada hesabatın hər bir dövründə işlərin davamı üçün kifayət qədər pul olur
qeyri-müəyyənlik şəraitində maliyyə borclarının silinməsi imkanları
layihə iştirakçıları üçün mənfi nəticələr yaradan şəraitin yaranması imkanlar
bütün variantlar doğrudur
bütün variantlar yanlışdır
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Sual: Daşınmaz əmlak bazarına хas olan riskləri hansı qruplara bölmək olar? (Çəki:
1)
sistematik risklər
qeyri-sistematik risklər
təsadüfi risklər
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Sistematik risklər hansı amillərlə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
aktivlərin aşağı likvidliyi
vergi qanunvericiliyinin qeyri-sabitliyi
daşınmaz əmlak bazarında rəqabət səviyyəsinin dəyişməsi
kapital bazarında faiz dərəcələrinin dəyişməsi
sadalananların hamısı

Sual: Daşınmaz əmlak bazarında risklərin yaranma mənbəyi hansıdır? (Çəki: 1)
obyektin yerləşdiyi ərazi
kreditlərin verilməsi şərtləri
aşınma, köhnəlmə və dağılma
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri
Sual: Aşağıdakılardan hansı “kommersiya fəaliyyəti” anlayışının mahiyyətini tam əks
etdirir? (Çəki: 1)
resursların əmtəələrə çevrilməsinə yönəldilən fəaliyyət
əsasən mənfəətin əldə olunmasında yönəldilən fəaliyyət
məhsul buraxılışının artırılmasına yönəldilən fəaliyyət
sərbəst bazar subyektlərinin mənfəətin əldə olunmasına
bütün variantalr doğrudur

Sual: İnvestisiyanın həcminə nə təsir göstərir (Çəki: 1)
xüsusi kapitalın nəzərdə tutulan həcmi
faiz dərəcəsi nəzərdə tutulan həcmi
inflyasiyanı nəzərdə tutulan səviyyəsi
göstərilən xalis mənfəət norması
bora kapitalının gözlənlən həcmi
Sual: Resurs qoyuluşu və mənfəətin əldə olunması prosesləri necə olmalıdır? (Çəki:
1)
ardıcıl
paralel
diskret
interval
bütün variantalr doğrudur

Sual: İnvestisiya fəaliyyəti obyektlərinin istifadəçiləri ola bilməz (Çəki: 1)
dövlət və bələdiyyə orqanları
investorlar
kreditorlar
beynəlxalq təşkilatlar
fiziki və hüquqi şəxslər
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Sual: Portfel investisiyaları nədir? (Çəki: 1)
müəssisənin səhmdar kapitalının 10%-indən azını təşkil edən investisiyalar
layihələri portfeldə gəzdirilən investisiyalar
qiymətli kağızların alışına yönəldilən investisiyalar
müəssisələrin layihələri qrupuna qoyulan kapital
istehsalın genişləndirilməsinə investisiyalar
Sual: Layihənin həyat tsikli fazasi deyil – (Çəki: 1)
investisiyaqabağı
istismar
investisiya
likvid
doğru variant yoxdur

Sual: Qarşılıqlı əlaqələrinə görə layihənin tipi deyil – (Çəki: 1)
alternativ
müstəqil
sinergetik
əvəzedici
tamamlayıcı

Sual: Hansı layihələr alternativ layihələr adlanır? (Çəki: 1)
bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini azaldırsa
bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa
eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə
Sual: Hanı layihələr müstəqil layihələrdir? (Çəki: 1)
eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə
bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini azaldırsa
bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
rentabelliyin artımı xərc və gəlirlərdə öz əksini tapan layihələr

Sual: Hansı layihələr əvəzedici layihələrdir? (Çəki: 1)
bir layihənin rentabelliyi digərinin qəbulu zamanı azalır, lakin tam itirilmirsə
bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa
eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə

Sual: Hansı layihələr sinergetik layihələr adlanır? (Çəki: 1)
bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa
bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
bir layihənin rentabelliyi digərinin qəbulu zamanı azalır, lakin tam itirilmirsə
eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə

BÖLMƏ: 0401
Ad

0401

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin inkişafı yanaşmalarına aid deyil? (Çəki: 1)
differensiallaşdırma
investisiya taktikası
xərclər üzrə liderlik
investisiya strategiyası
gəlirlər üzrə liderlik

Sual: İnvestisiya fəaliyyətində investorun hərəkət ardıcıllığına aid deyil – (Çəki: 1)
investisiya obyektinin seçilməsi yaxud yaradılması
investisiya obyektinin istismarı və ləğv edilməsi
əlavə zəruri qoyuluşların edilməsi
texniki və texnoloji yardım göstərilməsi
xarici investisiyanın cəlb olunması
Sual: İnvestisiya prosesi dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür? (Çəki: 1)
layihənin təşəbbüskarının və investorun qarşılıqlı fəaliyyəti
fiziki, pul və qeyri-maddi aktivlərə qoyuluşlar
istehlakdan ayrılmış vəsaitlərin müəyyən məqsədlə qoyuluşu
qoyuluşların həyata keçirilməsi üzrə investorun hərəkətləri ardıcıllığı
bütün variantlar doğrudur

Sual: İnvestisiya bazarı nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
pul və fond bazarlarından
daşınmaz əmlak və elmi-texniki yenilikləri bazarından
sənaye obyektləri, səhmlər, depozitlər və lisenziyalarından
real investisiyalaşdırma obyektləri, maliyyə investisiyalaşdırma obyektləri və
innovasion investisiya obyektləri bazarından
qiymətli kağızlar və kredit bazarından

Sual: Aşağıdakı aktivlərdən hansı maliyyə investisiyalarına aiddir? (Çəki: 1)
lisenziyalar, patentlər
hazır məhsul
adi səhmlər, istiqrazlar, əmanət və depozit sertifikatları
əmtəə nişanları
qurğular

Sual: Aşağıdakılardan hansı intellektual investisiya deyil? (Çəki: 1)
elmi işləmələrə investisiyalar
kadralrın hazırlanmasına investisiyalar
sosial sferaya investisiyalar
tikinti-quraşdırma işlərinə investisiyalar
təcrübi – konstruktor işlərinə investisiyalar

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya bazarına aid deyil? (Çəki: 1)
heç biri
sənaye obyektləri, səhmlər, depozitlər və lisenziyalar
real investisiyalaşdırma obyektləri
maliyyə investisiyalaşdırma obyektləri
innovasion investisiya obyektləri bazarından
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Sual: İnvestisiya nədir? (Çəki: 1)
daşınma əmlakın alışı
layihələrin reallaşdırılmasına pul vəsaitlərinin qoyuluşu
maşın və avadanlıqların alışı
kapitalın sonradan artırılması məqsədilə qoyuluşu
fond bazarında əməliyyat

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiyanın mahiyyətini ifadə edir? (Çəki: 1)
istehsal proqramının müəyyən eidlməsi üçün bazarın marketinqi
müəssisənin istehsal gücünün müəyyən edilməsi
mövcud istehsalın modernləşdirilməsinə kapital qoyuluşu
mənfəət əldə etmək və sosial effektə nail olmaq məqsədilə vəsait qoyuluşu
pul vəsaitlərinin qoyuluşu ilə bağlı əməliyyat

Sual: Birbaşa investisiyalar nədir? (Çəki: 1)
səhmlərin 10%-dənçoxuna nəzarət edən investor tərəfindən qoyulan investisiya
səhmlərin 10%-dən azına malik investorun səhmlərin alışına vəsait qoyuluşu
ticarət kreditləri
istehsal proseisnə qoyulan investisiyalar
real aktivlərin alınması ilə bağlı konkret uzunmüddətli layihələrə qoyulan
investisiyalar

Sual: Portfel investisiyaları nədir? (Çəki: 1)
istehsalın yenidən qurulmasına investisiyalar
layihələr qrupuna kapital qoyuluşu
borc vəsaitlərinin müəssisənin səhmdar kapitalına qoyuluşu
d) müəssisənin səhmdar kapitalının 10%-dən çox miqdarda səhmlərin alışı
ticarət kreditlərə

Sual: Portfel investisiyaları harada həyata keçirilir? (Çəki: 1)
əsaslı tikinti sferasında
maliyyə kapitalının tədavülü sferasında
innovasiya sferasında
istehsal sferasında
əmtəə tədavülü sferasında
Sual: Pul aktivlərinə investisiyaların tərkibinə daxil edilmir. (Çəki: 1)
qiymətli kağızların alışı
digər firmaların işində hüququnun alınması
dövriyyə vəsaitlərinin alışı
portfel investisiyaları
birbaşa investisiyalar

Sual: Kapital qoyuluşlarına aiddir (Çəki: 1)
əsas və dövriyyə fonduna investisiyalar
istehsalın yenidən qurulmasına investisiyalar
qiymətli kağızlara investisiyalar
istehsal güclərinin artırılmasına investisiyalar
bütün variantlar döğrudur
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Sual: İnvestisiyanın hansı növü qeyri-maddi aktivlərə daxil edilir? (Çəki: 1)
kəşflər, ixtiralar
kadrların hazırlanması
lisenziyaların alınması
bank kreditləri
ticarət nişanları

Sual: Qoyuluşların hansı növü qeyri-maliyyə aktivlərinə investisiyaların tərkibinə daxil
deyil? (Çəki: 1)
əsas kapitala investisiyalar
qeyri-maddi investisiyalar
digər hüquqi şəxslərin qiymtəli kağızlarına qoyuluşlar
əsas fondların əsaslı təmirinə qoyuluşlar
torpaq resurslarının alınmasına investisiyalar
Sual: Reinvestisiya nədir? (Çəki: 1)
ilkin yaxur netto- investisiyalar
ilkin investisiyalar + mənfəət və amortizasiya ayırmaları
vergilərin və faizlərin ödənilməsindən sonra müəssisənin sərəncamında qalan
sərbəst pul vəsaitləri
əsas kapitala investisiyalar
əsas fondların əsaslı təmirinə qoyuluşlar

Sual: Şirkətin kapital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı xərcləri necə adlanır?
(Çəki: 1)
uzun müddətli xərclər
cari xərclər
dəyişən xərclər
sabit xərclər
alternativ xərclər

Sual: Kapitalın təkrar istehsal strukturu nədir? (Çəki: 1)
xüsusi və borc vəsaitlərinin nisbəti
investisiyalarda aktiv və passiv hissələrin nisbəti
yeni tikinti və yenidənqurmanın nisbəti
borc və cəlb olunmuş vəsaitlərin nisbəti

real və nominal dərəcələrin nisbəti
Sual: Kapital qoyuluşlarının təkrar istehsal strukturu xərcərin nəyə olan nisbətidir?
(Çəki: 1)
əsas fondların aktiv və passiv hissəsinə
yeni tikinti, əsas fondların texniki cəhətdən yenidən qurulması xərclərinə
real, maliyyə və intellektual investisiyalar
birbaşa və portfel investisiyalarına
istehsal və tədavül xərclərinə
Sual: İnnovasiya nədir? (Çəki: 1)
elmi işləmələrin aparılması hüquqi
patent
ticarət nişanı
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı investisiya növü
təcrübi-konstruktor işləri
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Sual: Aşağıdakılardan hansı innovasiyanın mahiyyətinə uyğundur? (Çəki: 1)
uzunmüddətli kapital qoyuluşları
qısamüddətli kapital qoyuluşları
elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı kapital qoyuluşu
istehsalın yenidən qurulmasına kapital qoyuluşu
dövriyyə vəsaitlərinin artırılmasına kapital qoyuluşu
Sual: İnvestisiya faəliyyətinin makrosəviyyədə idarəolunması dedikdə nə başa
düşülür? (Çəki: 1)
investisiya layihəsinin idarə olunması
investisiya bazrının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması
layihənin maliyyə təminatlılığının müəyyən edilməsi
layihənin maliyyə dayanıqlığının müəyyən edilməsi
investisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

Sual: İnvestisiya bazarı nədir? (Çəki: 1)
real investisiyalaşdırma obyektləri bazarı
maliyyə investisiyalaşdırılması alətləri bazarı

real investisiyalaşdırma obyektləri bazarı və maliyyə investisiyalaşdırılması
alətləri bazarı
maddi və qeyri-maddi aktivlər bazarı
texnoloji biliklər bazarı

Sual: Real investisiyalaşdırma obyektləri bazarına daxil deyil: (Çəki: 1)
kapital qoyuluşları bazarı
daşınmaz əmlak bazarı
maddi və qeyri-maddi aktivlər bazarı
texnoloji biliklər bazarı
özəlləşdirilmiş obyektlər bazarı

Sual: Hansı maliyyə investisiyalaşdırması alətləri bazarıdır? (Çəki: 1)
pul bazarı
əmtəə bazarı
fond və pul bazarları
özəlləşdirilmiş obyektlər bazarı
fond bazarı

Sual: İnvestisiya bazarının vəziyyətini xarakterizə edir. (Çəki: 1)
kapitalın qiyməti
inhisar və rəqabət
tələb və təklif
bank faiz dərəcələri
nominal və real dərəcələr

Sual: İnvestisiya bazarının aktivliyini xarakterizə edir? (Çəki: 1)
bazar tələbi
bazar təklifi
bazar konyukturası
bazar rəqaəti
bazarın tutumu

BÖLMƏ: 0502
Ad

0502

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: İnvestisiya bazarının konyukturasının öyrənilməsi əhatə edir. (Çəki: 1)
bazar tutumunun təhlilini

müəssisənin xüsusi kapitalının payının müəyyən edilməsini
bazar konyukturasının proqnozlaşdırılmasını
cari aktivliyin müşahidə edilməsini (monitorinqini)
borc kapitalının payının müəyyən edilməsini
Sual: İnvestisiya bazarının konyukturasının proqnozlaşdırılması əhatə edir – (Çəki: 1)
investsiya bazraının inkişafına təsir göstərən amillrəin tədqiqini
retrorespektiv göstəricilərin təhlilini
daha yüksək investisiya marağına səbəb olan sahələrin aşkar edilməsi
maliyyələşdirmə mənbələrinin aşkar edilməsi
layihənin investisiya cəlbediciliyinin aşkar edilməsi

Sual: Mövcud şirkətin investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi – (Çəki: 1)
həyat tsiklinin təhlili və firmanın olduğu mərhələnin aşkar edilməsidir
investisiya bazarının konyuktura göstəricilərinin monitorinqdir
mənfəət norması və məğbul risk dərəcəsi əsasında aparılır
investisiya bazarının konyukturasının proqnozlaşdırılmasıdır
retrospektiv göstəricilərin təhlilidi.
Sual: Şirkət səviyyəsində investisiya fəaliyyətinin meyarıdır (Çəki: 1)
investisiya strategiyasının reallaşdırılmasının səmərəli yolunun təmin edilməsi
yüksək iqtisadi inkişaf tempinin təmin edilməsi
gəlirlərin maksimumlaşdırılmasının təmin edilməsi
şirkətin investisya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi
investisiya bazarının konyuktura göstəricilərinin monitorinqi
Sual: Ölkənin investisiya mühiti – (Çəki: 1)
ölkədə investisiya fəaliyyətinin hüquqi, iqtsiadi və sosial şərtləri sistemidir
ölkənin regionlarının investisiya potensiallarının məcmusunu xarakterizə edən
göstəricidir
ölkənin qızıl ehtiyatının kəmiyyətidir.
investisiya bazarının inkişafına təsir göstərən amillərin tədqiqidir.
investisiya bazarının aktivliyi dərəcəsidir

Sual: İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılnması nəti təmin edir? (Çəki: 1)
siyasi sabitliyi
maliyyə sabitliyini
iqtisadi artım şəratinin təmin edilməsini
daxili istehsalçıların maraqlarının müdafiəsini
ölkənin tədiyyə balansının yaxşılaşdırılmasını
Sual: İnvestisiya layihəsinin əsas məqsədidir – (Çəki: 1)
məhsul buraxılışı həcminin artırılması
resurs istehlakı xərclərinin azaldılması

layihənin texniki səmərəliliyinin təmin edilməsi
mənfəətin maksimumlaşdırılması
investisiya bazarının inkişafına təsir göstərən amillərin tədqiqi

BÖLMƏ: 0503
Ad

0503

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: İnvestisiya layihəsi – (Çəki: 1)
təşkilat – hüquqi və maliyyə sənədləri sistemidir
qoyulan məqsədlərə nail olunmasını təmin edən tədbirlər kompleksidir
investisiya riskini azaldan sənəddir
daxili istehlakçıların müdafiəsi üzrə tədbirlər kompleksidir
investisiya fəaliyyətinin hüquqi, iqtsiadi və sosial şərtləri sistemidir
Sual: İnvestisiya layihəsinin işlənilməsi prosesi əhatə edir (Çəki: 1)
layihənin investisiya konsepsiyalarının axtarışını
texniki – iqtisadi göstəricilərin maliyyə qiymətləndirilməsini
investisiyaqabağı, investisiya və istismar fazalarını
ləğvetmə fazasını
maliyyələşdirmə sxeminin işlənilməsini
Sual: İnvestisiyaqabağı faza ibarətdir – (Çəki: 1)
investisiya konsepsiyalarının (biznes-ideyaların) axtarışından
layihənin texniki – iqtsiadi əsaslandırılımasından
layihənin yerinə yetirilməsi sifarişindən
biznes – planın işlənilməsindən
layihənin maliyyələşdirilməsindən

Sual: İnvestisiyaqabağı fazada baş verir – (Çəki: 1)
əsas avadanlığın hərəkətə gətirilməsi
müəssisənin aktivlərinin yaradılması
xammal və avadanlıq göndərənlərin seçilməsi
avadanlığın alınması
investisiya layihəsinin biznes – planının işlənilməsi

Sual: İnvestisiya layihəsinin biznes-planı daha az kimi maraqlarına toxunur? (Çəki: 1)
investorların
sahibkarların

müəssisənin heyətinin
kreditorların
dövlət təşkilatlarının
Sual: İnvestisiya layihəsi ilə biznes-planın uyğunluğu necədir? (Çəki: 1)
investisiya layihəsi daha genişdir
investisiya layihəsi daha məhduddur
hər ikisi eynidir
biznes-plan layihənin yalnız ilkin texniki-iqtsiadi əsaslandırılmasını əvəz edir
biznes plan layihənin yalnız ilkin texniki-iqtsiadi əsaslandırılmasını əvəz edir

Sual: Biznes-planın bölmələrindən olan istehsal planı işlənilməlidir (Çəki: 1)
müstəsna hallarda
istisnasız olaraq həmişə
yalnız ilkin texniki-iqtsiadi əsaslandırma mərhələsində
yalnız yekun texniki-iqtsiadi əsaslandırma mərhələsində
bütün variantlar mümkündür
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Sual: İnvestisiya layihəsi planlaşdırmanın hansı növünə aid edilir? (Çəki: 1)
operativ planlaşdırmaya
cari planalşdırmaya
uzunmüddətli planlaşdırmaya
iqtsiadi planlaşdırmaya
sosial planlaşdırmaya

Sual: İnvestisiya layihəsinin təyinatına uyğun deyil – (Çəki: 1)
məhsul satışı bazarının perspektivlərinin öyrənilməsi
məhsul istehsalı ilə bağlı xərclərin qiymətləndirilməsi
layihənin reallaşdırılmasında olan problemlərin aşkar edilməsi
marketinq, istehsal və maliyyə strategiyası
layihənin reallaşdırılması qrafikinin izlənilməsi

Sual: İstehsal potensialı nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
istehsal gücü ilə
avadanlıq, bina və qurğuların tərkibi və aşınması ilə

iqtsiadi kadrların olması ilə
qeyri-maddi aktivlərin olması ilə
məhsul satışı bazarın perspektivinin öyrənilməsi ilə
Sual: İnvestisiya layihəsinin iqtisadi əhatəsinə aid deyil – (Çəki: 1)
inflyasiyanın və qiymətlərinin dəyişməsi proqnozu
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
vergiyəcəlbetmə sistemi haqqında məlumat
investisiya güzəştləri
layihənin dəyəri

Sual: Layihənin investisiya fazasında baş verir – (Çəki: 1)
marketinq tədqiqatı
məhsul istehsalı
biznes-planın işlənilməsi
layihənin ilkin texniki-iqtsiadi əsaslandırılması
tikinti

Sual: Layihənin investisiya fazası əhatə etmir – (Çəki: 1)
layihə - axtarış işlərini
tikinti –quraşdırma işlərini
layihənin idarə olunması və məsləhət xidmətləri aspektlərini
kadrların hazırlanması
buraxılış – nizamlama işlərini
Sual: Tikinti mərhələsində hansı işlər yerinə yetirilir? (Çəki: 1)
sahənin seçilməsi və ondan istifadə aktının alınması
investisiya memorandiumunun alınmsaı
qrafikə uyğun olaraq tikinti-quraşdırma və buraxılış – nizamlama işlərinin yerinə
yetirilməsi
məhsul istehsalı
bütün variantlar doğrudur

