AAA_2002#01#Q16#01 testinin sualları
Fәnn : 2002 Maliyyә (iqtisadi) tәhlili
1 Yeni mәhsula satış qiymәtinin әsaslandırılması zamanı aşağıdakı göstәricilәrә diqqәt verilir:

•

tәlәbin elastikliyi, orta satış qiymәti, maksimum istehsal gücü.
maksimum istehsal gücü, tәlәbin elastikliyi, orta satış qiymәti;
tәlәbin elastikliyi, bazarın tamlığı, mәnfәәtin hәcmi;
rәqibin qiymәti, maksimum istehsal gücü, istehsalın kritik nöqtәsi;
mәnfәәtin hәcmi, rәqibin eyni mәhsula tәyin etdiyi qiymәt, müәssisәnin imici;

2 Satın almaq vә ya özündә istehsal etmәk qәrarının әsaslandırılması zamanı hansı göstәricilәrә diqqәt
verilmәlidir?

•

mәmulatın istehsalına çәkilәn xәrclәrin vә alış dәyәrinin eyni mәblәq tәşkil etdiyi miqdar, hәmin mәmulata olan
illik tәlәbatın hәcmi;
satışın böhran (kritik) nöqtәsi, mәhsul istehsalına sabit xәrclәrin hәcmi.
satışın böhran (kritik) nöqtәsi, mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin hәcmi;
müәssisәnin maksimum istehsal gücü, mәhsul vahidinin qiymәti, mәhsul vahidinә mәsrәflәrin hәcmi;
satışın böhran (kritik) nöqtәsi, müәssisәnin maksimum istehsal gücü;

3 Hesabat dövründә satışdan pul gәliri 3000 min manat, sabit xәrclәr – 500 min manat, dәyişәn xәrclәr –
1800 min manat olmuşdur. Rentabellik astanasını (satışın kritik nöqtәsi) hesablayın?

•

2010 min manat.
700 min manat;
1250 min manat;
1750 min manat;
1350 min manat;

4 Mühasibat (maliyyә) hesabatının trend tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasının müqayisәsini
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn edilmәsini
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsini
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun (balansın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisi) müәyyәn edilmәsini ;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә edilmәsini

5 Mühasibat (maliyyә) hesabatının üfiqi tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasının müqayisәsini
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә dinamikada qiymәtlәndirilmәsini
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә edilmәsi
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini

6 İşlәk kapital:

•

cari aktivlәr vә aktivlәrin dәyәri arasında fәrqdir.
pul vәsaitlәri çıxılmaqla tәşkilatın dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli öhdәliklәri arasında fәrqdir;
tәşkilatın cari aktivlәri vә cari öhdәliklәri arasında fәrqdir;
tәşkilatın cari aktivlәridir;
mәcmu aktivlәr vә cari aktivlәr arasında fәrqdir;

7 Mühasibat (maliyyә) hesabatının şaquli tәhlili sәciyyәlәndirir:
nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasının müqayisәsini

•

hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә¬sini;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini

8 Maliyyә әmsallarının dinamikasının qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur:

•

maliyyә әmsalları.
trend tәhlil;
şaquli tәhlil;
üfiqi tәhlil;
proqnoz tәhlil;

9 Dәyәr formasında tәşkilatın әmlakı, onun tәrkibi vә vәziyyәti әks etdirilir:

•

uçot siyasәti vә izahlı qeydlәrdә.
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda;
mühasibat balansında;
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabatda;

10 Mühasibat (maliyyә) hesabatının amilli tәhlili sәciyyәlndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn olunmasını;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsidir;
Hesabatın hәr bir mövqeyinin ötәn dövrün sәciyyәsi ilә müqayisәsәni ;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini;

11 Mühasibat (maliyyә) hesabatının müqayisәli tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn olunmasını;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsidir;
hesabatın hәr bir mövqeyinin ötәn dövrün sәciyyәsi ilә müqayisәsәni ;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilatın göstәricilәri ilә müqayisәsini;

12 Mühasibat (maliyyә) hesabatına olan ümumi tәlәblәr:

•

yuxarıda qeyd olunan bütün tәlәblәr.
neytrallıq;
әhәmiyyәtlilik;
reallıq (mötәbәrlik) vә tamlıq;
müqayisә edilәn olması;