Sual: İstismar fazasında nə baş verir? (Çəki: 1)
avadanlığın tədarükü
tikinti
əsas avadanlığın hərəkətə gətirilməsi
məhsul istehsalı
bütün variantlar doğrudur
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Sual: İnvestisiya layihəsinin idarə olunmasıdır (yanlış variantı seçin) (Çəki: 1)
layihənin reallaşdırılmasının müasir metodlarının tətbiqi
layihənin həyata keçirilməsi müddətində insan resurslarının idarə olunması
layihənin həyata keçirilməsi müddətində maliyyə resurslarının idarə olunması
güc və obyektlərin hərəkətə fətirilməsi tapşırığının yerinə yetirilməsi
pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi üzrə tapşırığının yerinə yetirilməsi
Sual: Layihənin həyat tsiklidir (fazalarıdır) – (Çəki: 1)
ideya, texniki-iqtsiadi əsaslandırma, tikinti və istismar
layihə - smeta sənədlərinin hazırlanması
tikinti, istismar və ləğvetmə
ideya, tikinti və ləğvetmə
bütün varinatlar doğrudur

Sual: Layihənin planı nədir? (Çəki: 1)
layihə məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlərin siyahısı
icra sənədlərinin hazırlanması
maliyyələşdirmə sxeminin hazırlanması
layihənin resurs təminatı
layihənin idarə olunmasının təşkilat formaları

Sual: Layihənin idarə olunmasının təşkilati formaları nədən asılıdır? (Çəki: 1)
layihələşdirmə fazalarından
reallaşdırma mərhələlərindən
layihə iştirakçılarının məsuliyyət bölgüsündən
maliyyələşdirmə sxemindən
layihənin resurs təminatından

Sual: Layihənin texniki – iqtisadi əsaslandırılması nə deməkdir? (Çəki: 1)
layihənin strateji qərarlarının seçilməsi
hesablamalar sistemi
maliyyələşdirmə sxeminin və mənbələrinin seçilməsi
investisiyaqabağı mərhələdə qəbul edilən qəraralrın dəqiqləşdirilməsi
layihəyə investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin əsaslandırılması
Sual: Layihənin ekspertizası – (Çəki: 1)
layihənin bütün aspektlərinin geniş təhlilini təmin edir
layihənin reallaşdırılması nəticələrinin iqtisadi təhlilini təmin edir.
layihənin ayrı-ayrı hissələri haqqında rəydir
istehsal planıdır

marektinq, maliyyə və strateji təhlildir
Sual: Layihənin səmərəliliyi nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
kapitallaşdırma əmsalının uçotu ilə
xərc və nəticələrin nisbəti
kommersiya, büdcə və ictimai səmərəlilik göstəriciləri sistemi
sosial səmərəlilik göstəriciləri
büdcə səmərəliliyi göstəriciləri

BÖLMƏ: 0701
Ad

0701

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Layihənin ömür müddəti nədir? (Çəki: 1)
əsas avadanlığın orta çəkili xidmət müddəti
əsas fondların normativ xidmət müddəti
tikinti müddəti
qoyulmuş kapitalın ödənilməsi müddətinin və investorun tələblərinin uçotu ilə
hesablama dövrü
bütün varinatlar doğrudur

Sual: İnvestisiya layihəsinin ekoloji göstəricilərinə aid edilmir – (Çəki: 1)
ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
istehsalın inkişafının ekoloji nəticələri
işçilərin sayı
radiasiya səviyyəsi
doğru variant yoxdur
Sual: İnvestisiya layihəsinin sosial göstəricilərinə aid edilmir – (Çəki: 1)
müəssisənin işçilərinin gəlirləri
işsizlərin sayı
məhsul satışının həcmi
istehlak səbəti
texniki təhlükəsizliyin təşkili səviyyəsi

Sual: Əgər investisiya layihəsi ayrıca bir ölkənin iqtisadi, sosial və ekoloji vəziyyətinə
təsir göstərirsə, 0 – (Çəki: 1)
qlobal layihədir
irimiqyaslı layihədir

regional layihədir
yerli (lokal) layihədir
dövlət layihəsidir
Sual: Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
investisiyanın həcmi artarkən gəlirlilik azalır
investisiyanın həcmi azalarkən gəlirlilik azalır
investisiyanın gəlirliyi həcmi bazar faiz dərəcəsiilə müəyyən edilir
investisiyanın həcmi onun gəlirliliyinə öz əksini tapmır
investisiyanın gəlirliliyi müəssisənin malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə müəyyən
edilir

Sual: İnvestisiyaların həcminin həddi nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
firmanın malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə
investisiyanın gəlirliliyinin bazar faiz dərəcəsi ilə müqayisə olunmadığı vəziyyətlə
firma rəhbərliyinin qərarı ilə
borc kapitalının miqdarı ilə
inflyasiyanın tempi ilə

Sual: Layihənin investisiya cəlbediciliyi nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
mənfəətin proqnozlaşdırılan həcmi ilə
kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətin kəmiyyəti ilə
xalis cari dəyərin (NPV) kəmiyyəti ilə
firma üçün məqbul müddətdə investisiyanın ödənilməsi ilə
mənfəətin ayırmalar və sosial ödənişlərlə
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Sual: Layihənin səmərəliliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
layihənin həyata keçirilməsi dövrləri üzrə xərclərin və gəlirlərin bölgüsündən
əmlak vergisinin dərəsindən
layihənin sahavi məhsubiyyətindən
maliyyələşdirmə mənbələrindən
pul axınlarının məcmu saldosundan

Sual: Pul axını nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
məhsul buraxılışı həcmindən

maliyyə fəaliyyəti göstəricilərindən
əməliyyat, inevstisiya və maliyyə fəaliyyətlərindən daxilolmalardan
kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətdən
xarici kapital qoyuluşlarından
Sual: Pul axını nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
müsbət balansla
istehsal fəaliyyətinin effekti (zərəri) ilə
pul daxilolmalarının və xərcərinin saldosu ilə
maliyyə fəaliyyəti göstəriciləri ilə
obyektiv amillər nəticəsində riskin yüksəlməsi ilə

Sual: Transfert ödənişləri nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin daxili yerdəyişmələrinin bütün növlərini vergiləri, subsidiyaları
daha səmərəli alternativ istfiadə şəraitində istehsal amilindən istifadə ilə alınan
son məhsulun ölçüsü
mənfi saldoya malik pul daxilolmaları və xərcləri
bütün variantlar doğrudur
Sual: Diskontlaşdırma nədir? (Çəki: 1)
bütün investisiyalaşdırılam vəsaitlərin gələcək dəyərinin hesablanması prosesi
gələcəkdə hər hansı məbləği əldə etmək üçün investisiyalşdırılacaq məbləğin
hesablanması prosesi
pul vəsaitlərinin illik ödənişini nəzərdə tutan maliyyə əməliyyatı
pul axınlarının orta kəmiyyətə gətirilməsi
pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesi

Sual: Diskont norması (Çəki: 1)
bank kreditlərinə görə faizlərdən asılıdır
gözlənilən inflyasiya səviyyəsindən asılıdır
verilmiş kəmiyyətdir
daxili gəlir normasından asılıdır
pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesindən asılıdır

Sual: Xalis cari dəyərin (NPV) hesablanması metodu – (Çəki: 1)
pul daxilolmaları və xərcləri arasından fərqin müəyyən edilməsinə əsaslanır
pul daxilolmaları arasındakı fərqdən əlavə diskont normasını da uçota alır
pul axının məcmu saldosunun hesablanmasına əsaslanır
gözlənilən inflyasiya səviyyəsindən asılıdır
kapitallaşdırma əmsallarının hesablanmasına əsaslanır
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Sual: İnvestisiyanın rentabelliyinin hesablanması metodu (Çəki: 1)
investisiya xərclərinə aid edilən pul daxilolmalarının məbləğini müəyyən edir
xalis cari dəyərin qarşılıqlı tərc kəmiyyətini müəyyən edir
pul daxilolmaları və xərcləri arasından fərqin müəyyən edilməsinə əsaslanır
pul daxilolmaları arasındakı fərqdən əlavə diskont normasını da uçota alır
pul axının məcmu saldosunun hesablanmasına əsaslanır
Sual: Daxili gəlir normasının hesablanması metodu – (Çəki: 1)
investisiyanın ödənilməsinin daxili normasını müəyyən edir
diskontlaşdırma əmsalının son hədd kəmiyyətini (NPV = 0 olduğu hal) müəyyən
edir
daxili gəlir normasını qoyuluşların standart kimi seçilən ödənilməsi dərəcəsi ilə
müqayisə edir
bu gün investisiyalaşdırılma vəsaitlərin gələcək dəyərini hesbalamağa imkan
verir
xalis cari dəyərin (NOV) və investisiyaların rentabelliyinin hesablanmasının
kompleks metodudur
Sual: Daxili mənfəət norması göstəricisi əsasında layihənin reallaşdırılmasının
məqsədəuyğunluğu barədə nəticə çıxarmaq olarmı? (Çəki: 1)
Bəli
Xeyr
Həmişə yox
Müstəsna hallarda
Bu layihənin sahəvi mənsubiyyətindən asılıdır

Sual: İnvestisiyanın ödəmə müddətinin hesblanması metodu (Çəki: 1)
ilkin investisiyaların ödənilməsi üçün lazım gələn müddəti müəyyən edir
pul dailolmalarının investisiyanın məbləğinə bərabətləşməsi vəziyyətini müəyyən
edir
bu gün investisiyalaşdırılan vəsaitlərin gələcək dəyərini müəyyən edir
xalis cari dəyərin (NOV) və investisiyaların rentabelliyinin hesablanmasının
kompleks metodudur
diskontlaşdırma əmsalının son hədd kəmiyyətini (NPV = 0 olduğu hal) müəyyən
edir
Sual: İnvestisiya layihəsinin ödəmə müddəti necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
investisiya qouluşlarının və digər xərclərin məcmu nəticələrlə müqayisəsi
əsasında
xərclərin effektə bölünməsi ilə

investisiyanın ödənilməsinin daxili norması ilə
investisiyanın rentabelliyi əsasında
bütün variantlar doğrudur
Sual: Layihələşdirilən müəssisə mövqeyindən investisiya layihələrinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi nədir? (Çəki: 1)
layihənin reallaşdırılmasında bir iştirakçının və kommersiya bankının iştirak etdiyi
variant
layihənin yüksək strukturların maraqlarına toxunduğu variant
büdcə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi variantı
layihənin reallaşdırılmasında qarşılıqlı əlaqəli iştirakçılar qrupunun iştirak etdiyi
variant
doğru varinat yoxdur

Sual: Xüsusi səhmdar kapitalın səmərəliliyin qiymətləndirilməsində nəzərə alınmır?
(Çəki: 1)
layihələşdirilən müəssisə mövqeyindən investisiya layihəsinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi
bütün kapital üzrə səmərəliliyin müəyyən edilməsi
cəlb olunmuş səhmdar kapital üzrə səmərəliliyin müəyyən edilməsi
müxtəlif səviyyəli büdcələr üçün layihənin reallaşdırılması nəticələri
layihənin reallaşdırılmasında bir nəfərin iştirakı
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Sual: İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəlilik göstəriciləri hesablanan
zaman aşağıdakılardan hansı haqqında əlavə informasiya zəruri deyil? (Çəki: 1)
layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri haqqında
layihənin maliyyələşdirilməsi sxemi haqqında
kreditləşdirmə və vergiyəcəlbetmə sxemi haqqında
xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında
borcların alınması və ödənilməsi
Sual: İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəliliyin müəyyən edilməsində
əlavə olraaq uçota alınır - (səhv varinatı seçin) (Çəki: 1)
səhmdar kapitalın cəlb edilməsi
maliyyə fəaliyyətindən pul axınları
xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında

layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri və sxemləri
bütün varinatlar yanlışdır

Sual: Kreditlərə görə faizlər aid edilir – (Çəki: 1)
reallaşdırma xərclərinə
qeyri-reallaşdırma xərclərinə
mənfəətdən vergiyə
əlavə dəyər vergisinə
doğru varinat yoxdur

Sual: Səmərəlilik hesablamalarının etibarlılığını yüksəltmək üçün nəyə diqqət
yetirməlidir? (Çəki: 1)
Hesablama addımları daxilində pul axının bölüşdürülməsinə
Reallaşdırma xərclərinin bərabər bölgüsünə
Layihənin kreditləşdirilməsi sxeminə
Qeyri-reallaşdırma xərclərinin bərabər bölgüsünə
Layihənin reallaşdırılmasının maliyyə mənbələrinə

Sual: Daxilolmaların və xərclərin bərabər bölgüsü zamanı pul axını çevrilməlidir?
(Çəki: 1)
məcmu soldoya
bölgü əmsalının uçotu ilə
diskontlaşdırma əmsalının uçotu ilə
kapitallaşdırma əmsalının uçotu ilə
investorun xüsusi kapitalına
Sual: Layihənin maliyyə reallaşdırılması şərtləndirir. (Çəki: 1)
bölgü əmsalının uçotu zəruriliyini
pul axınlarının diskontlaşdırma əmsalı ilə çevrilməsini
ilkin formalaşmış axınlara təsbitlərin edilməsi
pul axınlarının kapitallaşdırma əmsalı ilə çevrilməsini
məcmu qeyri-reallaşdırma xərclərinin uçotunu

Sual: Hər hansı dövrdə pul axınlarının mənfi kəmiyyətli olması nəyi əks etdirir? (Çəki:
1)
layihənin maliyyə reallaşdırılmasını
pul axının müsbət məcmu saldosunu
maliyyələşdirmə mənbələrinin olmamasını
müəssisənin öz xərclərini ödəmək qabiliyyətində olmamasını
bütün variantlar doğrudur.
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Sual: Maliyyə reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsində maliyyə planlaşdırılmasının
məqsədi deyil? (Çəki: 1)
pul axınları və xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması
pul vəsaitlərinin müsbət likvid qalığının təmin edilməsi
xüsusi kapitalın artırılması
istehsal və qeyri-istehsal xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması
pul axınlarının artırılması və xərclərin ixtisar olunması

Sual: Layihənin maliyyə reallaşdırılması son nəticədə gətirilir. (Çəki: 1)
layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı istehsal xərclərinin balanslaşdırılmasına
qeyri-istehsal layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı istehsal xərclərinin
balanslaşdırılmasına
bütün fəaliyyət sferaları üzrə pul daxilolmaları və xərclərinin balanslaşdırılmasına
ehtiyat fondların yaradılmasına
kreditlrə üzrə faizlərin ödənilməsinə

Sual: Bütün fəaliyyət sferaları üzrə pul daxilolmaları və xərclərin balanslaşdırılmasının
aşkar edilməsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
xərclərə xalis mənfəətdən dividendlərin daxil edilməsini
ehtiyat fondların yaradılmasını
investisiya layihəsi üzrə bütün xərclərin balanslaşdırılmasını
kreditlər üzrə ödənişlərin məcburi olmasını
bütün variantlar doğrudur.

Sual: Layihədə iştirak səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün zəruridir (Çəki: 1)
növlər üzrə səhmlərin bölgüsünün əsaslandırılması
“üç axının məcmu saldosu” maddəsi üzrə sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyətinin
formalaşdırılması
büdcənin balanslılığının əsaslandırılması
mümkün dividend siyasətinin işlənilməsi
hər bir səhm növü üçün fərdi pul axınları əsasında büdcənin balanslılığının
müəyyən edilməsi
Sual: Dividend siyasətinin mümkün variantlarında nəzərə alınmır (Çəki: 1)
cəlb olunmuş səhmlərin gəlirliliyi
cəlb olunmuş səhmlərin gəlirliliyinin adi səhmlərin gəlirliliyinə nisbəti
dividendlərin ümumi həcminin səhmlərin növləri üzrə bölgüsü
potensial investorların cəlb olunması imkanlarının qiymətləndirilməsi
doğru variant yoxdur

Sual: Səmərəlilik göstəricilərinin hesablanması üçün pul axının ilkin kəmiyyəti necə
hesablanır? (Çəki: 1)
dividendlərin ümumi həcminin səhmlərin növləri üzrə bölüşdürülməsi qaydasında
hesablama dövrünün hər bir addımında fəaliyyət sferalarından pul axınlarının
soldosu kimi
sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyəti əsasında
səhmdarların gəlir normaları əsasında
dividendlərin pul vəsaitləri xərclərinə daxil edilməsi əsasında

Sual: Səhmdar kapitaın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün (yanlış variantı seçin)
– (Çəki: 1)
pul axınlarının məcmu saldosu təshihi olunmalıdır.
pul axınlarının məcmu saldosu layihənin reallaşdırılmasından əldə olunan xalis
mənfəətə uyğun olmalıdır.
pul axınlarının təshihi olunması cari təsərrüfat mexanizminin tələblərinə cavab
verməlidir.
bütün pul axınları diskontlaşdırılmalıdır
bütün variantlar döğrudur.
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Sual: Səhmdaralrın xalis gəlirinin tərkib elementi deyil – (Çəki: 1)
əsas fondların amortizasiyası
sərbəstləşdirilən aktivlər
xalis mənfəət
pul axınlarının diskontlaşdırılmış kəmiyyətə
sərbəstləşdirilən dövriyyə vəsaitləri
Sual: İnflaysiya hansı layihənin səmərəliliyinə əhəmiyyətli təsir göstərmir? (Çəki: 1)
uzunmüddətli investisiya tsiklinə malik
çoxlu miqdarda borc vəsaitləri tələb edən
bir neçə valyutadan paralel istifadə etməklə reallaşdırılan
nominal gəlirlərin real alıcılır qabiliyyəti vaxt keçdikcə azalan
Bütün variantlar doğrudur.
Sual: Mövcud qiymətlərdə səmərəlilik göstəricilərin hesbalanmasının məqsədi deyil –
(Çəki: 1)

layihə ideyasını qiymətləndirilməsi
layihənin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi
ictimai səmərəliliyin hesablanması
ümumi səmərəliliyin hesablanması
doğru varinat yoxdur
Sual: Daxili gəlir norması müqayisə olunmalıdır – (Çəki: 1)
layihənin kommersiya səmərəliliyi ilə
layihənin ictimai səmərəliliyi ilə
investor üçün məqbul gəlir norması ilə
nominal gəlirlərin alıcılıq qabiliyyəti ilə
bütün variantlar doğrudur

Sual: Praktiki elan olunmuş nominal bank faiz dərəcələri – (Çəki: 1)
borcun verilməsi dövründə inflyasiya tempini uçota almır
nominal gəlirlərin real alıcılıq qabiliyyətini uçota almır
nominal gəlirlərin real alıcılıq qabiliyyətini mütləq uçota alır
borcun verilməsi dövründə inflaysiya tempini uçota alır
nominal gəlirlərin vaxt keçdikcə azaln kredit qabiliyyətini uçota alır.

Sual: Mövcud qiymətlərdən istifadə etməklə hesablanmış daxili gəlir norması ilə
müqayisə olunması üçün (Çəki: 1)
faiz dərəcləri inflyasiyadan təmizlənməsi və onun real kəmiyyəti hesablanmalıdır
faiz dərəcləri inflyasiyadan təmizlənməsi və onun nominal kəmiyyəti
hesablanmalıdır
nominal gəlirlərin alıcılıq qbailiyyəti uçota alınmalıdır
borcun verilməsi dövründə inflyasiya tempi uçota alınmalıdır
bütün variantlar doğrudur.

Sual: Faiz dərəcəsinin nominal səviyyəsindən real səviyyəsinə keçirilir – (Çəki: 1)
layihənin ilkin texniki-iqtisadi əsaslnadırılmasından sonra
layihənin ümumi səmərəliliyinin hesablanmasından sonra
layihənin ictimai səmərəliliyinin hesablanmasından sonra
inflyasiya tərkibinin ölçüsünün müəyyən edilməsindən sonra
layihənin kommersiya səmərəliliyi müəyyən edildikdən sonra
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Sual: Proqnoz qiymətlərinin təyini aşağıdakılardan hansı üçün obyektiv zəmin deyil?
(Çəki: 1)
əsas kapitala yönəldilən investisiyanın hesbalanması
borc vəsaitlərin tələbin əsaslandırılması
investisiya layihəsinin maliyyə reallaşdırılması şərtinin müəyyən edilməsi
daxili gəlir norması göstəricilərindən birinin interpretasiyası
borclara xidmət xərclərinin əsaslandırılması
Sual: İnflyasiyanı əks etdirən qiymətlərdə pul axınlarının formalaşdırılmasının nəticəsi
nədir? (Çəki: 1)
layihənin maliyyə reallaşdırılmasının təmin edilməsi
maliyyə-investisiya büdcəsinin (MİB) balanslaşdırılması üzrə prosedurların
təsbət edilmiş qiymətində qiymtələndirmə ilə müqayisədə MİB-nin dəyişməsi
investorların maraqları baxımından səmərəlilik göstəricilərinin interpretasiyası
inflyasiyanın uçotu ilə gəlir normasının əsaslandırılması
Sual: İnflyasiya mükafatı nəyn əsasında müəyyən edilir? (Çəki: 1)
məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi
inflaysiyanın tempi
məcmu pul axının saldosu
pul vəsaitləri axınlarının qiymətləndirilməsi
bütün variantlar doğrudur.
Sual: Məhsulların və istehlak edilən resursların proqnoz qiymətidir – (Çəki: 1)
məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında müəyyən edilən qiymət
gözlənilən inflyaisyanın uçotu ilə əsaslandırılmış gəlir norması
nominal gəlirləri alıcılıq qabiliyyəti
inflyasiyanın təsvirinin uçotu ilə təshih olunmuş cari qiymət
investorun marağına uyğun olan səmərəlilik göstəricisi

Sual: Proqnoz qiymətlərdə hesablamalara keçid aşağıdakılardan hansı üzrə aparıla
bilməz? (Çəki: 1)
ümumi pul axını
investisiya layihəsi üzrə pul axınalarının ümumi məbləği
investisiya layihəsi üzrə pul məsrəflərinin ümumi məbləği
bütovlükdə layihə
məqbul gəlir norması
Sual: Pul axınlarını proqnoz qiymətlərdə yenidən qiymətləndirmək üçün – (Çəki: 1)
pul axını inflyasiyanın ümumi bazis indeksinə görə təshis olunmalıdır
pul axını inflyasiyanın ümumi zəncirvari indeksinə görə təshis olunmalıdır
məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında təshih olunmalıdır

inflyasiya tempinə görə təshih olunmalıdır
bütün variantlar doğrudur.

Sual: Mövcud qiymətlərdə pul axınlarını proqniz qiymətlərdə ifadə etmək üçün –
(Çəki: 1)
mövcud qiymətlərdə pul axını inflyasiya indeksinə bölünür
mövcud qiymətlərdə pul axını inflyasiya indeksinə vurulur
mövcud qiymətlərdə pul axını diskontlaşdırma əmsalına vurulur
mövcud qiymətlərdə pul axını kapitallaşdırma əmsalına bölünür
mövcud qiymətlərdə pul axını variasiya əmsalına bölünür
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Sual: İnvestisiya layihəsinin xalis diskontlaşdırılmış gəliri hansı halda dəyişmir? (Çəki:
1)
layihənin ödəmə müddəti dəyişərkən
pul vəsaitləri axınlarında gəlirlilik indeksi uçota alınarkən
pul axınlarında və gəlir normasında eyni inflaysiya tempi uçota alınarkən
pul axınlarında gəlirlilik indeksi uçota alınan zaman
proqnoz qiymətində daxili gəlir norması artan zaman
Sual: Hər bir məhsul, resurs və xidmət üçün həmcinslik əmsalı nəyə bərabərdir?
(Çəki: 1)
məhsulun, resursun qiymətinin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis
indeksinə olan nisbətinə
pul axının diskontlaşdırılması əmsalı ilə inflyasiyanın ümumi bazis indeksinin
fərqinə
məhsulun, resursun qiymətin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis
indeksinin hasilinə
pul axınlarının diskontlaşdırılması əmsalının pul axınlarına görə törəməsinə
pul axınlarının diskontlaşdırılması əmsalının gəlirlilik indeksinə nisbətinə
Sual: Həmcinslik əmsalı nəyi xarakterisə edir? (Çəki: 1)
məhsul növünə qiymət artımı
inflyasiyanın artım tempini
qiymətin orta səviyyəsinin onun orta səviyyəsinə nisbətini
hesabat dövrünün qiymət səviyyəsinin bazis qiymətinə nisbətini

məhsul növünün qiymətinin artımının qiymətini ümumi orta artımından
kənarlaşmasını

Sual: Proqnoz qiymətləri necə hesablamaq olar? (Çəki: 1)
pul axınlarının diskontlaşdırılması əmsalını cari qiymətlərdə pul axınlarına
vurmaqla
məhsulun cari qiymətini proqnozlaşdırılan inflyasiya indeksinə vurmaqla
məhsulun cari qiymətini proqnozlaşdırılan inflyasiya indeksinə bölməklə
qiymətin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis indeksini vurmaqla
qiymətin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis indeksini bölməklə

Sual: Həmcinslik əmsalının tətbiqi ilə hesablamaların üstünlüyü nədir? (Çəki: 1)
pul axınlarını izləmək imkanı verir
proqnoz qiymətlərin dəyişməsini izləmək imkanı verir
qiymətin orta səviyyəsini müəyyən etmək imkanı verir
inflyasiya tempini izləmək imkanı verir
investisiya layihəsinin xalis diskontlaşdırılmış gəlirini hesablamaq imkanı verir

Sual: Kommersiya səmərəliliyi göstəricilərinə inflyasiyanın uçotu necə aparılmalıdır?
(səhv variantı seçin) (Çəki: 1)
hər bir məhsul, resurs üçün həmcinslik əmsalı hesablanmalıdır
layihə üzrə məcmu axın saldosu müəyəyn edilməlidir
fəaliyyət sferaları üzrə axın saldosu müəyyən edilməlidir
əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul axını proqnoz qiymətlərdə hesbalanmalıdır.
investisiya fəaliyyəti üzrə pul axını proqnoz qiymətlərdə hesbalanmalıdır.

Sual: Büdcənin formalaşdırılmasında amortizasiya (səhv variantı seçin) (Çəki: 1)
büdcədə qalıq dəyəri vasitəsilə özünü biruzə verir
avtomatik olaraq xalis gəlirin tərkibinə daxil edilir
istehsal xərcləri kimi baxılır
büdcədə mənfəət vergisi vasitəsilə özünü büruzə verir.
maliyyələşdirmə mənbəyi kimi baxılır
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Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə-investisiya büdcəsinin formalaşdırlmasından
əvvəl yeinə yetirilimir? (Çəki: 1)

xalis mənfəətin hesablanması
ümumi mənfəətin hesablanması
vergi cəlb olunan mənfəətin hesablanması
mənfəət vergisinin hesablanması
maliyyə mənfəətinin hesablanmsı
Sual: Qalıq dəyər – (Çəki: 1)
amortizasiyanın hesablanması bazasıdır
əmlak vergisinin hesablanması bazasıdır
maliyyələşdirmənin əsas elementi və mənbəyidir
maliyyə - investisiya büdcəsinin fromalaşdırılmasının əsasıdır
likvid dəyərin hesablanması bazasıdır

Sual: Maliyyələşdirmə sxeminin işlənilməsi əhatə edir – (Çəki: 1)
maliyyələşdirmə mənbələrinin seçilməsini
borc vəsaitlərinə tələbatın əsaslandırılmasını
kedit üzrə faizlərin ödənilməsi qrafikinin müəyyən edilməsini
nominal fazi dərəcəsinin müəyyən edilməsini
borcların müəyyən edilməsini

Sual: Kredit üzrə fazi ödənişlərinin ölçüsü hesablanır – (Çəki: 1)
borc vəsaitlərinə olan tələbat əsasında
inflyasiya tempinin uçotu əsasında
borc məbləğinin və nominal dərəcənin əsasında
pul axınlarının deflyasiyası əsasında
pul axınlarının diskontlaşdırılması əsasında

Sual: İnvestisiya layihəsinin işlənilməsi onunda kredit üzrə nominal faiz dərəcəsi kimi
qəbul edilə bilər – (Çəki: 1)
elanolunmuş bank fazi dərəcələrə
inflyasiya tempinin uçotu ilə proqnozlaşdırılan dərəcələr
kreditlər üzrə sürüşkən faiz dərəcələri
kreditlərə xidmət üzrə faizlər
bütün variantlar doğrudur

Sual: Borc vəsaitlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi – (Çəki: 1)
sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticlərindən asılı deyil
sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticlərindən asılıdır
cəlb olunmuş səhmlər emissiyasını nəzərdə tutur
kənar investorların nizamnamə fonduna ödənişlərini nəzərdə tutur.
adi səhmlərin emissiyasını nəzərdə tutur.

Sual: Cəlb olunmuş vəsaitlər (yanlış variantı seçin) – (Çəki: 1)
daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır

dividendlərin ödənilməsini nəzərdə tutur
sərbəst idarəolunandırlar
daxili mənbələrlə, xüsusi kapitalla birləşdirilir
uzunmüddətli bank kreditlərini nəzərdə tutur
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Sual: Yanlış variantı seçin (Çəki: 1)
amortizasiya ən etibarlı maliyyələşdirmə mənbəyidir
amortizasiyanın toplanması sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrindən asılı deyil
müssisə amortizasiyanın ehsbalanmasının sürətli metodlarından istifadə edə
bilər
vergiyəcəlbetmə norması amortizasiya normasından bir neçə dəfə yüksəkdir
amortizasiya ən ucuz maliyyələşdirmə mənbəyidir

Sual: Hansı mərhələdə xarici maliyyələşdirməyə tələbat daha yüksəkdir? (Çəki: 1)
layihələşdirmə
istehsalın artımı
layihə güclərinin mənimsənilməsi
istismar
bütün variantlar doğrudur

Sual: İnvestisiyalara tələbatın və onların cəlb olunması mənbələrə nəzarət parametri
hansıdır? (Çəki: 1)
borc vəsaitlərinin məbləği
nominal faiz dərəcəsi
sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı
real fazi dərəcəsi
inflyasiya səviyyəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı səhvdir? (Çəki: 1)
hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği mənfi
kəmiyyət olmalıdır
investisiya mərhələsində sərbəst pul vəsaitləri olmamalıdır
istismar mərhələsində sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği müsbət kəmiyyət
olmalıdır
istismar mərhələsində sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği sıfra bərabər olmalıdır

hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği müsbət
kəmiyyət olmalıdır

Sual: Əgər hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı
mənfi kəmiyyətdirsə (səh varinatı seçin) (Çəki: 1)
müəssisə vəsait qıtlığı ilə üzləşəcək
müəssisə öz maliyyə öhdəliklrəini yerinə yetirə bilməz
layihə həyat qabiliyyətli deyil
müəssisə faktiki olaraq müflisləşmişdir
layihə səmərəsizdir

Sual: Kreditlərin cəlb olunması imkanları aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilmir?
(Çəki: 1)
gələcək müəssisənin xarakteri
bankın investisiya layihələri ilə iş təcrübəsi
müəssisədə istehsalın səmərəliliyi
borc vəsaitlərinin miqdarı
sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı

Sual: Kreditlər hansı məqsədə sərf oluna bilməz? (Çəki: 1)
investisiya məqsədlərinə
təsərrüfat məqsədlərinə
istismar məqsədlərinə
dövriyyə vəsaitlərini pulla tamamlanmasına
maddi resursların alınmasına, istehsal ehtiyatlarının tamamlanmasına
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Sual: İnvestisiya məqsədli kreditlər (səh varinatı seçin) (Çəki: 1)
uzunmüddətli kreditlərdir
avadanlığın alınması xərcləri ilə bağlıdır
bina və qurğuların tikintisi xərcləri ilə bağlıdır
dövriyyə vəsaitlərinin tamamlanması xərcləri ilə bağlıdır
bütün variantlar doğru deyil

Sual: Təsərrüfat məqsədli kreditlər (səh varinatı seçin) (Çəki: 1)
material resurslarının tədarükü ilə bağlıdır

istehsal ehtiyatlarının tamamlanması ilə bağlıdır
adətən qısamüddətlidirlər
bina və qurğuların tikintisi ilə bağlıdır
onlara görə faizlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir
Sual: Əgər hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin ölçüsü mənfi
olarsa – (Çəki: 1)
borc vəsaitlərinin ölçüsü müsbət olacaq
əlavə maliyyə resurslarının cəlb edilməsi variantlarını fikirləşmək lazımdır
cəlb olunmuş vəsaitlərin kəmiyyəti sıfra bərabərdir
bütün variantlar doğrudur.
nominal fazi dərəcəsi real faiz dərəcəsinə bərabərdir
Sual: İnvestisiya fəaliyyəti çərçivəsində maliyyə alətlərinə və onların ekvivalentlərinə
ad edilmir (Çəki: 1)
pul
qiymətli kağızlar
veksellər, kreditlər və borclar
əmək xərcləri
doğru variant yoxdur

Sual: Özünümaliyyələşdirmə mexanizminin elementləri deyil – (Çəki: 1)
borc vəsaitləri
amortizasiya fondu
mənfəətdən ayırmalar
sığorta ödənişləri
doğru variant yoxdur

Sual: Özüümaliyyələşdirmə axınına (daxilolmalarına) aid deyil (Çəki: 1)
amortizasiya fondu
ehtiyat fondu
bölüşdürülməmiş mənfəət
kreditlər
səhmlər
Sual: Sürətli amortizasiya başlıca üstünlüyü nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması
istehsalın rentabelliliyinin yüksəlməsi
müəssisənin investisiya imkanlarının genişlənməsi
kreditlərə görə faiz dərəcələrinin azalması
bütün variantlar doğrudur
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Sual: Xüsusi kapitalın mənbəyi deyil – (Çəki: 1)
amortizasiya ayrımaları
xalis mənfəət
aktivlərin satışından vəsaitlər
səhmlər, kreditlər
bütün variantlar doğrudur
Sual: Borc vəsaitlərinin dəyəri – (Çəki: 1)
cəlb olunmuş kreditlər üzrə effektiv faiz dərəcəsinə bərabərdir
investorun tələb etdiyi gəlirlilik səviyyəsinə bərabərdir
investorun tələb etdiyi gəlirlilik səviyyəsinə bərabərdir
vəsait qoyuluşunun staışdan gəlir hesabına ödənilməsidir
investisiyanın rentabelliyini təmin edən mənfəətə bəraərdir

Sual: İnvestisiya layihələşdirməsində dinamik modellər – (Çəki: 1)
layihə iştirakçılarının maliyyə itkilrəi ehtimalını azaldır
hesablamaların dürüstlüyünü artırır
pul axınlarının dinamikası üzrə qeyri-müəyyənliyi qiymətləndirməyə imkan verir
investisiya layihəsi strategiyalarını (ssenarilərini) işləməyə imkan verir
məqbul maliyyələşdirmə sxemini seçmək imkanı verir

Sual: Özünümaliyyələşdirmə nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
cəlb olunmuş vəsaitər hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
xüsusi vəsaitlər hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
kredit vəsaitləri hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
borc vəsaitləri hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
şirkətin səhmləri hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
Sual: Emitent üçün səhm buraxılışının çatışmazlığıdır (səhv varinatı seçin) (Çəki: 1)
bu daha bahalı kapital mənbəyidir
imtiyazlı səhmlərin sahiblərinin firmanın siyasətinə təsir etmək imkan yoxdur
səhmdarlar bank depozitləri ilə müqayisədə daha yüksək gəlir tələb edirlər
səhmlərin hərəkərinə nəzarət imkanı zəifdir
səhmlərin emissiyası və yerləşdirilməsi ilə bağlı xərclər yüksəkdir

Sual: Emitent üçün imtiyazlı səhmlərin üstünlüyü deyil – (Çəki: 1)
dividendlərin ödənilməsi müddəti uzadıla bilər
imtiyazlı səhmlərin sahiblərinin firmanın siyasətinə təsir etmək imkan yoxdur

imtiyazlı səhmlər müəssisənin ən aşağı riskli öhdəliklrəindən biridir
konkret ödəmə müddəti təyin edilməmişdir
əlverişli şəraitdə səhmin məzənnəsi və müəssisənin əmlakının dəyəri artır
Sual: Adi səhmlərin emitent üçün üstün cəhəti deyil – (Çəki: 1)
yüksək risklilik
müvafiq zəmanət və girovun təqdim olunması zəruri deyil
dividendlərin ödənilməsi mütləq deyil
konkret ödəmə müddəti təyin edilməmişdir
əlverişli şəraitdə səhmin məzənnəsi və müəssisənin əmlakının dəyəri artır
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Sual: Adi səhmlər – (Çəki: 1)
firmaların əksəriyyəri üçün ilkin vəsait mənbəyidir
dividendlərin ödənilməsini nəzərdə tutur
daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır
təsbit eidlmiş gəlirlərə malik uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləridir
nominaldan təsbit olunmuş faizdir və müəssisənin mənfəətliliyindən asılı
olmayaraq ödənilir

Sual: İstiqrazlar – (Çəki: 1)
nominaldan təsbit olunmuş faizdir və müəssisənin mənfəətliliyindən asılı
olmayaraq ödənilir
firmaların əksəriyyəri üçün ilkin vəsait mənbəyidir
təsbit eidlmiş gəlirlərə malik uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləridir
daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır
dividendlərin ödənilməsini nəzərdə tutur

Sual: Aşağıdakılardam hansı kredit maliyyələşdirməsinin çatışmazlığı deyil? (Çəki: 1)
cəlbetmənin və sənədləşmənin mürəkkəliyi
müvafiq zəmanət və girovun təqdim olunmasının zəruriliyi
səhmlərlə müqayisədə kredit borclarının yüksək riskliyini
banklar qısamüddətli kreditlərə üstünlük verirlər
onların böyük ölçüdə cəlb olunması imkanları mövcuddur

Sual: Digər maliyyələşdirmə mənbələri ilə müqayisədə kreditlər hansı üstünlüyə
malikdir? (səhv variantı seçin) (Çəki: 1)
səhmlərin emissiyasına nisbətən daha qısa müddətə alına bilərlər
onların böyük ölçüdə cəlb olunması imkanları mövcuddur
kreditlər nisbətən ucuz və çox risklidirlər
uzunmüddətli kreditlər kiçik müəssisələrin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatını
ödəyir
investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinə və onun yüksəldilməsinin daxili
ehtiyatlarının reallaşdırılmasına çox yüksək xarici nəzarət həyata keçirilir

Sual: İnvestisiya layihəsinin hansı maliyyələşdirmə sxemi sahibkar üçün daha
əhəmiyyətlidir? (Çəki: 1)
özünümaliyyələşdirmə
özünümaliyyələşdirmə və kreditin cəlb olunması
xüsusi hesablamalrla əsaslanırlar
xarici kapital qoyuluşu
bütün variantlar doğrudur

Sual: Səhm nədir ? (Çəki: 1)
sahibinin səhmdar cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak hüququnu təsdiq edən
qiymətli kağız
sahibinin şirkətin mülkiyyətinə sərəncam vermək hüququ olmayan və illik faiz
əldə etmək hüququ verən qiymətli kağız
gələcəkdə hər hansı aktivin alınması hüququ
pul vəsaitlərinin illik ödənişini nəzərdə tutan maliyyə əməliyyatı
pul axınlarının orta səviyyəyə gətirilməsi

Sual: İri səhm paketinin investisiya cəlbediciliyi xırda səhm paketinin investisisya
cəlbediciliyindən nəyə görə yüksəkdir? (Çəki: 1)
səhmdarın müəssisənin idarə olunmasında iştirakının daha yüksək səviyyəsinə
görə
investisiya riskinin aşağı olmasına görə
bir səhmə düşən gəlirliyin yüksək səviyyəsinə görə
istehsalın rentabelliyin yüksək olmasına görə
müəssiənin investisiya imkanalrının artmasına görə
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Sual: Qiymətli kağızların investisiya cəlbedciliyi onların .................. qabiliyyəti ilə
müəyyən olunur. (Çəki: 1)
bir səhm üzrə daha çox mənfəət gətirmə
mülkiyyətin idarə olunmasında iştiraka zəmanət
kreditlərə görə faiz dərəcələrini azaltmaq
mənfəət gətirmək
bütün varintlar doğrudur

Sual: Ümumi tədiyyə qabiliyyətlilik əmsalı necə hesablanır (Çəki: 1)
xarici borclar / məcmuu aktivlər
daxili borclar / məcmuu aktivlər
ümumi borclar / likvid aktivlər
ümumi borclar / məcmuu aktivlər
ümumi borclar x likvid aktivlər əmsalı
Sual: Ümumi tədiyyə qabiliyyətlilik əmsalının optimal kəmiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)
0,2 – 0,3
0,1 – 0,3
0,2 – 0, 5
0,3 – 0,5
Layihənin tipindən asılıdır