13 Balansın passivinin hansı maddәsi daimi passiv hesab olunur.

•

kreditorlarla hesablaşmalar.
xüssui kapital vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәr;
qısamüddәtli bank kreditlәri vә borclar;
vaxtında ödәnilmәmiş borclar;
uzunmüddәtli bank kreditlәri vә borclar;

14 Dövriyyә aktivlәrinin tәrkib elementlәri hansıdır?
hesabat ilinin mәnfәәti, hazır mәhsul.
әsas vәsaitlәr, qurulmamış avadanlıqlar;
uzunmüddәtli, tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
qeyrimaddi aktivlәr, hesablaşmalarda olan vәsaitlәr;

•

•

ehtiyatlar, pul vәsaitlәri, qısamüddәtli debitor borcları;

15 Xüsusi kapitalın tәrkibinә daxil edilmir:

•

mәqsәdli maliyyәlәşdirmә vә daxilolmalar.
ehtiyat kapitalı;
gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri vә gәlәcәk xәrclәr üzrә ehtiyatlar;
әlavә kapital;
ötәn illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti;

16 Aktivlәr:

•

kommersiya әmәliyyatlarının aparılması üçün zәruri olan kapitaldır.
kommersiya fәaliyyәti üçün zәruri olan tәsәrrüfat vәsaitlәridir;
tәşkilatın xalis mәnfәәtidir;
müәssisәnin keçmiş hadisәlәrin nәticәsindә nәzarәt etdiyi vә müәssisә¬yә gәlәcәk iqtisadi sәmәrәlәrә sәbәb
olacağı gözlәnilәn resursdur;
tәşkilatın pul vәsaitlәridir;

17 Direktkostinq sitemindә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili metodikası nәzәrdә tutur:

•

tәşkilatın gәlirlilik sәviyyәsinin öyrәnilmәsini.
satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt arasında qarşılıqlı әlaqәasılı¬lığın öyrәnilmәsini;
xәrclәrin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
mәnfәәtin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini;

18 Maliyyә nәticәlәrinin(mәnfәәtin) artım templәrinin aktivlәrin artım templәrindәn aşagı olması
sәciyyәlәndirir?

•

dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin yüksәlmәsini.
mәhsula olan qiymәtlәrin artmasını;
fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsini;
fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin aşagı düşmәsini;
dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin aşagı düşmәsini;

19 Müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aiddir:

•

әsas vәsaitlәrin satışı.
qeyrimaddi aktivlәrin satışı;
bank kreditlәrinә görә faizlәrin ödәnilmәsi;
dividendlәrin ödәnilmәsi;
mәqsәdli daxilolmalar;

20 Öhdәlik:

•

şirkәtin aktivlәrindә paydır.
keçmiş hadisәlәrin nәticәsindә yaranan vә iqtisadi sәmәrәni әks etdirәn
kreditor borclarıdır;
müәssisәnin keçmiş hadisәlәrin nәticәsindә nәzarәt etdiyi vә müәssisәyә
cari fәaliyyәtә yönәldilmiş pul vәsaitlәridir;

21 Kapital:

•

tәşkilatın fәaliyyәtinә yönәldilmiş pul vәsaitlәridir.
kreditor borclarıdır;
kommersiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәşkilatın vәsaitlәridir;
tәşkilatın bütün öhdәliklәri çıxıldıqdan sonra qalan mәblәqdir;
tәşkilatın xalis mәnfәәtidir;

22 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi özündә әks etdirir:

•

mәhsul satışından pul gәliri ilә digәr maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәri arasında fәrqi;
mәhsul satışının, digәr satışın vә satışdan kәnar әmәliyyatların nәticә¬sinin cәbri mәblәğini;
gәlir vә xәrclәr arasında fәrqi;
mәhsul satışından mәnfәәt ilә әsas vәsaitlәrin satışından әldә edilәn mәblәğin cәmi.
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә başqa әmlakın satışının nәticәlәrini;

23 Tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı (tәhlükәsizlik zonası) hesablanır:

•

marjinal gәlirlә dәyişәn xәrclәrin fәrqi kimi.
pul gәliri ilә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә mәcmu xәrclәri arasında fәrq kimi;
satışın faktiki hәcmi ilә satışın böhranlı hәcmi arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә sabit xәrclәri arasında fәrq kimi;