Sual: Ümumi likvidik əmsalı necə hesablanır (Çəki: 1)
Cari aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər
Cari aktivlər / qısamüddətli öhdəliklər
Ümumi aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər
Cari aktivlər – qısamüddətli öhdəliklər
Likvid aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər

Sual: Təcili likvidlik əmsalı necə hesablanır (Çəki: 1)
asan reallaşdırılan aktivlər / cari passivlər
məcmu aktivlər / cari passivlər
cari aktivlər – qısamüddətli öhdəliklər
cari aktivlər / qısamüddətli öhdəliklər
likvid aktivlər / cari passivlər
Sual: Təcili likvidlik əmsalının yol verilən həddini göstərin (Çəki: 1)
0,3 -1.0
0,5-1,2
0,5 – 1.0
0,8 – 1,2
1 – 1,2
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Sual: Layihənin yüksək səmərəliliyindən asili olaraq ödəmə qabiliyyəti aşağidirsa ?
(Çəki: 1)
Bütün hallarda müəssisəyə yüksək gılir təmin edir
Bu müəssisə üçün müflisləşmə deməkdir
İnvestor üçün yüksək mənfəət normasi deməkdir
Layihənin ictimai səmərəliliyindən xəbər verir
Layihəyə yenidən baxilmalidir

Sual: İnvestisiya layihəsinin maliyyə təhlili əsas element sayilir ; (Çəki: 1)
İnvestor üçün
Menecer üçün
Banklar üçün
Dövlət üçün
Kommersiya banklari üçün
Sual: Kreditorlar çalişirlar . . . ? (Çəki: 1)
Yüksək gəlir götürməyə
Maliyyə dayaniqliliğini təmin etməyə
Öz risklərini minimumlaşdirmağa
Sabitliyi təmin etməyə
Layihəni zərərsz başa vurmağa

Sual: İnvestisiya layihəsinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi baximindan
vacibdir ; (Çəki: 1)
Balans haqqinda məlumatlarin alinmasi
Vergilərin vaxtinda ödənilməsi
Stabilliyin təmin edilməsi
Səmərəliliyin əldə olunmasi
Hesabatlarin aparilmasi
Sual: Maliyyə dayaniqliliğinin vəziyyətini əks etdirən informasiyalar hansi hansi
informasiyalarla üst – üstə düşür ? (Çəki: 1)
Müəssisə haqqinda informasiyalarla
Vergilerin ödənilməsi haqqinda informasiyalarla
İnvestisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsində istifadə
olunan informasiyalarla
Xərclərin miqdarini əks etdirən informasiyalarla
Gəliri müəyyən edən informasiyalarla

Sual: Layihənin maliyyə göstəricilərinin əsasini təşkil edir ; (Çəki: 1)
Səmərəliliyin əldə olunmasi
Maliyyə-investisiya büdcəsi
Maliyyə dayaniqliği
Cəlb olunmuş vəsaitlərin xüsusi çəkisi
Kreditlər

Sual: Layihənin maliyyə dayaniqliliğinin qənaətbəxş olmasi şərtləndirir ; (Çəki: 1)
Layihənin səmərəliliyini
Vergilərin vaxtinda ödənilməsini
İnvestorun səmərəli fəaliyyətini
Maliyyə imkanlarinin kasadliğini
Birmənali olaraq dövlət layihəni dəstəkləməlidir
Sual: Müəssisənin balansi daha çox maraqlandirir ; (Çəki: 1)
Dövləti
İnvestorlari
Vergi orqanlarini
Meneceri
Layihə iştirakçilari

Sual: Balansin qənaətbəxş müsbət saldosu zamani (Çəki: 1)
Kapital qoyuluşu səmərəsizdir .
Layihənin icrasi üçün əlavə pul resursu lazim deyil
Təsisçilərin reputasiyasi şübhə altindadir
Layihə səmərəsizdir
Layihə səmərəlidir

Sual: Balansin qənaətbəxş mənfi saldosu zamani: (Çəki: 1)
Layihənin icrasi üçün pul resursu lazimdir .
Layihənin icrasi qismən səmərəlidir
Təsisçilərin reputasiyasi şübhə altindadir
Layihə artiq ləğv edilmişdir
Layihəyə yenidən baxilmalidir
Sual: Balans hansi tarixə görə müəyyən edilir ? (Çəki: 1)
Layihənin reallaşdiği tarixdə
Planlaşdirma intervalinin əvvəlinə görə
Tədqiqat işlərinin aparilmasi mərhələsində
Planlaşdirma intervalinin sonuna gore
Planlaşdirma intervalinda

Sual: Maliyyə cəlbediciliyinin göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)

Rentabellilik
Səmərəlilik
Likvidlilik
Mənfəətlilik
Gəlirlilik
Sual: Aşağidakilardan yalniş olanini seçin- (Çəki: 1)
Müəssisənin balansinin həlli daha çox xarici iştirakçilari maraqlandirir
Balans müəyyən tarixə görə tərtib edilir
Maliyyə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi likvidliliklə əks olunur
Layihənin ödəmə qabiliyyəti aşagidirsa artiq bu müəssisə üçün səmərə deməkdir
Maliyyə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi vacibdir

Sual: Layihənin ödəmə qabiliyyətli olmasi özündə əks etdirir ; (Çəki: 1)
Layihənin səmərəsizliyini
Layihənin ictimai dəyərinin aşaği səviyyəsini
Borclarin bütöv həcminin vaxtinda silinməsini
Kapital qoyuluşunun qeyri-rasionalliğini
Layihənin səmərəli olmasi şübhə altindadir
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Sual: Kapital elementi kimi ifadə olunmur ; (Çəki: 1)
İmtiyazli səhmlərin dəyəri
Kreditlərin dəyəri
Adi səhmlərin dəyəri
Bilavasitə gəlir dəyəri
Heç biri

Sual: Layihələrin maliyyələşməsi probleminin tədqiqini subyekt səmərəli həyata
keçirilə bilər ? (Çəki: 1)
Müəssisə rəhbəri
İnvestor
Menecer
Dövlət
Xarici vətəndaşlar

Sual: Cəlb edilmiş vəsiatlərin borclardan əsas fərqinə aid deyil ; (Çəki: 1)
Dividentlərin ödənilməsini nəzərdə tutur
Onlarin ödənilməsi məcburi deyil
Onlar daxili mənbələrə daha yaxindirlar
Onlari asanliqla idarə etmək olar
Daxili mənbələrə yaxin deyillər

Sual: Layihənin dəstəklənməsi məsələsinə baxilarkən dövlət orqanlari və kommersiya
banklari hansi şərti mütləq irli sürürlər ; (Çəki: 1)
Vəsaitlərin maksimal həcminin müəyyən edilməsi
Gəlirlərin minimal həcminin müəyyən edilməsi
Risklərin öncədən müəyyən edilməsi
Vəsaitlərin minimal həcminin müəyyən edilməsi
Gəlirlərin maksimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi
Sual: Əgər layihə fəaliyyətdə olan müəssisə çərçivəsində həyata keçirilərsə onda bu
vəsaitlər ; (Çəki: 1)
Cəlb edilmiş vəsait mənbəbləridir
Uzunmüddətli kreditlərdir
Şəxi vəsait mənbəbləridir
M üxtəlif səviyyəli büdcə vəsaitləridir
Müxtəlif səviyyəli kreditlərdir

Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
İnvestisiya obyekti layihənin gələcək inkişafini yenidən maliyyələşdirə bilmir .
İnvestisiya obyekti özü vəsaitlərin mənbələrini generasiya edir
Şəxsi vəsaitlər firma üçün olduqca əhəmiyyətsizdir
Borclar şəxsi capital anlayişi ilə eyniləşdirilir .
İnvestisiya obyekti birmənali olaraq dövlətdir
Sual: Maliyyələşmənin daxili mənbələrinə aiddir ; (Çəki: 1)
İnvestisiya lizinqi
Büdcə vəsaitləri
İmtiyazli və adi aksiyalarin emissiyasi
Sigorta fondlarinda toplanan vəsaitlər
Adi aksiyalarin emissiyasi
Sual: Hansi ifadə yalnişdir ? (Çəki: 1)
Səhmlər risksiz maliyyə vəsaitidir .
Xalis gəlirin dəyəri məcmu gəlirə bərabərdir
Maliyyə krediti ən riskli vəsaitdir
Amortizasiya ən etibarli və ucuz mənbədir
Amortizasiya ən etibarli mənbədir

Sual: Daxili maliyyələşmə mənbələrinin çatişmazliği hansidir ? (Çəki: 1)
Xüsusi fondlardan toplamasi maliyyədir
Həcmi məhduddur
İnvestisiya fəaliyyətini kifayət qədər əks etdirir
Tamamilə vergilərin ödənilməsinə sərf olunur
Etibarlidir

Sual: Sərbəst pul vəsaitlərinin miqdari nə zaman mübət kəmiyyət olamlidir ? (Çəki: 1)
Avadanliq və materiallarin alinmasinda
Əmək haqqinin verilməsində
Layihənin reallaşmasinda
Əmək haqqi verilmədikdə
Materiallarin alinmasinda

Sual: Sərbəst pul vəsaitlərinin miqdari mənfi kəmiyyət olarsa ; (Çəki: 1)
Müəssisə yalniz özünün maliyyə öhdəlikərini ödəyə biləcək
Vəsait çatişmazliği ilə qarşilaşacaq
Avadanliqlarin alinmasini təmin edəcek
Materiallarin alinmasini təmin edəcek
Vəsait artiqliği yaranacaq
Sual: Kreditlər hansi istiqamətlərdə işlənə bilməz ? (Çəki: 1)
Təsərrüfat məqsədlərinə
Investisiya məqsədlərinə
İstehsalat ehtiyatlarinin azaldilmasina
Məqsədli kreditlərin alinmasina
Təsərrüfat və investisiya məqsədlərinə

Sual: Kreditlərdən istifadəyə görə faiz ; (Çəki: 1)
Xalis gəlirə daxil edilir
Birbaşa xərclərə daxil edilir
Maya dəyərinə daxil edilir
Cari xərclərə daxil edilir
Maya dəyərinə daxil edilməsi

Sual: Kreditin silinməsi hansi istiqamətlərdə aparilir ? (Çəki: 1)
Əsas borcun müəyyən müddətət silinməsi
Əsas borcun müəyyən hissələrlə silinməsi
Əsas borcun hissələrlə silinməsi
Əsas borcun müəyyən dövrlərdə silinməsi
Əsas borc silinmədikdə

Sual: Kreditlər vaxtinda ödənilməyəndə ; (Çəki: 1)
Yeni vəsait mənbələri cəlb edilir .

İflasa aparir
Yenidən kredit tələb edir .
Xüsusi vəsait hesabina ödənilir
Yeni layihə hazirlanir
Sual: Firmanin ilkin maliyyə mənbəyidir ; (Çəki: 1)
Cəlb olunmuş vəsaitlər
Uzunmüddətli kreditlər
Amortizasiya
Adi səhmlər
İstiqrazlar
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Sual: Amortizasiyanin ölçülərinin artimina mane olan vergi növü ; (Çəki: 1)
ƏDV
Əmlak vergisi
Aksizlər
Sövdələşdirilmiş vergi
Gəlir vergisi
Sual: Nə üçün əsas fondlarin ölçüləri iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğundur ? (Çəki: 1)
Vergi normasi amortizasiya normasindan azdir
Amortizasiya normasi vergi normasindan azdir
Amortizasiya normasi vergi normasina bərabərdir
Vergi normasi amortizasiya normasindan çoxdur
Amortizasiya normasi daha çoxdur

Sual: Kreditin işlənməsinin birinci istiqamətinə aiddir ; (Çəki: 1)
Material resursunun alinmasi
İstehsal resursunun təmir edilməsi
Tikintinin aparilmasi
Əmək haqqinin ödənilməsi
Əmtəələrin bilavasitə yadişi
Sual: Kreditlərin işlənməsinin ikinci istiqamətinə aiddir ; (Çəki: 1)
Yeni texnikanin alinmasi

Material resurslarinin alinmasi
Tikintinin aparilmasi
Quruculuq planlaşdirma işləri
Tikintini yekunlaşdirmaq
Sual: Kreditlərdən başqa maliyyə mənbələrindən hansi üstünlüyə malikdir? (Çəki: 1)
Müəssisənin kapital bazarlarının fəsadlarından qoruyur
Kreditlər uzun müddət əldə edilə bilər
Uzun müddətli kreditlər müəssisəyə maliyyə təminatı verə bilər
Uzunmüddətli kreditlər kiçik kompaniyaların maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatını
müəyyən edir
Müəssisəni xarici təsirlərdən tamamilə qoruyur
Sual: Kreditlə maliyyələşmənin çatışmazlıqlarına aid deyil (Çəki: 1)
Cəlb edilmə və rəsmiləşdirmədə çətinlik
Mülkiyyət girovunun verilməsi ehtiyacının olması
Onların qısa müddətə əldə edilə bilinməsi
Kredit borcunun daha çox riskli olması
Qaytarilmasi qisa müddətə tələb olunur
Sual: Təsbit edilmiş gəlirə malik olan uzunmüddətli maliyyə kredit öhdəlikləridir (Çəki:
1)
Səhmlər
İstiqrazlar
Kreditlər
Bütün qiymətli kağızlar
İyanələr

Sual: Müəssisə üçün müvafiq olaraq ən ucuz daxili və xarici maliyyələşmə mənbəyi (Çəki: 1)
İstiqrazlar ; amortizasiya
Kreditlər ; istiqrazlar
Amortizasiya ; istiqrazlar
Səhmlər ; kreditlər
Səhmlər , istiqrazlar

Sual: Firmanin səhmdarlar qarşisinda ömürlük öhdəlikləridir ; (Çəki: 1)
İmtiyazli səhmlər
Adi səhmlər
Kreditlər
Vergilər
İyanələr

Sual: Adi səhmlərin emitent üçün öhdəliklərinə aid deyil ; (Çəki: 1)

Dəqiq təyin edilmiş ödəniş müddəti yoxdur .
Divident ödənişi vacib deyil
Hec bir riskə məruz qalmir
Əlverişli şəraitdə səhmlərinməzənnəsi artır
Təyin edilmiş ödəniş müddəti yoxdur
Sual: İnvestisiya maliyyələşmə metodlarina aid deyil ; (Çəki: 1)
Səhm emissiyasi
İstiqrazlaşma
Kredit maliyyələşməsi
Maliyyə lizinqi
Operativ lizinq

Sual: Bütün metodlarin kombinasiyalarina əsaslanır- (Çəki: 1)
Kredit maliyyələşməsi
Maliyyə lizinqi
Qarişiq maliyyələşmə
Özünü maliyyələşmə
İstiqrazlaşma

Sual: AkGN=D/Q düsturu ilə ifadə olunur- (Çəki: 1)
İmtiyazli səhmlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi
Adi səhmlərin dəyəri
Amortizasiya dəyəri
Bilavasitə gəlir dəyəri
İstiqrazlarin dəyərinin qiymətləndirilməsi

Sual: Aşağidakilardan hansi yalnişdir ? (Çəki: 1)
Özünü maliyyələşdirmə öz vəsaiti hesabina həyata keçirilir
Səhmdarlaşma kiçik miqyasli layihələrin reallaşmasinda istifadə olunur
Maliyyə krediti tez reallaşan layihələrdə istifadə edilir
Qarişiq maliyyə metodu bütün mütodlarin sintezi kimi əks olunur
Amortizasiya ən etibarli mənbədir

Sual: Aşagidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
Adi səhmlər dövriyyəyə buraxilanda firma üzən dəyəri ödəməməlidir
Adi səhmlər dividend gətirməyə bilər
İmtiyazili səhmlərin dəyəri təkrar təshid edilməyə daxildir
İstiqrazlar ən riskli maliyyə vəsaitidir
Adi səhmlər daimi divident gətirməlidir
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Sual: Hansi halda investisiyanin tərkibi alternative dəyər kimi qiymətləndirilir ? (Çəki:
1)
Birinci mərhələdə səmərəl əldə edilməyib ikinci mərhələyə keçilərsə
İstismarda olan mülkiyyət yeni layihədə istifadə edilibsə
Layihədə istifadə edilən mülkiyyət icarəyə verilibsə
Xərclər və nəticələrin nisbəti gözləniləndirsə
Birincidə səmərəlilik əldə edilibsə

Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
Göstəricilər sisteminin hesablanan alqoritmi bütün hallarda eyni olamlidir
Layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 3 etapda aparilir
İnvestisiya fəaliyyəti 2 mərhələni əhatə edir .
İctimai təminatindan asili olmayaraq hesablamalar aparir
İctimai təyinatindan asili olaraq hesablamalar eyni cür aparilir

Sual: Layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi bu məqsədə xidmət etmir (Çəki: 1)
Layihənin investorlar üçün cəlbediciliyin müəyyən edilməsi .
Reallaşmanin iqtisadi nəticələrinin səviyyəsi
Layihənin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
Layihənin reallaşdirilamsi imkanlarinin yoxlanilmasi
Layhənin gəlirliyinin qiymətləndirilməsi
Sual: Yalniş variant göstərin: (Çəki: 1)
Məsrəflərin çeşidi birbaşa material məsrəflərinin dinamikasina aiddir ;
Ayliq infilyasiya tempi əmtəələrin qiymətləndirilməsidinamikasina aiddir ;
Əmtəələrin çeşidi material məsrəflərinin qiymət dinamikasina aiddir;
Aktivlərin növü aktivlərin qiymət dinamikasina aiddir
Əmtəələrin çeşidi əmtəə məsrəflərinin qiymət dinamikasina aiddir

Sual: Ətraf mühit göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
Mərkəzi bankin uçot dərəcəsi;
Valyuta mübadiləsi kursu;
Maliyyə bazarinda ümumi infilyasiya dinamikasi;
Valyuta məzənnəsi
Hamisi

Sual: Aktivlərin qiymət dinamikasina aid deyil ; (Çəki: 1)
Ayliq infilyasiya tempi

Aktivlərin növü
İllik temp;
Əmtəələrin növü ;
Aktivlərin çeşidi
Sual: Alternativ dəyərin qiymətləndirilməsində nəzərə alinmir ; (Çəki: 1)
Satiş
İcarə
Aliş
Başqa layihəyə sərmayə
İcarə haqqi

Sual: . . . . . . layihəni işləyənlərin maliyyə mənbəlri haqqında informasiyalari olmadiği
halda müəyyən edirlər ; (Çəki: 1)
Layihənin iqymətləndirilməsinin ictimai dəyəri ;
Kommersiya səmərəliliyinin qiymətləndiirlməsi ;
Bütövlükdə layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi .
Xərclərin hesabıanmasi
Gəlirlərin qiymətləndirilməsi
Sual: Hansi bölgü prinsipi kifayət qədər sadədir ? (Çəki: 1)
Qaytarilmaq şərtilə təqdim olunan büdcə vəsaitləri
Borc vəsaitləri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
Müəssisənin istiqrazlarinin emissiyasi
Artiq aktivlərin satişinin reallaşdirmaq
Qaytarilmamaq şərtilə təqdim olunan büdcə vəsaitləri

Sual: Hansi maliyyə imkanlarinin olmasi müəssisəyə müqayisədə üstünlük gətirər ?
(Çəki: 1)
Gəlir
Amortizasiya
Kreditlər
Öhdəliklər
Borclar

BÖLMƏ: 1402 (SÜRƏT 19.05.2014 14:02:52)
Ad

1402 (Sürət 19.05.2014 14:02:52)

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Səmərəliliyin dəyər göstəricilərini infilyasiyani nəzərə almadan hansi qiymətlərlə
hesablamaq olar ? (Çəki: 1)
Proqnoz qiymətlərlə.
Defilyasiya olunmuş qiymətlərdən
Cari qiymətlərlə
Pərakəndı satiş qiymətlərilə
Funksional qiymətlərlə

Sual: Deflirə qiymətlər nece hesablanir ? (Çəki: 1)
Qiymət səviyyəsinin infilyasiya indeksi bazisinə bölünməsi ilə
İnfilyasiya indeksi bazisinin qiymət səviyyəsinə hasili ilə
Əmtəə üçün bazis indeksinin işlək qiymətə nisbəti ilə
Proqnoz qiymətlərin ümumi qiymət səviyyəsinə hasili ilə
Proqnoz qiymətlərin ümumi qiymət səviyyəsinə nisbəti ilə
Sual: Qiymət səviyyəsinin infilyasiya indeksi bazisinə bölünməsi yolu ilə hesablanan
qiymətlər ; (Çəki: 1)
Cari qiymətlər
Topdansatiş qiymətlər
Deflirə qiymətlər
Proqnoz qiymətlər
Pərakəndə qiymətlər