24 Müәssisә fәaliyyәtinin maliyyә nәticәsinә aiddir:

•

kapital ehtiyatları;
ümumi daxili mәhsul.
әsas әmәliyyat gәliri;
xalis mәnfәt;
emissiya gәliri;

25 Bank tәrәfindәn qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsindә mәqsәd:

•

yeni obyektlәrin tikintisi.
büdcәyә vә büdcәdәnkәnar fondlara borcların ödәnilmәsi;
dövriyyә vәsaitlәrinin әldә olunması;
müәssisәnin texniki inkişafının böyük problemlәrinin hәlli;
әsas vәsaitlәrin alınması;

26 Özünümaliyyәlәşdirmә intervalı (müddәti) hesablanır:

•

оrtagünlük pul daхilоlmalarının günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi.
qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının оrta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;
pul vәsaitinin оrta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;
pul vәsaiti, qısamüddәtli maliyyә qоyuluşları vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin оrtagünlük pul vәsaiti
sәrfinә nisbәti kimi;
qısamüddәtli debitоr bоrclarının оrta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;

27 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә müәssisәnin xalis mәnfәәti 60 min manat, aktivlәrin orta
illik dәyәri 2092 min manatdır. Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyi әmsalını tәyin edin?

•

0,032312.
0,033563;
0,072363;
0,021840;
0,028681;

28 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә müәssisәnin xalis mәnfәәti 60 min manat, aktivlәrin orta
illik dәyәri 2092 min manatdır. Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyini tәyin edin?

•

0,028681.
0,033563;
0,072363;
0,021840;
0,032312;

29 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә satışdan pul gәliri 3502 min manat, aktivlәrin orta illik
dәyәri 2092 min manatdır. Bu halda aktivlәrin kapital verimi әmsalını hesablayın.

•

1,444452 .
1,621822;
1,673996;
2,004241;
1,541623;

30 Maliyyә hesabatında satışdan pul gәliri 3502 min manat, mәnfәәt 709 min manat, xalis mәnfәәt 60 min
manatdır. Xalis mәnfәәtә görә satışın rentabelliyi sәviyyәsi әmsalını tәyin edin?

•

0,013216.
0,017133;
0,021313;
0,019276;
0,021473;

31 Müәssisәnin maliyyә hesabatı üzrә satışdan pul gәliri 7871 manat, balans mәnfәәti 1263 manat, xalis
mәnfәәt 780 manat vә әmlakın dәyәri 40562 manatdır. Aktivlәrin xalis mәnfәәtә görә rentabelliyi әmsalını
müәyyәn edin?

•

0,07 .
0,02;
0,08;
0,12;
0,14;

32 Balansın trend tәhlilinin mahiyyәti nәdir?

•

müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir.
ötәn dövrlәrlә müqayisәdә hesabatın hәr bir maddәsinin dinamikada dәyişmә meylinin müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin qiymәtlәndirilmәsidir;
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;
ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir.

33 Balansın passivinin hansı maddәsi daimi passiv hesab olunur.

•

kreditorlarla hesablaşmalar.
vaxtında ödәnilmәmiş borclar;
qısamüddәtli bank kreditlәri vә borclar;
xüsusi kapital vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәr;
uzunmüddәtli bank kreditlәri vә borclar;

34 Balansın müqayisәli tәhlilinin mahiyyәti nәdir?

•

ötәn dövrlәrlә müqayisәdә hesabatın hәr bir maddәsinin dinamikada dәyişmә meylinin müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin qiymәtlәndirilmәsidir;
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir.
ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir.

35 Hansı göstәrici tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin maliyyә diaqnostikası üçün әsas hesab olunur?

•

әmlak vәziyyәti;
likvidlik vә ödәmә qabiliyyәti;
maliyyә hesabatı mәlumatları;
xüsusi kapitalın gәlirliliyi göstәricisi;
kreditödәmә qabiliyyәti.

36 Tәşkilatın dövriyyә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә aiddir:

•

әlavә kapital, xüsusi kapital vә kreditor borcları;
xüsusi kapital, әlavә kapital vә qısamüddәtli kreditlәr.
kreditor borcları, uzunmüddәtli kreditlәr vә nizamnamә kapitalı;
nizamnamә kapitalı, xüsusi kapital vә qısamüddәtli bank kreditlәri;
xüsusi kapital, qısamüddәtli bank kreditlәri vә kreditor borcları;

37 Maliyyә sabitliyi pozulmaması üçün müәssisәnin dövriyyәdәn¬kәnar aktivlәri hansı mәnbәlәrdәn
formalaşmalıdır?

•

ehtiyyat fondu vә qısamüddәtli öhdәliklәr hesabına;
mәnfәәt, qısamüddәtli kredit vә borclar hesabına;
xüsusi kapital, qısamüddәtli kredit vә borclar hesabına;
xüsusi kapital, uzunmüddәtli kredit vә borclar hesabına;
yalnız borclar hesabına.

38 Mühasibat balansının mәlumatları әsasında hansı mәsәlә qiymәtlәndirilir?

•

tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәrin dinamikasını;
maliyyә mәnbәlәrinin strukturunu.
tәşkilatın işgüzar fәallığını;
maliyyә nәticәlәrinin strukturunu;

39 Maliyyә sabitliyi әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;

40 Maliyyә sabitliyinin tәhlili aşağıdakı hesablama vasitәsilә hәyata keçirilir:

•

doğru cavab yoxdur.
mәnfәәt, aktiv vә ya passiv arasında mütәnasiblik göstәricilәrinin hesablanması ilә;
satışdan pul gәliri, aktiv vә ya passiv arasında mütәnasiblik göstәricilәinin hesablanması ilә;
aktiv vә passivi sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin hesablanması ilә;
xәrclәr vә mәnfәәtin asılılığını sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin hesablanması ilә;

41 Maliyyә riski әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi .
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;

42 Maliyyәlәşdirmә әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyuta¬sına nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;

43 Оrta günlük pul vәsaiti çıxımı hesablanır:

•

maya dәyәrinin tәhlil оlunan dövrün günlәrinin miqdarına nisbәti kimi;
kоmmersiya хәrclәrinin tәhlil оlunan dövrün günlәrinin miqdarına nisbәti kimi;
idarәetmә хәrclәrinin tәhlil оlunan dövrün günlәrinin miqdarına nisbәti kimi;
оrta günlük pul daхilоlmalarının оrta günlük pul vәsaiti çıхımına nisbәti kimi;
satışın maya dәyәri, kоmmersiya хәrclәri, idarәetmә хәrclәri vә amоrtizasiya ayırmalarının cәminin tәhlil оlunan
dövr üçün günlәrin sayına nisbәti kimi .

44 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı hesablanır:

•

(xüsusi kapital – dövriyyәdәnkәnar aktivlәr) : xüsusi vәsait mәnbәlәri;
xüsusi kapital : aktivlәr;
(xüsusi kapital – dövriyyәdәnkәnar aktivlәr) : cari aktivlәr;
xüsusi kapital : borc kapitalı.
xüsusi vәsait mәnbәlәri : balansın valyutası;

45 Maliyyә riski hansı halda yaranır?

•

müәssisәdә uzunmüddәtli ssuda vә borclar üzrә faizlәrin ödәnilmәsi üçün vәsait çatışmadıqda.
kreditor borcu mәblәği debitor borcu mәblәğindәn çox olduqda;
maliyyә levirici (alәti) sәviyyәsi mәnfәәtlilik sәviyyәsindәn yüksәk olduqda;
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin artım tempi aktivlәrin artım tempindәn aşağı olduqda;
xalis mәnfәәtinin artım tempi maliyyә resurslarının artım tempindәn aşağı olduqda;

46 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat mәlumatları әsasında ödәmә qabiliyyәti әmsalı hesablanır:

•

alıcılardan vә sifarişçilәrdәn daхilоlmaların pul vәsaiti qalığının bank kredit vә bоrc mәblәğinә nisbәti kimi;
hesabat dövrünün әvvәlinә pul vәsaiti qalığının bank kredit vә bоrc mәblәğinә nisbәti kimi;
hesabat dövrünün sоnuna pul vәsaiti qalığının bank kredit vә bоrc mәblәğinә nisbәti kimi;
әsas vәsait оbyektlәrinin vә digәr әmlakın satışından pul gәlirlәrinin mәcmu bоrclara nisbәti kimi;
dövr әrzindә pul daхilоlmalarının dövr әrzindә pul vәsaiti çıхımına nisbәti kimi .