Sual: İnfilyasiya dinamikasini belə proqnozlaşdirmaq olar ; (Çəki: 1)
Bank faiz dərəcələrinə gorə
Valyuta mübadiləsi kursuna görə
Mərkəzi bankin uçot dərəcələrinə görə
İnfilyasiya xərc elementlərinə gorə
İnfilyasiya gəlir elementlərinə görə
Sual: Aktivlərin qiymətləndirilməsi dinamikasina aiddir ; (Çəki: 1)
Əmtəələrin çeşidi
Kreditlərin növü
Aktivlərin növü
Məsrəflərin çeşidi
Borclarin növü
Sual: Əmək haqqinin qiymətləndirilməsi dinamikasina aiddir ; (Çəki: 1)
Aktivlərin növü
Əmtəələrin çeşidi
Ayliq infilyasiya tempi
Məsrəflərin çeşidi
Borclarin növü

Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
İnfilyasiya nəzərə alinan qiymətlər cari qiymətlərdir
Bank faiz dərəcəsi layihənin maliyyə mənbələrini səciyyələndirir .
Proqnoz qiymətlərdə infilyasiya nəzərə alinir
Hazir məhsullarin topdansatiş qiymətləri mütləq ƏDV –yə cəlb edilməlidir
Proqnoz qiymətlərdə bəzən infilyasiya nəzərə alina bilər

Sual: İnvestisiyanin ilkin istiqamətində hansi xərclər göstərilir ? (Çəki: 1)
İnvestisiya layihəsi mühitində capital xərcləri
Bütün material məsrəfləri
İnvestisiya məsrəfləri
Əlavə istehsal xərcləri
Cari xərclər

Sual: Aşağidakilardan hansi yalnişdir ? (Çəki: 1)
İnvestisiya layihəsinin reallaşmasinda prosesin subyektləri çixiş edir
Layihə reallaşan zaman hər bir qrupun xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazimdir
Qeyri-qənaət bəxş layihələr dövlət dəstəyi görmür.
Birinci mərhələ səmərəli deyilsə ikinci mərhələyə keçməli
Qənaət-bəxş layihələr dövlət dəstəyi görür
Sual: Hansi yalnişdir? (Çəki: 1)
Layihənin məğzini müəyyən edən informasiyalara marketinq texnki-texnoloji
innovasiyalara və s aiddir ;
Bank faiz dərəcəsi layihənin maliyyə mənbələrini səciyyələndirir
Cari qiyətlər layihənin işlənilməsi aktina qədər olan qiymətlərdir .
Birbaşa material məsrəflərini qiymət dinamikasini aktivlərin növü əmtəələrin
ceşisi və s aiddir
Kreditlər uzunmüddətli və qisamüddətli
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Sual: İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamani hansi halda 2 ci
mərhələyə kecirilir ? (Çəki: 1)
Layihə səmərəlilidirsə
Səmərəliliyin iqtisadi qiymətləndirilməsi mumkun deyilsə .
Butun pul vəsaitləri tukənibsə
1 ci mərhələdə hec bir nəticə əldə olunmuyubsa

Layihə səmərəsizdirsə
Sual: Layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamani başlica preoritet nədir ?
(Çəki: 1)
Dövlətin bu prosesə maksimum cəlb olunmasi
Pul vəsaitlərini tamamilə , sonunadək xərcləmək .[yeni cavab]
İstehsal xərcinin həcmini muəyyən etmək
Səmərəliliyin əldə olunmasi
Külli miqdarda pul vəsaiti əldə etmək
Sual: Səmərəliliyin qiymətləndirilməsində hansi mərhələdə hec bir kənar kredit
resursu olmadan işlərin aparilmasi guman edilir (Çəki: 1)
2 - ci mərhələdə .
1 - ci mərhələdə
konkret şəraitdə baş tutmuş sövdələşmə nəticəsində mülkiyyətə (əmlaka) görə
pul vəsaitlərinin ödənildiyini bildirən faktiki göstəricidir
Hec bir mərhələdə kredit resursundan istifadə edilmir .
Hər iki mərhələdə

Sual: Hansi layihələr dövlət dəstəyi görmür ? (Çəki: 1)
Cəlb edilmiş vəsait hesabina reallaşan
Yüksək xərc tələb edən
İctimai səmərəliliyi aşagi olan
İnvestora daha çox gəlir gətirən
Xarici vətəndaşlar tərəfindən təklif edilən

Sual: Kommersiya səmərəliliyi nə zaman öz həllini tapir ? (Çəki: 1)
İnvestorun tələbi müəyyənləşibsə
Məcmu nəticələr məcmu xərclərdən üstündürsə
Layihənin ictimai səmərəliliyi kifayət edirsə
Kommersiya əməliyyatlari başa çatibsa
İnvestorun tələbi müəyyənləşməyibsə
Sual: Nə zaman kommersiya səmərəliliyin layihə hesabatlarini tərtibdən cixarmaq
mümkündür ? (Çəki: 1)
Layihənin maliyyə mənbələri bəllidirsə
Kommersiya əməliyyatlari yekunlaşibsa
Layihədən göstərilən mənfəət əldə edilməyibsə
Layihəni reallaşdirmaq mümkün deyilsə
Layihədən səmərəlilik gözlənilmirsə

Sual: Layihənin ümumiləşdirilməsi zamani vacib hesab edilir: (Çəki: 1)
Gəlilərin bərabər bölgüsünü təmin etmək
Qiymətləndirmənin sahələr üzrə ardicilliği

Metodik işlərin aparilmasi
Xərclər və məsrəflərə ümumi baxiş
Yalniz xərclərə ümumi baxiş
Sual: Hansi informasiya layihənin maliyyə etibarliliğina və iqtisadi göstəricilərinin
səmərəliliyinə xidmət edir ? (Çəki: 1)
Layihənin məğzini müəyyən edən informasiya
makroiqtisadi çevrə haqqinda informasiya
Vergilərin ödənilməsi haqqinda informasiya
Real pul kütləsinin axini haqqinda informasiya
Kommersiya fəaliyyəti haqqinda informasiya

Sual: Layihənin makroiqtisadi parametrlərinin funksionalliğini xarakterizə edir ; (Çəki:
1)
Maliyyə bazarinda ümumi infilyasiyanin tempi
Ətraf mühitin bütün göstəriciləri
Bank faiz dərəcələri
Layihənin ayri-ayri xərc və gəlir elementləri
Təbii makroiqtisadi göstəricilər

Sual: Hansi vergi növünün layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə aidiyyati
yoxdur ? (Çəki: 1)
Aksiz vergisinin
əlavə dəyər vergisinin
Əmlak vergisinin
Gəlir vergisinin
Sadələşdirilmiş vergi

Sual: Maliyyə öhdəliyi layihənin icrasi ilə bağli özündə əks etdirmir ? (Çəki: 1)
Hesablarin ödənilməsi
Kreditin silinməsi
Verilən vəsaitin cəlb olunmasi
Vergilərin hesablanmasi
Borclarin silinməsi
Sual: Lizinq obyektinə aiddir ; (Çəki: 1)
Azad dövriyyəsinə icarə verilməyən əmlak növləri
Müxtəlif daşinan və daşinmaz əmlak növləri
Yalniz avadanliqlar
Hamisi
Heç biri

Sual: Dəyərin ödənilməsinə görə lizinq bölünür ; (Çəki: 1)
Operativ və qaytarılmayan

Maliyyə və qarışıq
Operativ və maliyyə
Hamisi
Heç biri
Sual: Operativ lizinq - (Çəki: 1)
Tam ödənilməyən lizinqdir
Sövdələşmə şərti , qisa müddətə bağlanir
Avadanliq bütünlüklə amortizasiya olunmur
Avadanliq lizinq alanin mülkiyyətinə keçmir
Bütün variantlar dogrudur

Sual: Maliyyə lizinqinin tətbiqi zamanı- (Çəki: 1)
Mülkiyyətin dəyəri tam ödənilir
Avadanliq tam amortizasiya olunur
Avadanliq lizinq alanin mülkiyyətinə keçir
Müqavilə uzunmüddətə bağlanilir
Hamisi dogrudur
Sual: İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində alternativ variant
kimi aşağidakilardan hansina diqqət yetirmək lazimdir ? (Çəki: 1)
Az vəsait hesabina alişlar
Kredit hesabina alişlar
Lizinq
Faktorinq
Hamisi
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Sual: Xalis cari dəyərə görə hesablamaların müsbət cəhətləri: (Çəki: 1)
xalis pul axınlarının gələcəkdəki dəyərlərini müəyyən etmək çətindir
iqtisadi ömürləri fərqli olan layihələrin qiymətləndirilməsində doğru nəticə almaq
olmur
layihələrdə zaman amili nəzərə alınır
layihələrdə zaman amili nəzərə alınmır
doğru variant yoxdur

Sual: Müəssisənin investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin pul axınlarının
diskontlaşdırılması metodu ilə qiymətləndirilməsinə aid olmayan xarakteristika
hansıdır.? (Çəki: 1)
qiymətləndirmə obyektinin fəaliyyət istiqamətinin genişliyi və xüsusilə
kommersiya təyinatlı olmaması
qiymətləndirmə obyektinin kommersiya təyinatlılığı, onun fəaliyyət
istiqamətlərinin genişliyi
qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən pul axının həcminin əsaslandırılmasına
imkan verən göstəricilərin olması
Gələcək pul axınlarının cari göstəricilərdən əsaslı surətdə artıq olacağı barədə
dəqiq informasiyaların mövcudluğu
qiymətləndirmə obyektinin fəaliyyət istiqamətinin genişliyi və Obyektin istifadəyə
verilmə tarixi və onun yaşı

Sual: Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun harada və necə tətbiq edilməsi
məsələsi qiymətləndiricinin qarşısında duran vəzifələrdən biridir.Bu vəzifələrə hansi
aiddir? (Çəki: 1)
gələcək pul axınlarının cari göstəricilərdən kəskin fərqlənməsini
qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən gələcək gəlirlərin həcminin
əsaslandırılması barədə informasiya təminatını
gözlənilən gəlir və xərclərin qeyri sabitliyi (məsələn, mövsümiliyi)
qiymətləndirmə obyektinin fəaliyyət istiqamətinin genişliyi və xüsusilə
kommersiya təyinatlı olması
hamısı düzdür
Sual: Pul axinlarinin diskontlaşdırılması metodunun tətbiqinin əlverişliliyi amilləri
aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
obyektin istifadəyə verilmə tarixi və onun yaşi
qiymətləndirmə obyektinin kommersiya təyinatliliği, onun fəaliyyət istiqamətlərinin
genişliyi
pul axini və xərclərin qeyri-sabitliyi (mövsümiliyi)
qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən pul axının həcminin əsaslandırılmasına
imkan verən göstəricilərin olması
hamısı düzdür
Sual: Real fazi dərəcəsi . . . . . (Çəki: 1)
İnfilyasiyadan azad olmuş nominal dərəcədir
İnfilyasiyadan azad olmuş real dərəcədir
İnfilyasiyanin azad olmduğu nominal dərəcədir
İnfilyasiyanin azad olmduğu real dərəcədir
Nominal dərəcədir

Sual: Real fazi dərəcəsini müəyyən edən düstur hansidir ? (Çəki: 1)
R=N-İ
R=N+İ
N=R+İ+r
R=N+İ–r

N = R- İ
Sual: Risklər istinad mənbəyinə görə bölünür ? (Çəki: 1)
Daxili
Spesifik
Diversifikasiya
Xarici
Hamisi

Sual: Layihəyə siraət etmə qabiliyyətinə göə risklər bölünür ; (Çəki: 1)
Mümkün
Kritik
Katostrafik
Yalniz mümkün olan
Hamisi
Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
Mümkün olan risklərin təsviri gözlənilən gəlirin olmasina gətirib çixarir
Kritik risk məhsulun reallaşmasi nəticəsində gözlənilən gəlirin itkisinə gətirib
çixarir
Katostrafik investisiya qoyuluşu və əmlakin itirilməsinə gətirib çixarir
Risklərin istinad mənbəyinə görə dörd yerə bölünür
Hamisi düzdür

Sual: Təsir dairəsinə görə risklər nçə qrupa bölünür ? (Çəki: 1)
Bölünmür
2
3
4
5
Sual: Klassik lizinq münasibətlərində aşağidakilardan hansi lizinq müqaviləsinin
subyektlərinə daxildir ? (Çəki: 1)
Lizinq verən
Lizinq alan
Satici
Hamisi
Heç biri
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Sual: Pul axınlarının diskontlaşdırılması proqnozlaşdırılan pul axınlarına əsasən
gəlirin hansı metodlarından istifadə edir? (Çəki: 1)
cari dəyər
bazar dəyəri
satış dəyəri
investisiya dəyəri
mübadilə dəyəri

Sual: Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu vasitəsilə hesablamaların aparılması
üçün aşağıdakılardan hansı lazımdır? (Çəki: 1)
proqnoz dövrünün uzunluğu müddəti
reversiya (son satışın dəyəri) da daxil olmaqla
pul axınının proqnoz artımı
diskontlaşdırma dərəcəsi göstəricilərinin olması labüddür
hamısı düzdür

Sual: Müəssisənin investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi zamanı Reversiya
dedikdə nə başa düşülür ? (Çəki: 1)
investisiya dövrünün sonuna investisiyaların qaytarılması barədə səlist məlumat
nəzərdə tutulur
investisiya dövrünün əvvəlinə investisiyaların qaytarılması barədə səlist məlumat
nəzərdə tutulur
pul gəlirləri axını nəzərdə tutulur
pul gəlirlərinin diskontlaşdırılmış dəyəri başa düşülür
hamısı səhvdir
Sual: Müəssisənin investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi zamanı müəssisənin
maliyyə vəziyyətinə əsaslı təsir göstərən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
gəlirlərin və xərclərin səviyyəsi,
bazarda rəqabət, idarəetmə səriştəsi
maliyyə riski, likvidlik göstəriciləri
borcların və öhdəliklərin kəmiyyəti iqtisadi fəaliyyətə təsir göstərir
hamısı düzdür
Sual: Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu proqnozlaşdırılan pul axınlarına
əsasən gəlirin hansı metodlarından istifadə edir? (Çəki: 1)
qalıq dəyəri
bazar dəyəri
satış dəyəri
investisiya dəyəri
mübadilə dəyəri

Sual: Lizinq əməliyyatlari kimlər tərəfindən maliyyələşdirilir ? (Çəki: 1)
Banklar
Firmalar
Banklar , lizinq şirkətləri, avadanliq istehsali və satişi ilə məşğul olan şirkətlər
Lizinq şirkətləri
Heç biri

Sual: Lizinq əməliyyatlarinin neçə faizi kreditlər hesabina maliyyələşdirir ? (Çəki: 1)
70 %
80 %
90 %
95 %
100 %
Sual: İEÖ – də lizinq şirkətləri necə maliyyələşdirilir ? ( dolğun varianti qeyd edin )
(Çəki: 1)
Depozitlər hesabina
Veksellər hesabına
Açiq bazarda depozitlər hesabina
Beynəlxalq maliyyə qurumlarinin vəsaiti hesabina
Banklar hesabina

Sual: İEOÖ – də isə lizinq əməliyyatlari necə maliyyələşdirilir ? ( dolğun varianti qeyd
edin ) (Çəki: 1)
Banklar tərəfindən lizinq şirkətlərinə verilən kreditlər hesabina
Beynəlxalq maliyyə qurumlarinin vəsaiti hesabina
Bankların və beynəlxalq maliyyə qurumlarinin vəsaiti hesabina
Depozitlər hesabina
Heç biri
Sual: Aşağidaki variantlardan hasni doğrudur ? (Çəki: 1)
Lizinq əməliyyatlarinda pul və maliyyə kapitalina toxunulmur
Lizinq əməliyyatlarinda kredit xətləri istifadəsiz saxlanilmir
Ayliq ödənişlər avadanliqdan dərhal istifadəyə imkan vermir
Lizinq 100 % maliyyələşdirmə deyil
Hamisi
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Sual: Dividend ödənişlərinin həcmi, bazar qiymətinin dalğalanması , inflyasiya
səviyyəsi, vergi güzəşti, bu amillərdən hansı səhmlərin gəlirliliyinə təsir göstərir (Çəki:
1)
Dividend ödənişlərinin həcmi, bazar qiymətinin dalğalanması , inflyasiya
səviyyəsi, vergi güzəşti
yalnız inflyasiya səviyyəsi
inflyasiya səviyyəsi, vergi güzəşti,
Dividend ödənişlərinin həcmi, bazar qiymətinin dalğalanması , inflyasiya
səviyyəsi
İnflyasiya səviyəsi istisna olmaqla qalan digərləri təsir göstərir

Sual: Səhmə görə əldə edilən dividendlərin onun bazar qiymətinə oplan nisbətinə (Çəki: 1)
Səhmin cari gəlirliliyi deyilir
Səhmin tam gəlirliliyi deyilir
Səhmə görə ödənilən dividendin həcmi deyilir
Səhmlərin cari bazar qiyməti deyilir
İstiqrazların tam gəlirliliyi deyilir.

Sual: İstiqraza görə əldə olunan illik gəlirin onun alınmasına çəkilən xərclərə nisbəti
nədir? (Çəki: 1)
Səhmin cari gəlirliliyi
istiqrazın cari gəlirliliyi
İstiqrazın tam gəlirliliyi
istiqrazların alındığı bazar qiyməti
Səhmin tam gəlirliliyi

Sual: İstiqrazın nominalına görə müəyyən edilərək, istiqraz sahibinə hər il əlavə
edilmiş gəliri göstərən göstərici hansıdır:? (Çəki: 1)
Kupon gəliri
istiqrazın cari gəlirliliyi
İstiqrazın tam gəlirliliyi
istiqrazların alındığı bazar qiyməti
Səhmə görə ödənilən dividendin həcmi deyilir

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır:? (Çəki: 1)
Səhmə görə əldə edilən dividendlərin onun bazar qiymətinə oplan nisbətinə Səhmə görə ödənilən dividendin həcmi deyilir
İstiqraza görə əldə olunan illik gəlirin onun alınmasına çəkilən xərclərə nisbəti
istiqrazın cari gəlirliliyi adlanır
Kupon gəliri – İstiqrazın nominalına görə müəyyən edilərək, istiqraz sahibinə hər
il əlavə edilmiş gəliri göstərən göstəricidir
Dividend ödənişlərinin həcmi, bazar qiymətinin dalğalanması , inflyasiya
səviyyəsi, vergi güzəşti amilləri səhmlərin gəlirliliyinə təsir göstərir

Nominal dəyər – səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir
Sual: Gəlir normasi hansi hissələrdən ibarətdir ? (Çəki: 1)
Ümumi gəlir və xalis gəlir
Şəxsi gəlir və ümumi gəlir
Müəssisə gəliri və dövlət gəliri
Şəxsi gəlir və xalis gəlir
Xüsusi və ümumi gəlir

Sual: İnvestisiya layihəsi çərçivəsində idarəetmə qərarlari qəbul edən mülkiyyətçi
üçün hasni gəlirlər istiqamətverici rolunu oynayir ? (Çəki: 1)
Kapital avansina aid edilən vergilərdən azad gəlirlər
Digər məcburi ödənişlərdən azad gəlirlər
Kapital avansina aid edilən vergilərdən və digər məcburi ödənişlərdən azad
gəlirlər
Yalniz digər mücburi ödənişlərdən azad gəlirlər
Heç biri

Sual: Gəlir normasi metodiki aspektdən necə tədqiq edilir ? (Çəki: 1)
Onun səviyyəsinin əsas prinsiplərinə diqqət yetirilir
Burada göstərilirki , investorun iqtisadi maraği hansi iqtisadi kateqoriya ilə
müəyyən edilməlidir
Tədqiq edilmir
Gəlir indeksindən
Hamisi

Sual: Kapital artimi nə üçün kifayət qədər olamlidir ? (Çəki: 1)
İnfilyasiya ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin qiymətdən düşməsinin kompensasiyasini
ödəməyə
İtkilərin siğortalanmasi üçün
Məhdud imkanlari kompensasiya etməlidir
Hamisi
Heç biri

Sual: Real iqtisadiyyatda kapitalin rentabelliyi necə tərəddud edir ? (Çəki: 1)
10 % - 50 %
5 % - 100 %
5 % - 50 %
15 % - 100 %
5% - 10 %

Sual: Layihənin səmərəliliyi hansi qiymət yanaşmasi vasitəsilə müəyyən edilir ? (Çəki:
1)
Optimal
Proqnoz