47 Tәşkilatın maliyyә nәticәlәrinin strukturunun tәhlilindә hansı metоddan istifadә оlunur:

•

göstәricilәrin müqayisәli tәhlili;
göstәricilәrin trend tәhlili;
göstәricilәrin amilli tәhlili.
göstәricilәrin üfiqi tәhlili;
göstәricilәrin şaquli tәhlili;

48 Biver әmsalı hesablanır:

•

debitоr bоrclarının kreditоr bоrclarına nisbәti kimi.
vergi tutulan mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
ümumi mәnfәәtin (balans mәnfәtinin) qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
хalis mәnfәәtlә amоrtizasiya ayırmalarının cәminin uzunmüddәtli vә qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi ;
хalis mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

49 Qısamüddәtli öhdәliklәrin pul vәsaiti axını ilә örtülmә әmsalı hesablanır:

•

pul vәsaiti vә qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti.
pul vәsaitlәrinin оrta qalığının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti;
amоrtizasiya ayırmalarının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti;
хalis mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәri nisbәti;
хalis mәnfәәt vә amоrtizasiya ayırmalarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti;

50 Faizlәrin örtülmәsi әmsalı hesablanır:

•

хalis mәnfәәtin mәblәğinin ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;
faiz vә vergilәr ödәnilә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;

vergitutulan mәnfәәt mәblәğinin ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;
ümumi mәnfәәti mәblәğinin ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin оrta qalığının ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi.

51 Satışdan pul gәliri ilә dәyişәn xәrclәrin fәrqi sәciyyәlәndirir?

•

tәhlükәsizlik zonasını;
maliyyә sabitliyini;
marjinal gәliri;
satışın kritik nöqtәsini
ödәmә qabiliyyәtini;

52 Marjinal gәlir sәciyyәlәndirir?

•

malların daşınması xәrclәri;
satışdan pul gәliri ilә istehsal xәrclәrinin fәrqini;
satışdan pul gәliri ilә sabit xәrclәr arasında fәrqi;
satışdan pul gәliri ilә dәyişәn xәrclәrin fәrqini ;
satışdan pul gәliri ilә inzibati xәrclәrin fәrqini;

53 İstehsalın hәcmi artdıqda (keçmiş istehsal güclәrini saxlamaqla) mәhsul vahidinә mәsrәflәrin son hәddi:

•

әvvәl azalır, sonra artır;
azalır;
sabit qalır;
artır;
cavab tapmaq çәtindir.

54 Tәhlükәsizlik zonası nәdir?

•

satışdan mәnfәәtlә qısamüddәtli öhdәliklәr arasındakı fәrq.
müәssisәnin mәhsuluna tәminatlı tәlәbi ifadә edәn bazar seqmenti;
pul gәliri ilә maya dәyәri arasındakı fәrq;
satışın faktiki vә zәrәrsiz hәcmi arasındakı fәrq;
dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli passivlәrin hәcmi arasındakı fәrq;

55 Hansı halda satışdan pul gәliri mәhsul istehsalı vә satışı üzrә mәcmu xәrclәrә bәrabәrdir?

•

mәnfәәt azaldıqda ;
mәhsula tәlәbat azaldıqda;
maliyyә sabitliyi pozulduqda;
ödәmә qabiliyyәti pislәşdikdә ;
satışın zәrәrsizlik sәviyyәsindә;

56 Satışın faktiki vә zәrәrsiz hәcmi arasındakı fәrq sәciyyәlәndirir?

•

tәhlükәsizlik zonasını;
gәlirlik sәviyyәsini;
satışın kritik nöqtәsini;
maliyyә sabitliyini;
ödәmә qabiliyyәtini;

57 Şәrti sabit xәrclәrә aid edilir:

•

renta, icarә haqqı, fәhlәlәrin әmәk haqqı.
qulluqçuların әmәkhaqqı, amortizasiya, icarә haqqı, reklam xәrclәri;
fәhlәlәrin әmәk haqqı, müstәqim material mәsrәflәri, reklam xәrclәri;
qulluqçuların әmәk haqqı, reklam xәrclәri, müstәqim material mәsrәflәri;
fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqı, xammal  material xәrclәri;

58 Dәyişәn xәrclәrә aid edilir:

•

alınmış kreditlәr üzrә faizlәr, renta, icarә haqqı.
bütün heyәtin әmәk haqqı, material mәsrәflәri, amortizasiya;
fәhlәlәrin әmәk haqqı, müstәqim material mәsrәflәri;
qulluqçuların әmәkhaqqı, reklam xәrclәri, icarә haqqı;
fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqı, xammal material xәrclәri;