Cari və proqnoz
Cari
Hamisi
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Sual: Birja kotirovkası hansı qiymətlər əsasında müəyyən edilir (Çəki: 1)
Tələb qiyməti, təklif qiyməti,
Real qiymət, nominal qiymət
Real qiymət, təklif qiyməti
Tələb qiyməti, nominal qiymət,
Təklif qiyməti, nominal qiymət
Sual: Alıcının səhm almaq istədiyi qiymət hansı qiymətdir:? (Çəki: 1)
Tələb qiyməti
təklif qiyməti
Real qiymət
Nominal qiymət
Açılış qiyməti
Sual: Səhm sahiblərinin onları satmaq istədiyi qiymət hansı qiymətdir:? (Çəki: 1)
Təklif qiyməti
Real qiymət
Tələb qiyməti
Nominal qiymət
Bağlanma qiyməti

Sual: İnvestorun səhmlərə görə əldə etdikləri gəlirlər bölünür: (Çəki: 1)
Cari gəlirlər və tam gəlirlər
Tam gəlirlər və Xalis gəlir
Ümumi gəlir və xalis gəlir
cari gəlir və xalis gəlir
aylıq gəlir və illik gəlir

Sual: Gəlir normasi necə hesablanir ? (Çəki: 1)
Gəlir /İnvestisiya
Mənfəət / İnvestisiya

Gəlir /Xərclər
Investisiya /Gəlir
Xərclər / investisiya
Sual: Səmərəlilik hansi göstəricilər vasitəsilə qiymətləndirilir ; (Çəki: 1)
İnteqral effekt
Xalis gəlir
Maliyyə dayaniqliği
Hamisi
Heç biri

Sual: Səmərəlilik hansi göstəricilər vasitəsilə qiymətləndirilmir ? (Çəki: 1)
Gəlir indeksi
Xalis mənfəət
Mənfəət indeksi
Daxili gəlirin olmasi
Heç biri

Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
Səmərəliliyin qiymətləndirilməsində inteqral effektdən istifadə olunur
Layihənin reallaşmasinda bir sira subyektlər iştirak edir
Səmərəliliyin qiymətləndirilməsində inteqral effektdən istifadə olunur və Layihənin
reallaşmasinda bir sira subyektlər iştirak edir
İnvestorun əsas məqsədi mənfəətin əldə edilməsi
Heç biri

Sual: Nə zaman investisiya layihəsi cəlbedici hesab edilmir ? (Çəki: 1)
Arzu olunan gəlir normasini gətirərərsə
Arzu olunan gəlir normasindan çox gəlir gətirərsə
Arzu olunan gəlir normasindan az gəlir gətirərsə
Səmərəli olduqda
Hamisi

Sual: İnvestor öz investisiyalarini konkret layihəyə hansi şərtlə qoyur ? (Çəki: 1)
Onun əldə edəcəyi gəlir gözlənilən normasindan az olmasin
Əldə edəcəyi gəlir gözlənilən normasina yaxin olsun
Onun əldə edəcəyi gəlir gözlənilən normasindan çox olmasin
Onun əldə etdiyi gəlir normasindan az olsun
Heç biri
Sual: Gəlir normasinin müəyyən edilməsinə hansi aspektlərdən yanaşilir ? (Çəki: 1)
Konseptual
Metodoloji və təcrübi
Konseptual və metodoloji

Nəzəri və metodiki
Yalniz metodoloji
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Sual: Təcrübədə əsasən səhmlərin dəyərinin hansı növləri fərqləndirilmişdir (Çəki: 1)
Nominal dəyəri ,Mühasibat dəyəri, Bazar dəyəri
Qırıntıların dəyəri, Balans dəyəri, Nominal dəyəri
İnvestisiya dəyəri,Sığorta dəyəri, Util dəyəri,
Mühasibat dəyəri, Bazar dəyəri, Tam bərpa dəyəri
Əvəzetmə dəyəri, Util dəyəri, Mühasibat dəyəri
Sual: Nominal dəyər – (Çəki: 1)
səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyəri arasındakı fərqə bərabərdir.
Səhmlərin təkrar bazarda alınıb-satıldığı qiymətə deyilir
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyərinin cəminə bərabərdir bərabərdir.
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyərinin hasilinə bərabərdir bərabərdir

Sual: Mühasibat dəyəri – (Çəki: 1)
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyəri arasındakı fərqə bərabərdir.
Səhmlərin təkrar bazarda alınıb-satıldığı qiymətə deyilir
səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyərinin hasilinə bərabərdir bərabərdir
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyərinin cəminə bərabərdir bərabərdir.
Sual: Bazar dəyəri – (Çəki: 1)
Səhmlərin təkrar bazarda alınıb-satıldığı qiymətə deyilir
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyərinin cəminə bərabərdir bərabərdir
Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyərinin hasilinə bərabərdir bərabərdir

Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının
nominal dəyəri arasındakı fərqə bərabərdir
səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir

Sual: Aşağidaki cavablardan hansi yalnişdir ? (Çəki: 1)
Nəticə və xərclərin müxtəlifliyi iqtisadi səmərəliliyi formasidir
Səmərəlilik investorun layihədən nə qədər qazanc götürəcəyini bəlli edir
Səmərəlilik sintetik kateqoriyadir
Hamisi
Heç biri
Sual: Aşağidaki cavablardan hansi yalnişdir ? (Çəki: 1)
Nəticə və xərclərin müxtəlifliyi iqtisadi səmərəliliyi formasidir
Səmərəlilik investorun layihədən nə qədər qazanc götürəcəyini bəlli edir
Səmərəlilik sintetik kateqoriyadir
Hamisi
Heç biri

Sual: . . . qarşiya qoyulan məqsədlərin nəyə başa gəldiyini səciyyələndirir- (Çəki: 1)
Mənfəət
Xərclər
Səmərəlilik
Hamisi
Xalis gəlir

Sual: İqtisadçilar gəlirin hansi funksiyalarini qeyd edirlər ? (Çəki: 1)
İqtisadi fəaliyyətin nəticələrini ümumiləşdirən funksiya
Təkrar istehsal funksiyasi
Stimullaşdirici funksiya
Hamisi
Heç biri

Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
Gəlir sahibkarliq fəaliyyətinin əsas məqsədidir
Gəlir qisamüddətli strateji inkişafa istiqamətlənir
Gəlir 2 funksiyasi movcuddur
Hamisi
Heç biri

Sual: İqtisadi səmərəlilik təcrübəyə birbaşa müdaxilə edir və bu da müəyyən
konseptual prinsiplərin işlənməsini tələb edir . Bu prinsiplər aşağidakilardir ? (Çəki: 1)
Layihədə öz əksini tapmiş investorun iqtisadi maraqlari və məqsədlərinin
uzlaşdirilmasi
İnvestor üçün münasib olan gəlirin olmasinin asaslandirilmasi

Real pul vəsaitlərini axininin modelləşdirilməsi
Yuxarıda sadalanan cavablar
Doğru cavab yoxdur
Sual: İnvestisiya layihəlarinin səmərəliliyinin göstəricilərinə nələr adiddir ? (Çəki: 1)
İnvestisiya həcmi
Cari istahsal xərcləri
Əmtəənin reallaşmasi qiyməti
Yuxarıda sadalanan cavablar
Heç biri

Sual: İnvestisiyani özünü doğrultma müddəti necə hesablanir ? (Çəki: 1)
Gəlir/Investisiya
Investisiya /Mənfəət
Investisiya /Gəlir
Gəlir /İnvestisiya
İnvestisiya /nominal gəlir
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Sual: Investisiyа lаyihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində ilk аddım ibаrətdir ?
(Çəki: 1)
istehsаlın rentаbelliyinin müəyyən edilməsi
gəlirin dахili nоrmаsının əsаslаndırılmаsı
investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsının əsаslаndırılmаsı
diskоntlаşdırılmış хаlis gəlirin müəyyən edilməsi
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Əgər investisiyа lаyihəsi аrzu оlunаn gəlir nоrmаsındаn аz gəlir gətirirsə оndа (Çəki: 1)
bu lаyihə cəlbedici deyil
investоr оnu mаliyyələşdirməyəcək
bu lаyihə səmərəli deyil
bütün vаriаntlаr dоğrudur
bütün vаriаntlаr yаnlışdır

Sual: Investоr üçün gəlir nоrmаsının müəyyən edilməsi prоbleminə bахılır - (Çəki: 1)

kоnseptuаl cəhətdən
metоdik cəhətdən
ilkin nəzəri prinsiplər nöqteyi-nəzərindən
оnun səviyyəsinin əsаslаndırılmаsının əsаs prinsipləri nöqteyi nəzərindən
bütün vаriаntlаr dоğrudur.
Sual: Kоnseptuаl nöqteyi-nəzərdən investоr üçün gəlir nоrmаsı müəyyən edilərkən (Çəki: 1)
investоrun iqtisаdi mаrаğının ifаdə оlunduğu iqtisаdi-kаteqоriyа seçlir
оnun səviyyəsinin əsаslаndırılmаsının metоdоlоji prinsipləri şərh оlunur
lаyihənin iqtisаdi səmərəliliyi meyаrlаrı müəyyən edilir
kаpitаlın аrtımı müəyyən edilir
bütün vаrinаtlаr dоğrudur

Sual: Investоrun mаrаğı nə ilə əsаslаndırılmаlıdır ? (Çəki: 1)
sаhibkаrlıq fəаiyyətinin məqsəd və vəzifələri
gəlir nоrmаsı ilə
mənfəətin аrtımı ilə
хаlis mənfəət nоrmаsı ilə
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsı nədir? (Çəki: 1)
mənfəət və reаl pul ахınlаrının nisbəti
mənfəət və investisiyа оlunmuş vəsаitlərin nisbəti
dахili gəlir nоrmаsı
хаlis diskоntlаşdırılmış mənfəət
bütün vаrinаtlаr dоğrudur

Sual: Idаrəetmə qərаrlаrının qəbulu üçün zəmin nədən ibаrətdir? (Çəki: 1)
mənfəət
vergilərdən və mütləq ödənişlərdən sоnrаkı qаlır mənfəət
ümumi gəlir
хаlis gəlir nоrmаsı
хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir

Sual: Gəlir nоrmаsı hаqqındа məsələnin metоdik cəhətlərinə bахаrkən nə şərh
оlunmаlıdır? (Çəki: 1)
Ümumi və хаlis mənfəətin nisbəti
оnun səviyyəsini müəyyən edən prinsiplərin məzmunu
хаlis mənfəətin аrtımı
vəsаit qоyuluşunun həcmi
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Nоminаl gəlir nоrmаsı neçə müəyyən оlunur? (Çəki: 1)

gəlir nоrmаsının və ödəmə müddətinin cəmi kimi
gəlir nоrmаsının və ödəmə müddətinin cəmi kimi
minimum gəlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin və investisiyа riskinin səviyyəsinin
cəmi kimi.
minimum gəlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin və investisiyа riskinin səviyyəsinin
fərq kimi.
reаl gəlir nоrmаsının törəməsi kimi

Sual: Gəlir nоrmаsınа dахil edilən elementlərin tərkibi və оnun səviyyəsi nədən
аsılıdır ? (Çəki: 1)
cаri qiymətlərdən
investisiyа хərclərindən
investisiyа riski əmsаlındаn
tətbiq sferаsındаn
inflyаsiyаnın sürətindən

Sual: Hаnsı gəlir nоrmаsı reаl аdlаnır? (Çəki: 1)
оndаn lаyihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə
оndаn lаyihənin səmərəliliyinin cаri qiymətlərlə qiymətləndirilməsi üçün istifаdə
оlunursа
о gəlir аşаğı həddini ifаdə edirsə
о minimum gəlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin və investisiyа riskinin
səviyyəsinin cəmi kimi müəyyən edilirsə
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Gəlir nоrmаsı hаnsı hаldа nоminаl deyil? (Çəki: 1)
о minimum gəlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin və investisiyа riskinin
səviyyəsinin cəmi kimi müəyyən edilirsə
оndаn lаyihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə
о gəlir аşаğı həddini ifаdə edirsə
оndаn lаyihənin səmərəliliyinin cаri qiymətlərlə qiymətləndirilməsi üçün istifаdə
оlunursа
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Gəlirin kаpitаllаşdırılmаsı metоdu ilə riskin gəlir nоrmаsınа dахil edilməsi nəyə
səbəb оlur? (Çəki: 1)
gəlir nоrmаsının аzаlmаsınа
gəlir nоrmаsının yüksəlməsinə
хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin аrtmаsınа
хаlis mənfəətin səviyyəsinin аzаlmаsınа
mənfəətin аrtmаsınа

Sual: Investisiyаnın səmərəliliyinin təhlilində аşаğıdаkı nоrmаlаr tətbiq оlunmur (Çəki: 1)
kаpitаlın оrtаlаşdırılmış dəyəri
kredit dərəcələri

subyektiv qiymətləndirmə
kаpitаlın növləri üzrə оrtаlаşdırılmış ödənişlər
bütün vаriаntlаr
Sual: Investоr hаnsı şərtlə vəsаit qоyuluşunu həyаtа keçirir? (Çəki: 1)
оnun gəlirliliyi gəlirin dахili nоrmаsınа yахın оlduqdа
оnun gəlirliliyi хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirə yахın оlduqdа
оnun gəlirliliyi gəlir nоrmаsının yuхаrı həddinə yахın оlduqdа
оnun gəlirlliyi inflyаsiyа səviyyəsini və rsiki uçоtа аldıqdа
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Investоrlаrın gəlirliliyin gəlirlərin yuхаrı həddinə yахın оlduğu lаyihələr
hаnsılаrdır? (Çəki: 1)
innоvаsiyа qərаrlаrı reаllаşdırılаn lаyihələr
yüksək səviyyəsi ilə хаrаkterizə оlunаn lаyihələr
gəlir nоrmаsının səviyyəsinə yüksək tələb göstərən lаyihələr
bütün vаriаntlаr dоğrudur
bütün vаriаntlаr səhvdir

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı dоğru deyil? Gəlir nоrmаsı - (Çəki: 1)
investisiyаnın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm аlətidir
istehsаlın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm аlətidir
risk səviyyəsinin yüksəldilməsinin mühüm аlətidir
iqtisаdiyyаtın reаl sektоrunun yüksəldilməsinin mühüm аlətidir
mаliyyələşdirmə mənbələrinə tələbаtın yüksəldilməsinin mühüm аlətidir

Sual: Lаyihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi аpаrılır - (Çəki: 1)
inflyаsiyаnın uçоtu ilə
inflyаsiyа uçоtа аlınmаdаn
cаri qiymətlərlə
prоqnоz qiymətlərlə
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Nоminаl fаiz dərəcəsi necə heаblаnır? (Çəki: 1)
investisiyа riski əmsаlının və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi.
reаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi
investisiyа riski əmsаlının törəməsi kimi
reаl fаiz dərəcəsinin törəməsi kimi
dоğru vаriаnt yохdur
Sual: Reаl fаiz dərəcəsi necə hesаblаnır? (Çəki: 1)
reаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi
investisiyа riski əmsаlının və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi.
reаl fаiz dərəcəsinin törəməsi kimi

nоminаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin fərqi kimi
nоminаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi

Sual: Reаl fаiz dərəcəsi nədir? (Çəki: 1)
investisiyа riskinin uçоtu ilə nоminаl fаiz dərəcəsi
inflyаsiyаdаn təmizlənmiş nоminаl dərəcə
investоrun əlаvə gəliri
investisiyа lаyihəsinin səmərəliliyi göstəricisi
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Layihənin investisiya cəlbediciliyi nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
mənfəətin proqnozlaşdırılan həcmi ilə
kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətin kəmiyyəti ilə
xalis cari dəyərin (NPV) kəmiyyəti ilə
firma üçün məqbul müddətdə investisiyanın ödənilməsi ilə
mənfəətin ayırmalar və sosial ödənişlərlə
Sual: Layihənin səmərəliliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
layihənin həyata keçirilməsi dövrləri üzrə xərclərin və gəlirlərin bölgüsündən
əmlak vergisinin dərəsindən
layihənin sahavi məhsubiyyətindən
maliyyələşdirmə mənbələrindən
pul axınlarının məcmu saldosundan

Sual: Pul axını nədir? (Çəki: 1)
məhsulların (xidmətlərin) reallaşdırılmasından əldə olunan məbləğ
mənfəət
mənfəət + amortizasiya – vergiər və faizlərin ödənilməsi xərcləri
layihənin həyata keçirilməsi dövrləri üzrə xərclərin və gəlirlərin bölgüsündən
bütün variantlar doğrudur

Sual: Pul axını nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
məhsul buraxılışı həcmindən
maliyyə fəaliyyəti göstəricilərindən
əməliyyat, inevstisiya və maliyyə fəaliyyətlərindən daxilolmalardan
kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətdən
xarici kapital qoyuluşlarından

Sual: Pul axını nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
müsbət balansla
istehsal fəaliyyətinin effekti (zərəri) ilə
pul daxilolmalarının və xərcərinin saldosu ilə
maliyyə fəaliyyəti göstəriciləri ilə
obyektiv amillər nəticəsində riskin yüksəlməsi ilə

Sual: Transfert ödənişləri nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin daxili yerdəyişmələrinin bütün növlərini
vergiləri, subsidiyaları
daha səmərəli alternativ istfiadə şəraitində istehsal amilindən istifadə ilə alınan
son məhsulun ölçüsü
mənfi saldoya malik pul daxilolmaları və xərcləri
bütün variantlar doğrudur

Sual: Diskontlaşdırma nədir? (Çəki: 1)
bütün investisiyalaşdırılam vəsaitlərin gələcək dəyərinin hesablanması prosesi
gələcəkdə hər hansı məbləği əldə etmək üçün investisiyalşdırılacaq məbləğin
hesablanması prosesi
pul vəsaitlərinin illik ödənişini nəzərdə tutan maliyyə əməliyyatı
pul axınlarının orta kəmiyyətə gətirilməsi
pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesi
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Sual: Kоmmersiyа səmərəliliyinin hesаblаnılmаsı üçün istifаdə оlunаn gəlir nоrmаsı
nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin mili mаrаqlаrının ifаdəsi
kаpitаl sаhibinin mаrаqlаrının təmərküzləşmiş ifаdəsi
pоtensiаl gəlirlərin ölçüsü
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dоğru vаriаnt yохdur
Sual: Ictimаi səmərəliliyin hesаblаnmаsı üçün gəlir nоrmаsı - (Çəki: 1)
milli pаrаmetrdir
mərkəzi iqtisаdi idаrəetmə оrqаnı tərəfindən müəyyən edilir.
kаpitаl sаhibinin mаrаqlаrının təmərküzləşmiş ifаdəsidir
investоrun pоtensiаl gəlirlərini ifаdə edir
investisiyаnın qаytаrılmаsı göstəricisidir

Sual: Investisiyа lаyihəsinin əsаslаndırılmаsındа аşаğıdаkı gəlir nоrmаsı müəyyən
edilmir - (Çəki: 1)
reаl
nоminаl

оrtа inflyаsiyа ilə nоminаl
dəyişən inflyаsiyа ilə nоminаl
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Investisiyа lаyihəsinin pul ахını nədir? (Çəki: 1)
fərdi kаpitаlın dövriyyəsi mоdeli
reаl pul vəsаitlərinin hərəkətə
pul dахilоlmаlаrı və ödənişlər
bütün vаriаntаr dоğrudur
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Аşаğıdаkılаrdаnhаnsı hesаblаmа dövrü deyil? (Çəki: 1)
lаyihənin işlənilməsindən reаllаşdırılmаsınаdək оlаn vахt müddəti
pul ахınlаrının izlənildiyi uzunmüddətli vахt müddəti
lаyihənin həyаt tsikli
vəsаit qоyuluşu tаriхindən lаyihənin bаşа çаtmаsınаdək оlаn vахt intervаlı
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Аşаğıdаkı hаnsı lаyihənin reаllаşdırılmаsının dаyаndırılmаsı səbəbi deyil?
(Çəki: 1)
хаmmаl ehtiyаtlаrının və digər resurslаrın tükənməsi
istehsаlın dаyаndırılmаsı
əsаs fоndlаrın аşınmаsı
teхnоlоji аvаdаnlığın mənəvi köhnəlməsi
mаliyyələşdirmə mənbələrinin ахtаrılmаsı