59 Marjinal gәlirin hesablanması zamanı xәrclәrin aşağıdakı bölgüsü nәzәrә alınır:

•

dәyişәn vә şәrti sabit;
әsas vә kömәkçi.
birbaşa vә dolayı;
aşkar vә gizli;
istehsal vә qeyri istehsal;

60 Mәhsul buraxılışının faktiki hәcmi ilә kritik hәcmi arasındakı fәrqin istehsalın faktiki hәcminә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

istehsalın böhran sәviyyәsini;
maliyyә risk zonasını;
istehsalın sәmәrәlilik sәviyyәsini;
istehsalın sabitliyi ehtiyatı sәviyyәsini
istehsalın rentabellikı sәviyyәsini;

61 Sabit xәrclәrin pul gәlirindә marjinal gәlirin xüsusi çәkisinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

natural ifadәdә satışın zәrәrsizlik sәviyyәsini;
dәyәr ifadәsindә satışın zәrәrsiz sәviyyәsi;
tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatını
marjinal gәlirin bir manatına düşәn sabit xәrclәri;
maliyyә risk zonasını;

62 Sabit xәrclәrin marjinal gәlirә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

satışın rentabelliyini;
satışın zәrәrsizlik sәviyyәsini;
tәhlükәsizlik zonasını;
marjinal gәliri;
xәrclәrin rentabelliyini

63 Dәyişәn xәrclәrә aid edilmir?

•

müstәqim material mәsrәflәri
malların qablaşdırılması xәrclәri;
malların daşınması xәrclәri;
amortizasiya;
fәhlәlәrin әmәk haqqı;

64 Sabit xәrclәrә aid edilmir?

•

reklam xәrclәri;
icarә haqqı;
qulluqçuların әmәk haqqı;
fәhlәlәrin әmәk haqqı
amortizasiya

65 Hesabat dövründә satışdan pul gәliri 3000 min manat, sabit xәrclәr – 500 min manat, dәyişәn xәrclәr –
1800 min manat olmuşdur. Rentabellik astanasını (satışın kritik nöqtәsi) hesablayın?

•

1350 min manat;
2010 min manat.
700 min manat;
1250 min manat;
1750 min manat;

66 Yeni mәhsula satış qiymәtinin әsaslandırılması zamanı aşağıdakı göstәricilәrә diqqәt verilir:

•

tәlәbin elastikliyi, orta satış qiymәti, maksimum istehsal gücü.
rәqibin qiymәti, maksimum istehsal gücü, istehsalın kritik nöqtәsi;
maksimum istehsal gücü, tәlәbin elastikliyi, orta satış qiymәti;
mәnfәәtin hәcmi, rәqibin eyni mәhsula tәyin etdiyi qiymәt, müәssisәnin imici;
tәlәbin elastikliyi, bazarın tamlığı, mәnfәәtin hәcmi;

67 Satın almaq vә ya özündә istehsal etmәk qәrarının әsaslandırılması zamanı hansı göstәricilәrә diqqәt
verilmәlidir?

•

mәmulatın istehsalına çәkilәn xәrclәrin vә alış dәyәrinin eyni mәblәq tәşkil etdiyi miqdar, hәmin mәmulata olan
illik tәlәbatın hәcmi;
satışın böhran (kritik) nöqtәsi, müәssisәnin maksimum istehsal gücü;
satışın böhran (kritik) nöqtәsi, mәhsul istehsalına sabit xәrclәrin hәcmi.
satışın böhran (kritik) nöqtәsi, mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin hәcmi;
müәssisәnin maksimum istehsal gücü, mәhsul vahidinin qiymәti, mәhsul vahidinә mәsrәflәrin hәcmi;

68 Mәhsul vahidinin qiymәti ilә mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin fәrqinin mәhsul vahidinin qiymәtinә
nisbәti hansı göstәricini sәciyyәlәndirir?

•

dәyişәn xәrclәrin mәcmu mәsrәflәrdә payını.
marjinal gәliri;
satışın kritik nöqtәsini;
mәhsulun qiymәtindә marjinal gәlirin payını;
pul gәlirindә xәrclәrin payını;

69 Mәhsulun qiymәtindә marjinal gәlirin payı hesablanır:

•

mәhsul vahidinin qiymәti ilә sabit xәrclәrin fәrqinin mәhsul vahidinin qiymәtinә nisbәti kimi
mәhsul vahidinin qiymәti ilә mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin fәrqi kimi;
mәhsul vahidinin qiymәti ilә sabit xәrclәrin fәrqi kimi;
sabit xәrclәrin dәyişәn xәrclәrә nisbәti kimi;
mәhsul vahidinin qiymәti ilә mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin fәrqi¬nin mәhsul vahidinin qiymәtinә nisbәti
kimi;

70 İstehsalın sabitliyi (möhkәmliyi) ehtiyatı sәviyyәsi hesablanır:

•

satışdan pul gәlirin reallaşdırılanmәhsulun natural ifadәdә miqdarına nisbәti kimi.
mәhsul buraxılışının kritik hәcminin faktiki hәcminә nisbәti kimi
mәhsul satışının faktiki hәcminin ötәn ildәki faktiki hәcminә nisbәti kimi;
mәhsul buraxılışının faktiki hәcmi ilә kritik hәcmi arasındakı fәrqin istehsalın faktiki hәcminә nisbәti kimi;
satışın faktiki hәcmi ilә plan hәcmi arasındakı fәrqin satışın plan hәcminә nisbәti kimi;

71 Tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı (tәhlükәsizlik zonası) hesablanır:

•

marjinal gәlirlә dәyişәn xәrclәrin fәrqi kimi.
satışın faktiki hәcmi ilә satışın böhranlı hәcmi arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә mәcmu xәrclәri arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә sabit xәrclәri arasında fәrq kimi;

72 Marjinal gәlir hesablanır:

•

•

satışdan pul gәlirlәri ilә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq kimi;
satışdan pul gәlirlәri ilә müstәqim material mәsrәflәri ararsında fәrq kimi;
satışdan pul gәlirlәri ilә istehsal xәrclәri arasında fәrq kimi.
satışdan pul gәliri ilә dolayı xәrclәr arasında fәrq kimi;
satışdan mәnfәәt ilә sabit xәrclәrin fәrqi kimi;

73 Dәyәr ifadәsindә satışın zәrәrsiz sәviyyәsi hesablanır:

•

dәyişәn xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi.
sabit xәrclәrin marjinal gәlirin orta payına nisbәti kimi ;
sabit xәrclәrin marjinal gәlirә hasili kimi;
sabit xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi ;
sabit xәrclәrin marjinal gәlirә nisbәti kimi ;

74 Natural ifadәdә satışın zәrәrsiz sәviyyәsi hesablanır:

•

dәyişәn xәrclәrin marjinal gәlirә nisbәti kimi.
dәyişәn xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi;
sabit xәrclәrin marjinal gәlirә nisbәti kimi;
sabit xәrclәrin marjinal gәlirә hasili kimi;
sabit xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi;

75 Satışın zәrәrsizlik sәviyyәsindә:

•

satışdan pul gәliri mәhsul istehsalı vә satışı üzrә mәcmu xәrclәrdәn çoxdur;
satışdan pul gәliri mәhsul istehsalı vә satışı üzrә mәcmu xәrclәrә bәra¬bәr¬dir;
mәnfәәtin artım tempi xәrclәrin artım tempindәn aşağıdır.
mәnfәәtin artım tempi xәrclәrin artım tempindәn yüksәkdir;
satışdan pul gәliri mәhsul istehsalı vә satışı üzrә mәcmu xәrclәrdәn azdır;

76 Pul vәsaitlәri çıxılmaqla tәşkilatın dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli öhdәliklәri arasında fәrq
sәciyyәlәndirir?

•

әsas kapitalı.
xüsusi kapitalı;
dövriyyә kapitalını;
işlәk kapitalı;
borc kapitalını;

77 Dövriyyә aktivlәrinә aid edilmir:

•

qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları.
pul vәsaitlәri;
material ehtiyatları;
debitor borcları;
bina, tikili vә avadanlıqlar;

78 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın üfiqi tәhlilinin mәqsәdi nәdir?