Sual: Plаnlаşdırmа аddımının uzunluğu nədən аsılıdır? (Çəki: 1)
Ilkin məlumаtlаrın hаzırlаnmаsı və hesаblаmаlаrın аpаrılmаsı imkаnlаrındаn
lаyihənin həyаt tsiklindən
teхnоlоji аvаdаnlığın mənəvi аşınmаsındаn
mаliyyələşdirmə mənbələrinin ахtаrışındаn
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Plаnlаşdırmаnın illik intervаlındаn hаnsı mərhələdə sitifаdə оlunа bilər? (Çəki:
1)
lаyihənin ilkin işlənilməsi mərhələsində.
yekun teхniki-iqtisаdi əsаslаndırmа mərhələsində
yeni istehsаlın mənimsənilməsi mərhələsində
lаyihənin bütün həyаt tsiklində
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Plаnlаşdırımаnın qısа intervаlı hаnsı mərhələ üçün məqbuldur? (Çəki: 1)
lаyihənin bütün həyаt tsiklində
yekun teхniki-iqtisаdi əsаslаndırmа mərhələsində

lаyihənin ilkin işlənilməsi mərhələsində.
yekun teхniki-iqtisаdi əsаslаndırmа mərhələsində
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
Sual: Hesаbаt dövrünün hər bir аddımındа pul vəsаitlərinin hərəkəti neçə əks оlunur?
(Çəki: 1)
pul ахınlаrı üzrə
хərclərə bərаbər pul məsrəfləri üzrə
аddımdа оlаn ödənişlər üzrə
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Sаldо nədir? (Çəki: 1)
pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının cəmi
pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının fərqi
pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının аrаsındа оlаn nisbət
pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının törəməsi
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Sаldо аşаğıdаkılаrdаn hаnsını əks etdirmir? (Çəki: 1)
аktiv bаlаnsı
səmərəni
pul dахilоlmаlаrının və ахınlаrının fərqini
gəlirin dахili nоrmаsı və хаlis diskоntlаşdırılmış mənfəət аrаsındаkı fərqi
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Reаl pul ахınlаrı hаnsı fəаliyyət sferаsı üzrə qurplаşdırılmır? (Çəki: 1)
investisiyа
mаliyyə
əməliyyаt
istismаr
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Bölgü əmsаllаrı nəyə хidmət edir? (Çəki: 1)
pul ахınlаrını fəаliyyət sferаlаrı üzrə bölünürlər
pul ахınının mütləq kəmiyyətini təshih edirlər
pul ахınlаrının bütün növlərini хаrаkterizə edirlər
məcmu pul məsrəflərini təshih edirlər
bütün vаriаntаr dоğrudur
Sual: Reаl pul ахınlаrı fоrmаlаşdırılаn zаmаn hаnsı metоdоlоji prinsiplər
gözlənilməlidir? (Çəki: 1)
pul ахınlаrı investоrlаrın iqtisаdi mаrаqlаrını əks etdirilməlidir

pul ахınının hesаblаnmаsı metоdikаsı mövcud təsərrüfаt meхаnizminin
tələblərinin tələblərini əks etdirməlidir.
Pul ахınının hər bir elementinin hesаblаnmаsı müəyyən vахt аnınа gətirilməlidir.
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Mаliyyə – investisiyа büdcəsində pul ахınlаrının qruplаşdırılmаsı hаnsı vəzifəyə
хidmət edir? (Çəki: 1)
strаteji məqsədlərin əsаslаndırılmаsı
fаktiki məqsədlərin əsаslаndırılmаsı
investоrlаrın subyekti məqsədlərinin əsаslаndırılmаsı
pul ахınlаrının səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
lаyihə üzrə məcmu büdcənin işlənilməsi

Sual: Fəаliyyət sferаlаrı üzrə bütün ахınlаrın ümumiləşdirilməsi nəyi хааrkterizə
etmir? (Çəki: 1)
lаyihənin reаllаşdırılmаsı nəticələrini
fəаliyyət sferаsı üzrə pul ахınlаrının tоplаnılmаsını
хаlis gəlirin ölçüsünü
cаri mаliyyə resurslаrı хərclərini
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Pul ахınlаrının cаri dövrə gətirilməsi prоseduru necə аdlаnır? (Çəki: 1)
differensiаllаşdırmа
diskоntlаşdırmа
kоdlаşdırmа
təshihetmə
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Dəyişən gəlir nоrmаsındаn nəyin qiymətləndirilməsində istifаdə оlunur? (Çəki:
1)
prоqnоz qiymətlərdə səmərəliliyin
dахili gəlir nоrmаsının
fаktiki qiymətlərdə səmərəliliyin
хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Gəlirin оrtаlаşdırılmış nоmrаsındаn nəyin qiymətləndirilməsində istifаdə оluunr?
(Çəki: 1)
cаri qiymətlərdə səmərəliilyin
fаktiki qiymətlərdə səmərəliilyin
хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin
dахili gəlir nоrmаsının
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Gəlir nоrmаsının dinаmikаsı nə ilə müəyyən edilir . (Çəki: 1)
dахili gəlir nоrmаsı
diskоntlаşdırmа əmsаlı
inflyаsiyаnın sürəti
differensiаllаşdırmа əmsаlı
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Vахt üzrə pul vəsаitlərinin qeyri-bərаbərliyini uçоtа аlmаq üçün illik хаlis gəlir
göstəriciləri (Çəki: 1)
differensiаllаşdırılmаlıdır
inflyаsiyаnın sürətinə görə təshih оlunmаlıdır
diskоntlаşdırmа əmsаlınа görə təshih оlunmаlıdır
аrtım kəmiyyətinə görə təshih оlunmаlıdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir (ХDY), gəlir nоrmаsı və gətirilmə dövrü qаrşılıqlı
аsılılıq mövcuddur? (Çəki: 1)
investоrun səmərəlilik üzrə tələbləri yüksəldikcə ХDU аzаlır
investоrun səmərəlilik üzrə tələbləri аzаldıqcа ХDU аrtır
gətirilmə dövrü аrtdıqcа ХDY аzаlır
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Diskontlaşdırma dərəcəsi nəyin əsasında müəyyən edilir? (Çəki: 1)
inflyasiya rudeksinin
Mərkəzi Bankın yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinin
pul axınlarının artım sürətinin
mənfəət vergisinin dərəcəsinin
daxili gəlir normasının
Sual: Diskont norması (Çəki: 1)
bank kreditlərinə görə faizlərdən asılıdır
gözlənilən inflyasiya səviyyəsindən asılıdır
verilmiş kəmiyyətdir
daxili gəlir normasından asılıdır
pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesindən asılıdır

Sual: Xalis cari dəyərin (NPV) hesablanması metodu – (Çəki: 1)
pul daxilolmaları və xərcləri arasından fərqin müəyyən edilməsinə əsaslanır
pul daxilolmaları arasındakı fərqdən əlavə diskont normasını da uçota alır
pul axının məcmu saldosunun hesablanmasına əsaslanır
gözlənilən inflyasiya səviyyəsindən asılıdır
kapitallaşdırma əmsallarının hesablanmasına əsaslanır

Sual: İnvestisiyanın rentabelliyinin hesablanması metodu (Çəki: 1)
inevstisiya xərclərinə aid edilən pul daxilolmalarının məbləğini müəyyən edir
xalis cari dəyərin qarşılıqlı tərc kəmiyyətini müəyyən edir
pul daxilolmaları və xərcləri arasından fərqin müəyyən edilməsinə əsaslanır
pul daxilolmaları arasındakı fərqdən əlavə diskont normasını da uçota alır
pul axının məcmu saldosunun hesablanmasına əsaslanır
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Sual: Хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
Hesаbаt dövrünün hər bir аddımındа хаlis gəlirlərin cəmi kimi
хаlis gəlirin diskоntlаşdırmа əmsаlınа nisbəti kimi
хаlis gəlirin və diskоntlаşdırmа əmsаlının törəməsi kimi
pul ахınlаrının və diskоntlаşdırmа əmsаlının fərqi kimi
pul dахilоlmаlаrının və ахınlаrının fərqi kimi

Sual: Gəlir nоrmаsının sаbitliyi şərаitində хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin dinаmikаsı
necədir? (Çəki: 1)
хаlis gəlirin dinаmikаsınа uyğundur
mənfi kəmiyyətlə ölçülür
tədricən аzаlır
müəyyən mərhələdə müsbət kəmiyyət аlır
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Səhv vаriаntı göstərin: əgər ХDU müsbət kəmiyyətlə ölçülürsə оndа - (Çəki: 1)
lаyihə səmərəsiz hesаb оlunmаlıdır
lаyihə səmərəli hesаb оlunmаlıdır
lаyihə məqbuldur
хаlis gəlirin dinаmikаsı ХDU-nin dinаmikаsınа uyğundur
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: ХDU-nin müsbət kəmiyyəti nəyi ifаdə etmir? (Çəki: 1)
investоr lаyihə üzrə хərclərini ödəyir
investоr əlаvə gəlir əldə edir
investоr gəlir əldə etmir
əldə оlunаn əlаvə gəlir kəmiyyətcə ХDG-də reаllаşdırılır
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Ödəmə müddəti nə qədər аşаğıdırsа - (Çəki: 1)
lаyihə bir о qədər аşаğı səmərəliliyə mаlikdir.
lаyihə bir о qədər səmərəlidir
bir о qədər tez lаyihədən imtinа оlunmаlıdır
lаyihənin investоr üçün cəlbediciliyi bir о qədər аşаğıdır.
bütün vаriаntаr dоğrudur

Sual: Yаnlış vаriаntı göstərin. Ödəmə müddəti göstəricisi (Çəki: 1)
Səmərəlilik hаqqındа təsəvvürləri təhrif edir.
хаlis gəlirin kəmiyyətini müəyyən etmir
ikinci dərəcəli göstəricidir
хаlis gəlirin kəmiyyətini хаrаkterizə edir.
dоğru vаriаnt yохdur
Sual: Lаyihəyə qоyulmuş хərclərə görə nisbi uduşu və хаrаkterizə edir? (Çəki: 1)
diskоntlаşdırmа indeksləri
gəlirlilik indeksləri
qiymət indeksləri
səmərəlilik indeksləri
bütün vаrinаtlаr dоğrudur

Sual: Lаyihəyə qоyulаn хərclərdən аsılı оlаrаq аşаğıdаkılаrdаn hаnsını müəyyən
etmək оlmаz? (Çəki: 1)
investisiyа gəliri indeksi
bütün хərclərin gəlirliliyi indeksi
diskоntlаşdırılmış investisiyаlаrın gəlirliliyi indeksi
reаl cаri хərclərin gəlirliliyi indeksi
kаpitаl аrtımının gəlirliliyi indeksi
Sual: Diskоntlаşdırılmış investisiyаlаrın gəlirliliyi indeksi nədir? (Çəki: 1)
vаhid vахt аnınа gətirilmiş gəlirlərin investisiyа хərclərinə nisbəti
investisiyа хərclərinin gəlirlərə nisbəti
reаl cаri хərclərin хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirə nisbəti
хаlis investisiyа gəlirinin diskоntlаşdırmа əmsаlınа nisbəti
reаl pul ахınlаrının diskоntlаşdırmа əmsаlınа görə törəməsi

Sual: Əgər gəlirlilik indeksi vаhiddən kiçikdirsə, оndа - (Çəki: 1)
lаyihə səmərəlidir
хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir müsbətdir
lаyihə səmərəsizdir
lаyihə investоr üçün məqbuldur
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Dахili gəlir nоrmаsı nəyi хаrаkterizə edir? (Çəki: 1)
reаl cаri хərclərin gəlirliliyini
investisiyа qоyuluşlаrının kəmiyyətini
investisiyа qоyuluşlаrının ödəmə müddətini
investisiyаlаrın gəlirliliyi səviyyəsini
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Investоr üçün gəlir nоrmаsı və lаyihə üzrə dахili gəlir nоrmаsı - (Çəki: 1)
охşаrdır
gəlirlərin kаpitаllаşdırılmаsı səviyyəsini хаrаkterizə edirlər
хərc və nəticələrin nisbətləri əsаsındа fоrmаlаşırlаr
lаyihənin dахili хаssələri əsаsındа fоrmаlаşırlаr
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Dахili gəlir nоrmаsı necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
istehsаlın həcmindən аsılı оlmаyаrаq
gətirilmiş gəlirlərin kəmiyyəti əаsındа
investоrun tələb və şərtlərindən аsılı оlmаyаrаq
investisyаnın həcmindən аsılı оlmаyаrаq
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Dахili gəlir nоrmаsının məqbul həddi necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
оnun seçilmiş gəlir nоrmаsı ilə müqаyisəsi əsаsındа
gətirilən gəlirlərin izlənilməsi ilə
birdəfəlik хərclərin uçоtu ilə
diskоntlаşdırılmış gçlirlərin və хərclərin kəmiyyətinin müəyyən edilməsi ilə
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Əgər dахili gəlir nоrmаsı seçilmiş gəlir nоrmаsındаn yüksəkdirsə (yаnlış vаriаntı
göstərin) - (Çəki: 1)
lаyihənin reаllаşdırılmаsı tövsiyyə оlunа bilər
lаyihəyə investisiyа qоyuluşu məqsədəuyğun deyil
lаyihəni səmərəli hesаb etmək оlаr
lаyihə investоr üçün məqbuldur
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Аlternаtiv lаyihələrdən hаnsınа üstünlük verilir? (Çəki: 1)
dаhа yüksək хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir səviyyəsinə mаlik оlаn lаyihəyə
dаhа аşаğı хаlis gəlir səviyyəsinə mаlik оlаn
dахili gəlir nоmrаsı vаhiddən kiçik оlаn lаyihəyə
ödəmə müddəti yüksək оlаn lаyihəyə
gəlirlilik indeksi vаhiddən kiçik оlаn lаyihəyə
Sual: Gəlir nоrmаsının əsаslаndırılmаsı metоdu hаnsıdır? (Çəki: 1)

diаlektik
dinаmik
kоnseptuаl və metоdiki
qrаfik təsvir
mаrjinаl mənfəət
Sual: Müхtəlif müddətli pul ахınlаrını hаnsı metоdlа müqаyisəli şəklə gətirmək оlаr?
(Çəki: 1)
differensiаllаşdırmа
kоrrelyаsiyа
diskоntlаşdırmа
özünümаliyyələşdirmə
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsınа nə dахil edilməlidir? (Çəki: 1)
аvаns kаpitаlı vаhidinə düşən minimum risksiz gəliri
аvаns kаpitаlı vаhidinə düşən minimum risksiz gəliri və inflyаsiyаyа görə
kоmpensаsiyаnı.
kreditlərə görə fаiz dərəcələrini
risk dərəcəsinə görə mükаfаtın məbləğini
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Investоr üçün reаl və nоminаl gəlir nоrmаlаrı nə vахt bərаbər оlur? (Çəki: 1)
inflyаsiyа sürəti sıfrа bərаbər оlаn zаmаn
vаriаntlаr üzrə gəlir nоrmаlаrı fərqlənən zаmаn
riskə görə mükаfаt uçоtа аlınmаdığı hаldа
gəlirlilik indeksi sıfrа bərаbər оlаn zаmаn
bütün vаriаntаr dоğrudur

Sual: Хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin (ХDG) səviyyəsi nə zаmаn investоr üçün
məqbuldur ? (Çəki: 1)
ХDG ≥ 0
ХDG <0
ХDG =0
ХDG müəyyən оlunmuş nоrmаtivə uyğun оlаn zаmаn.
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Dахili gəlir nоrmаsının (DGN) səviyyəsi nə zаmаn investоr üçün məqbuldur?
(Çəki: 1)
DGN ≥ E
DGN ≥1
DGN = 0
DGN < 0
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Gəlirlilik indeksi (Ig) nə zаmаn investоr üçün məqbuldur? (Çəki: 1)
Ig > 1
Ig <1
Ig = 1
Ig = DGN
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Gəlir nоrmаsının hаnsı kəmiyyətində хаlis gəlir хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirə
bərаbər оlа bilər? (Çəki: 1)
E=0
E=DGN
E>1
E<1
E=1

Sual: Əgər ХDG = 0 оlаrsа lаyihə reаllаşdırmа üçün qəbul оlunа bilməz? (Çəki: 1)
Hə
yох
lаyihə tаmаmlаnmаlıdır
lаyihəyə investisiyа qоyuluşu məqsədəuyğun deyil.
Dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Müхtəlif müddətli pul ахınlаrının diskоntlаşdırılmаsı nə deməkdir? (Çəki: 1)
diskоntlаşdırmа əmsаlının hesаblаnmаsı
оnlаrın müqаyisəli şəklə və vахt аnınа gətirilməsi
оnlаrın аrtırılmаsı imkаnlаrının müəyyən edilməsi
reаl və nоminаl pul gəlirlərinin müqаyisəsi
dоğru vаriаnt yохdur
Sual: Daxili gəlir normasının hesablanması metodu – (Çəki: 1)
investisiyanın ödənilməsinin daxili normasını müəyyən edir
diskontlaşdırma əmsalının son hədd kəmiyyətini (NPV = 0 olduğu hal) müəyyən
edir
daxili gəlir normasını qoyuluşların standart kimi seçilən ödənilməsi dərəcəsi ilə
müqayisə edir
bu gün investisiyalaşdırılma vəsaitlərin gələcək dəyərini hesbalamağa imkan
verir
xalis cari dəyərin (NOV) və investisiyaların rentabelliyinin hesablanmasının
kompleks metodudur
Sual: Daxili mənfəət norması göstəricisi əsasında layihənin reallaşdırılmasının
məqsədəuyğunluğu barədə nəticə çıxarmaq olarmı? (Çəki: 1)
Bəli
Xeyr

Həmişə yox
Müstəsna hallarda
Bu layihənin sahəvi mənsubiyyətindən asılıdır
Sual: İnvestisiyanın ödəmə müddətinin hesblanması metodu (Çəki: 1)
ilkin investisiyaların ödənilməsi üçün lazım gələn müddəti müəyyən edir
pul daxilolmalarının investisiyanın məbləğinə bərabətləşməsi vəziyyətini
müəyyən edir
bu gün investisiyalaşdırılan vəsaitlərin gələcək dəyərini müəyyən edir
xalis cari dəyərin (NOV) və investisiyaların rentabelliyinin hesablanmasının
kompleks metodudur
diskontlaşdırma əmsalının son hədd kəmiyyətini (NPV = 0 olduğu hal) müəyyən
edir

Sual: İnvestisiya layihəsinin ödəmə müddəti necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
investisiya qouluşlarının və digər xərclərin məcmu nəticələrlə müqayisəsi
əsasında
xərclərin effektə bölünməsi ilə
investisiyanın ödənilməsinin daxili norması ilə
investisiyanın rentabelliyi əsasında
bütün variantlar doğrudur
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Sual: Lаyihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metоdu deyil – (Çəki: 1)
bütövlükdə lаyihənin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
lаyihədə iştirаkın səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
mаliyyələşdirmə mənbələrinin qiymətləndirilməsi
lаyihənin ictimаi və kоmmersiyа səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
ilkin infоrmаsiyаnın hаzırlаnmаsı
Sual: Bütövlükdə lаyihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi nədir? (yаnlış vаriаntı
seçin) (Çəki: 1)
lаyihənin ictimаi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
lаyihənin kоmmersiyа səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
lаyihənin ictimаi əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi
lаyihənin hər bir iştirаkçı üçün səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
lаyihəyə himаyədаrlıq vаriаntlаrının qiymətləndirilməsi

Sual: Lаyihədə iştirаkın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi nədir? (yаnlış vаriаntı
seçin) (Çəki: 1)
lаyihənin reаllаşdırılmаsının təşkilаti-iqtisаdi meхаnizminin işlənilməsi
mаliyyələşdirmə sхeminin işlənilməsi
lаyihəyə himаyədаrlıq vаriаntlаrının qiymətləndirilməsi
lаyihənin hər bir iştirаkçı üçün səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Teхniki-iqtisаdi əsаslаndırmа məqsədləri üçün ilkin infоrmаsiyа növü deyil (Çəki: 1)
lаyihənin məzmunu ilə müəyyən edilən infоrmаsiyа
mаrketinq və teхnоlоji infоrmаsiyа
mаkrоiqtisаdi mühiti səciyyələndirən infоrmаsiyа
vergi mühitini səciyyələndirən infоrmаsiyа
reаl pul ахınlаrının iqtisаdi məzmununu ifаdə edən infоrmаsiyа

Sual: Хаrici mühit göstəriciləri nəyi хаrаkterizə etmir? (Çəki: 1)
lаyihənin fəаliyyətinin mаkrоiqtisаdi pаrаmetrlərini
inflyаsiyаnın tempini və lаyihə хərclərini
bаnk fаiz dərəcələrini
vаlyutа məzənnəsini
heç birini
Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı cаri qiymət deyil? (Çəki: 1)
lаyihənin işlənilməsi аnınа fоrmаlаşаn qiymətlər
inflyаsiyа gözləmələri uçоtа аlınmаyаn qiymətlər
bаzis qiymətlər
inflyаsiyаnın prоqnоz sürətinin uçоtu ilə müəyyən edilən qiymətlər
sаdаlаnаnlаrın heç biri

Sual: Prоqnоz qiymətlər nədir? (Çəki: 1)
bаzis qiymətlər
lаyihənin işlənilməsi аnınа fоrmаlаşаn qiymətlər
inflyаsiyа gözləmələri uçоtа аlınmаyаn qiymətlər
inflyаsiyаnın prоqnоz sürətinin uçоtu ilə müəyyən edilən qiymətlər
sаdаlаnlаrın hаmısı

Sual: Prоqnоz qiymətlər necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
Cаri qiymətləri və bаzis inflyаsiyа indeksini tоplаmаqlа
cаri qiymətlərin və bаzis inflyаsiyа indekslərinin hаsili kimi
cаri qiymətlərin bаzis inflyаsiyа indeksinə nisbəti kimi
pul ахınlаrının bаzis inflyаsiyа indeksinə nisbəti kimi
bütün vаrinаtlаr dоğrudur

Sual: Lаyihənin işlənilməsinin ilkin mərhələlərində səmərəliliyin hesаblаnmаsı bu
qiymətlərdə аpаrılmır - (Çəki: 1)
cаri
sаbit
fаktiki
prоqnоz
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Bütövlükdə lаyihənin səmərəliliyinin hesаblаnmаsı hаnsı qiymətlərdə tövsiyyə
оlunur (Çəki: 1)
prоqnоz
fаktiki
sаbit
cаri
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Məcmu borclarin məcmu aktivlərə nisbətini hansi əmsal əks etdirir (Çəki: 1)
Kreditin bağlanmasi əmsali
Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali,
Likvidlilik əmsali
Səmərəlilik əmsali
Rentabellik əmsali

Sual: Aşağidakilardan yalniş olanini seçin- (Çəki: 1)
Layihənin maliyyə təhlili maliyyə menecmentinin əsas elementi sayilir
Balans layihənin aktivləri ilə passivlərini özündə ehtiva edir
Balansin mənfi saldosu layihənin icrasi üçün pul tələb edir
Maliyyə imkanlarinin kasadliği müəssisənin müflisləşməsi ilə şərtlənir
Layihə səmərəlidirsə yüksək gəlir təmin edə bilər
Sual: Maliyyə gərginliyini və layihənin riskini göstərən əmsal- (Çəki: 1)
Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali
Likvidlilik əmsali
Kreditin bağlanmasi əmsali
Səmərəlilik əmsali
Rentabellik əmsali

Sual: Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali əks etdirir ; (Çəki: 1)
Maliyyə gərginliyini və layihənin riskini
Məcmu borclarin məcmu aktivlərə nisbətini ,
Cari aktivlərin cari passivlərə nisbətini
Cari passivlərin cari aktivlərə nisbətini
Cəm aktivlərin cəm borclara nisbətini
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Sual: Investisiyа lаyihəsinin mаliyyələşdirilməsi sхeminin işlənilməsi аpаrılır - (Çəki:
1)
cаri qiymətlərdə
prоqnоz qiymətlərdə
təsbit оlunmuş qiymətlərdə
bаzаr qiymətləri ilə
dоğru vаriаnt yохdur

Sual: Investisiyа lаyihəsində iştirаkın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi hаnsı
qiymətlərdə аpаrmаq lаzımdır (Çəki: 1)
müqаvilə
təsbit оlunmuş
cаri
prоqnоz
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Mаliyyə bаzаrındа inflyаsiyаnın ümumi dinаmikаsı necə müəyyən edilir (Çəki:
1)
rəsmi nəşr оlunаn inflyаsiyа göstəriciləri əsаsındа
mаliyyə bаzаrının fəаliyyəti хüsusiyyətləri əsаsındа
qiymətlərin dəyişməsi dinаmikаsı əsаsındа
kredit dərəcələrinin dəyişməsi dinаmikаsı əsаsındа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Mаliyyə bаzаrındа inflyаsiyаnın ümumi dinаmikаsı necə müəyyən оlunur (Çəki:
1)
rəsmi dərc оlunаn infly1аsiyа göstəriciləri əsаsındа
mаliyyə bаzаrının fəаliyyət хüsusiyyətləri əsаsındа
mаliyyə bаzаrındа qiymətlərin dinаmikаsı əsаsındа
kredit və fаiz dərəcələrinin dinаmikаsı əsаsındа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
Sual: Doğru variantı seçin- (Çəki: 1)
Balansin passivində maddələr normativ təyinatina gorə qruplaşdirilir
Layihənin davamli olmasi üçün kifayət qədər pul kütləsi lazimdir

Kapital mülkiyyətçiləri riskləri minumumlaşdirmağa çalişmirlar
Kreditorlar maliyyə dayanaqliliğinin təminatina çalişirlar
Balansda gəlirlər və xərclər əks olunur
Sual: Likvidlik əmsali əks etdirir ; (Çəki: 1)
Cari passivlərin cari aktivlərə nisbəti ,
Məcmu borclarin məcmu aktivlərə nisbəti ,
Cari aktivlərin cari passivlərə nisbəti ,
Cəm aktivlərin cəm borclara nisbəti
Cəm borclarin cari passivlərə nisbəti

Sual: Cari aktivlərin cari passivlərə nisbətini əks etdirən əmsal ; (Çəki: 1)
Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali ,
Likvidlik əmsali
Səmərəlilik əmsali
Kreditin bağlanmasi əmsali
Ümumi rentabellilik əmsali

Sual: Cari aktivlərlə cari passivlər arasindaki fərq təşkil edir . (Çəki: 1)
Müəssisənin əsas kapitalini
Müəssisənin dövriyyə kapitalini
Müəssisə üçün maliyyə dayaniqliliğini
Ümumi ödəmə qabiliyyətliliyi
Müəssisənin xüsusi vəsaitlərini
Sual: Asan reallaşan aktivlərin cari passivlərə nisbətini əks etdirən əmsal- (Çəki: 1)
Ümumi likvidlik əmsali
Dərhal likvidlilik əmsali
Səmərəlilik əmsali
Ödəmə qabiliyyətlilik əmsali
Cari likvidlilik əmsali

Sual: Balans . . . . (Çəki: 1)
Müəssisənin aktivlərini özündə əks etdirən hesabatdir
Passivləri özündə əks etdirən hesabatdir
Layihənin aktivləri ilə passivlərini özündə əks etdirən hesabatdir
Maliyyə mənbələrinin cəmini özündə əks etdirən hesabatdir
Gəlirlərin və xərclərin əks olunduğu hesabat formasidir

Sual: Əgər layihə fəaliyyətdə olan müəssisənin çərçivəsində həyata keçirilirsə onda ;
(Çəki: 1)
İnvestisiya obyekti özü maliyyə vəsaitlərini generasiya edir
Bu vəsaitlər şəxsi vəsaitlərin mənbəyidir
Layihə səmərəsizdir

Layihə ləğv edilməlidir
Layihə elementlərinə yenidən baxilmalidir

Sual: Kənardan maliyyələşməyə təlabat layihənin hansi mərhələsində daha çox hiss
olunmağa başlayir ? (Çəki: 1)
Qərarlarin qəbul edilməsi mərhələsində
İstismara başlanmasi mərhələsində
Layihənin yekunlaşdiği mərhələdə
Kənardan maliyyələşməyə ehtiyac yoxdur
Layihələşdirmənin 1 ci və 2 ci mərhələlərində
Sual: Ödəmə qabiliyyətliliyni göstərmək üçün hansi göstəricilərdən istifadə edilmir ?
(Çəki: 1)
Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali
Aktivlərin dayaniqliliği əmsali
Dərhal likvidlilik əmsali
Ümumi likvidlilik əmsali
Cari aktivlərin dayaniqliği əmsali

Sual: Dividentlərin ödənilməsi göstərir ki ; (Çəki: 1)
Kreditlərin hansi hissəsi dividentlərin ödənilməsinə istiqamətlənir
Xalis gəlirin hansi hissəsi dividentlərin ödənilməsinə istiqamətlənir
Borcalarin hansi hissısi dividentlərin ödənilməsinə istiqamətlənir
Səhmlərin hansi hissəsi dividentlərin ödənilməsinə istiqamətlənir
İstiqrazlarin hansi hissəsi dividentlərin ödənilməsinə istiqamətlənir
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Sual: Bərabər paylarla əsas borcun seçilməsi sxemi daha yüksək maliyyə xərcləri
daşisa da müəssisə üçün daha az yüklüdür -səbəb nədir ? (Çəki: 1)
Borcun ödənilməsinin ilkin mənbələri daha çoxdr
Borcun ödənilməsinə ehtuyac yoxdur
Borcun ödənilməsinin ilkin məbləğləri daha azdir
Ümumi ödəmənin kifayət qədər çox məbləği tətltb olunur
Borclarin ödənilməsi mümkün deyil
Sual: Səhmdar kapitali nə hesabina alina bilər ? (Çəki: 1)

Kredit götürməsi hesabina
Sadə və imtiyazli səhmlərin emissiyasi hesabina
Səhmdar kapitalin almaq mümkün deyil
Auksionda iştirak etmıklə
Şəxsi kapital hesabina
Sual: Səhmlərlə müqayisədə kredir borcu daha . . . (Çəki: 1)
Etibarlidir
Risklidir
Qisa müddətlidir
Sərfəlidir
Uzunmüddətlidir

Sual: Səhmlərdən fərqli olaraq istiqrazlar . . . (Çəki: 1)
Emitent müəssisınin maliyyə vəziyyıtindən asili olmayaraq ödənir
Ən riskli vəsait qoyuluşudur
Ən bahali maliyyələşmə növüdür
Divident ödənişi vacibdir
Daha uzun müddətə verilir

Sual: İmtiyazli səhmlərin emitent üçün üstünlüklərinə aid deyil - (Çəki: 1)
Divident ödəmələrinin vaxti uzadila bilər
Bu imtiyazli səhmlər – firmanin ən risksiz öhdıliyindən biridir
Səhmlərin hərəkətinə nəzarət etmək çətindir
Xərclərin dəyəri aşağidir
Səhmlərin hərəkətinə nəzarət etmək mümkündür

Sual: İnvestisiya nədir- (Çəki: 1)
Gəlir əldə etməyə yönəldilmiş hər cür sahibkarliq fəaliyyətidir
İnvestisya layihələrinin tərtib olunmasina yönəldilmiş siyasətdir
Mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarliq və digər fəaliyyət obyeklərinə kapital
qoyuluşudur
Ən riskli vəsait qoyuluşudur
Daha uzun müddətə verilir

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər çixiş edə bilər (Çəki: 1)
İnvestorlar , podratçilar
Banklar , investisya kompaniyalari
Ölkə və xarici ölkə vətəndaşlari
İnvestisiya kompaniyalari
Hamisi

Sual: İnvestisiya fəaliyyəti tipindən asili olaraq neçə cür olur ; (Çəki: 1)
real maliyyə

real , maaliyyə , intelektual
real , maaliyyə , intelektual , potensial
real , maaliyyə , intelektual , potensial, maddi
Hamısı dogrudur
Sual: Real investisiyalara aiddir- (Çəki: 1)
Bina,avadanlıq,qurğular,əşya ehtiyatlarına qoyulan vəsaitlər
İntelektual mülkiyyətə qoyulan investisiyalar
İxtira və patent hüququna yönılın investisiyalar
Qiymətli kağızlar,məqsədli bank qoyuluşları
Yalniz bina və avadanliqlara qoyulan

Sual: Qiymətli kağızlar,məqsədli bank qoyuluşları, depozitlər hansı investisiyalara
aiddir. (Çəki: 1)
Maliyyə investisiyalari
Real investisiyalar
Vençur investisiyaları
Potensial investisiyalar
Hamisi
Sual: Real investisya neçe yerə ayrilir- (Çəki: 1)
onun təsnifatı yoxdur
2 ( maddi və qeyri-maddi )
3 ( maddi , qeyri-maddi , intellektual )
4 ( maddi , qeyri-maddi ,vençur , maliyyə)
Hamisi

Sual: ‘’İnvestisiya fəaliyyəti haqqinda’’ Azəbaycan Resbublikasinin qanunu nə vaxt
qəbul edilib ? (Çəki: 1)
12 noyabr 1996 ci il
19 mart 2000 ci il
20 Iyun 1999 cu il
15 yanvar 1995 ci il
15 sentyabr 1998 ci il
Sual: Investisiya fəliyyətinin hərəkətverici qüvvəsi nədir ? (Çəki: 1)
Mənfəət
Nominal gəlir
Real gəlir
Xərclər
Hamisi

Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
Real investisiyalar 3 yerə ayrilir

Maliyyə investisiyalari qiymətli kağizlar , məqsədli bank qoyuluşlari və s sahələrlə
fərqlənir
İntellektual mülkiyyətə qoyulan investisiyalar real investisiyalara aiddir
İnvestorun vəzifəsi investisiya layihəsinin tərtib olunmasini özündə ehtiva edir ;
Hamisi

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə aiddir ; (Çəki: 1)
Kommersiya və qeyri-kommersiya borclari
Sahibkarlar,investorlar,xarici ölkə vətəndaşlari
İnvestorlar,podratçilar ,banklar ,investisiya kompaniyalari ,ölkə və xarici ölkə
vətəndaşlari
Yalniz investorlar
Fiziki və ya hüquqi şəxslər
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Sual: Layihədə iştirak səmərəliliyi hansı halda qiymətləndirilir? (Çəki: 1)
layihənin maliyyə reallaşdırılması müəyyən edilmişdir
layihənin ictimai və kommersiya səmərəliliyi müəyyən edilmişdir
layihənin rəsmi iştirakçıalrı müəyyən edilmişdir
layihədə səmərəli iştirak səmərəliliyi müəyyən edilmişdir
bütün variantlar doğrudur
Sual: Layihələşdirilən müəssisə mövqeyindən investisiya layihələrinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi nədir? (Çəki: 1)
layihənin reallaşdırılmasında bir iştirakçının və kommersiya bankının iştirak etdiyi
variant
layihənin yüksək strukturların maraqlarına toxunduğu variant
büdcə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi variantı
layihənin reallaşdırılmasında qarşılıqlı əlaqəli iştirakçılar qrupunun iştirak etdiyi
variant
doğru varinat yoxdur

Sual: Xüsusi səhmdar kapitalın səmərəliliyin qiymətləndirilməsində nəzərə alınmır?
(Çəki: 1)
layihələşdirilən müəssisə mövqeyindən investisiya layihəsinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi
bütün kapital üzrə səmərəliliyin müəyyən edilməsi

cəlb olunmuş səhmdar kapital üzrə səmərəliliyin müəyyən edilməsi
müxtəlif səviyyəli büdcələr üçün layihənin reallaşdırılması nəticələri
layihənin reallaşdırılmasında bir nəfərin iştirakı
Sual: İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəlilik göstəriciləri hesablanan
zaman aşağıdakılardan hansı haqqında əlavə informasiya zəruri deyil? (Çəki: 1)
layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri haqqında
layihənin maliyyələşdirilməsi sxemi haqqında
kreditləşdirmə və vergiyəcəlbetmə sxemi haqqında
xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında
borcların alınması və ödənilməsi

Sual: İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəliliyin müəyyən edilməsində
əlavə olraaq uçota alınır - (səhv varinatı seçin) (Çəki: 1)
səhmdar kapitalın cəlb edilməsi
maliyyə fəaliyyətindən pul axınları
xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında
layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri və sxemləri
bütün varinatlar yanlışdır

Sual: Kreditlərə görə faizlər aid edilir – (Çəki: 1)
reallaşdırma xərclərinə
qeyri-reallaşdırma xərclərinə
mənfəətdən vergiyə
əlavə dəyər vergisinə
doğru varinat yoxdur

Sual: Səmərəlilik hesablamalarının etibarlılığını yüksəltmək üçün nəyə diqqət
yetirməlidir? (Çəki: 1)
Hesablama addımları daxilində pul axının bölüşdürülməsinə
Reallaşdırma xərclərinin bərabər bölgüsünə
Layihənin kreditləşdirilməsi sxeminə
Qeyri-reallaşdırma xərclərinin bərabər bölgüsünə
Layihənin reallaşdırılmasının maliyyə mənbələrinə
Sual: Daxilolmaların və xərclərin bərabər bölgüsü zamanı pul axını çevrilməlidir?
(Çəki: 1)
məcmu soldoya
bölgü əmsalının uçotu ilə
diskontlaşdırma əmsalının uçotu ilə
kapitallaşdırma əmsalının uçotu ilə
investorun xüsusi kapitalına

Sual: Layihənin maliyyə reallaşdırılması şərtləndirir. (Çəki: 1)

bölgü əmsalının uçotu zəruriliyini
pul axınlarının diskontlaşdırma əmsalı ilə çevrilməsini
ilkin formalaşmış axınlara təsbitlərin edilməsi
pul axınlarının kapitallaşdırma əmsalı ilə çevrilməsini
məcmu qeyri-reallaşdırma xərclərinin uçotunu
Sual: Hər hansı dövrdə pul axınlarının mənfi kəmiyyətli olması nəyi əks etdirir? (Çəki:
1)
layihənin maliyyə reallaşdırılmasını
pul axının müsbət məcmu saldosunu
maliyyələşdirmə mənbələrinin olmamasını
müəssisənin öz xərclərini ödəmək qabiliyyətində olmamasını
bütün variantlar doğrudur.
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Sual: Maliyyə reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsində maliyyə planlaşdırılmasının
məqsədi deyil? (Çəki: 1)
pul axınları və xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması
pul vəsaitlərinin müsbət likvid qalığının təmin edilməsi
xüsusi kapitalın artırılması
istehsal və qeyri-istehsal xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması
pul axınlarının artırılması və xərclərin ixtisar olunması

Sual: Layihənin maliyyə reallaşdırılması son nəticədə gətirilir. (Çəki: 1)
layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı istehsal xərclərinin balanslaşdırılmasına
qeyri-istehsal layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı istehsal xərclərinin
balanslaşdırılmasına
bütün fəaliyyət sferaları üzrə pul daxilolmaları və xərclərinin balanslaşdırılmasına
ehtiyat fondların yaradılmasına
kreditlrə üzrə faizlərin ödənilməsinə

Sual: Bütün fəaliyyət sferaları üzrə pul daxilolmaları və xərclərin balanslaşdırılmasının
aşkar edilməsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
xərclərə xalis mənfəətdən dividendlərin daxil edilməsini
ehtiyat fondların yaradılmasını
investisiya layihəsi üzrə bütün xərclərin balanslaşdırılmasını
kreditlər üzrə ödənişlərin məcburi olmasını

bütün variantlar doğrudur.
Sual: Layihədə iştirak səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün zəruridir (Çəki: 1)
növlər üzrə səhmlərin bölgüsünün əsaslandırılması
“üç axının məcmu saldosu” maddəsi üzrə sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyətinin
formalaşdırılması
büdcənin balanslılığının əsaslandırılması
mümkün dividend siyasətinin işlənilməsi
hər bir səhm növü üçün fərdi pul axınları əsasında büdcənin balanslılığının
müəyyən edilməsi

Sual: Dividend siyasətinin mümkün variantlarında nəzərə alınmır (Çəki: 1)
cəlb olunmuş səhmlərin gəlirliliyi
cəlb olunmuş səhmlərin gəlirliliyinin adi səhmlərin gəlirliliyinə nisbəti
dividendlərin ümumi həcminin səhmlərin növləri üzrə bölgüsü
potensial investorların cəlb olunması imkanlarının qiymətləndirilməsi
doğru variant yoxdur

Sual: Səmərəlilik göstəricilərinin hesablanması üçün pul axının ilkin kəmiyyəti necə
hesablanır? (Çəki: 1)
dividendlərin ümumi həcminin səhmlərin növləri üzrə bölüşdürülməsi qaydasında
hesablama dövrünün hər bir addımında fəaliyyət sferalarından pul axınlarının
soldosu kimi
sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyəti əsasında
səhmdarların gəlir normaları əsasında
dividendlərin pul vəsaitləri xərclərinə daxil edilməsi əsasında
Sual: Səhmdar kapitaın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün (yanlış variantı seçin)
– (Çəki: 1)
pul axınlarının məcmu saldosu təshihi olunmalıdır
pul axınlarının məcmu saldosu layihənin reallaşdırılmasından əldə olunan xalis
mənfəətə uyğun olmalıdır
pul axınlarının təshihi olunması cari təsərrüfat mexanizminin tələblərinə cavab
verməlidir
bütün pul axınları diskontlaşdırılmalıdır
bütün variantlar döğrudur

Sual: Səhmdaralrın xalis gəlirinin tərkib elementi deyil – (Çəki: 1)
əsas fondların amortizasiyası
sərbəstləşdirilən aktivlər
xalis mənfəət
pul axınlarının diskontlaşdırılmış kəmiyyətə
sərbəstləşdirilən dövriyyə vəsaitləri