•

istehsalın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi.
mәnfәәtә tәsir edәn amillәrin qiymәtlәndirilmәsi;
ötәn dövrlә müqayisәdә göstәricilәrin strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;
göstәricilәrin artım tempinin qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

79 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın şaquli tәhlilinin mәqsәdi:
istehsalın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
mәnfәәtә tәsir edәn amillәrin qiymәtlәndirilmәsi;

•

•

ötәn dövrlә müqayisәdә göstәricilәrin strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;
göstәricilәrin artım tempinin qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

80 Mәhsul satışından mәnfәәt mәblәğinә hansı amillәr birbaşa tәsir göstәrir?

•

satışın hәcmi, mәhsulun keyfiyyәti, quruluşu, qiymәti.
satışın hәcmi, qiymәti, maya dәyәri, istehsalın texnologiyası;
satışın hәcmi, quruluşu, maya dәyәri, istehsalın texnikitәşkilatı sәviyyәsi;
satışın hәcmi, quruluşu, qiymәti, mәhsulun keyfiyyәti;
satışın hәcmi, quruluşu, qiymәti, maya dәyәri;

81 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi necә hesablanır?

•

mәhsul satışından vә sair satışın nәticәsinin cәbri mәblәği kimi.
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә digәr әmlakın satışının nәti¬cәsinin cәbri mәblәği kimi;
mәhsul satışının, sair satışın vә satışdan kәnar әmәliyyatların nәticәlәrinin cәbri mәblәği kimi;
gәlir vә xәrclәr arasında fәrq kimi;
mәhsul satışından pul gәliri ilә sair maliyyә әmәliyyatlarının nәticәsinin cәmi kimi;

82 Vergitutmaya qәdәr mәnfәәt mәblәği necә hesablanır:

•

mәhsul satışından vә sair satışın nәticәsinin cәbri mәblәği kimi.
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә digәr әmlakın satışının nәticәsinin cәbri mәblәği kimi;
әmәliyyat mәnfәәti ilә maliyyә gәlirlәri vә xәrclәri arasındakı fәrqin cәmi kimi;
gәlir vә xәrclәr arasında fәrq kimi;
mәhsul satışından pul gәliri ilә sair maliyyә әmәliyyatlarının nәticәsinin cәmi kimi;

83 Ümumi mәnfәәt mәblәği necә hesablanır?

•

satışdan mәnfәәt ilә digәr satışın nәticәlәrinin cәmi kimi.
әsas әmәliyyat gәliri ilә satışın maya dәyәri arasında fәrq kimi;
ümumi pul gәliri ilә ӘDV vә aksizlәrin fәrqi kimi;
satışdan mәnfәәt ilә inzibati vә kommersiya xәrclәri arasında fәrq kimi;
satışdan mәnfәәt ilә vergi mәblәği arasında fәrq kimi;

84 Mәhsul satışından mәnfәәt necә hesablanır:

•

xalis mәnfәәtlә mәhsulun maya dәyәri arasında fәrq kimi.
vergiyә cәlb edilmiş mәnfәәt mәblәği ilә kapitalehtiyatların cәmi kimi;
ümumi mәnfәәt ilә kommersiya vә inzibati xәrclәr arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә (netto) realizә olunmuş mәhsulların maya dәyәri arasında fәrq kimi;
balans vә xalis mәnfәәt arasında fәrq kimi;

85 Tәşkilatın fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrinin ümumilәşdirici göstәricisinә aid edilir:

•

maliyyә levirici.
ödәmә qabiliyyәti, likvidlik;
mәnfәәt, rentabellik;
maya dәyәri, mәhsulun qiymәti;
әmәliyyat levirici;

86 Maliyyә nәticәlәrinin strukturunun tәhlilindә aşağıdakı metoddan istifadә olunur:

•

göstәricilәrin trend tәhlili;
göstәricilәrin şaquli tәhlili;
göstәricilәrin amilli tәhlili.
göstәricilәrin müqayisәli tәhlili;
göstәricilәrin üfiqi tәhlili;

87 Hansı göstәricilәr maliyyә tәhlilinin obyektidir?

•

istehsal mәsrәflәri, mәhsulun maya dәyәri.
istehsalın texnikitәşkilati sәviyyәsi
istehsal resursları
mәsrәflәr, mәhsulun hәcmi, mәnfәәt
tәşkilatın maliyyә nәticәlәri, maliyyә vәziyyәti

88 Hansı göstәricilәr maliyyә tәhlilinin obyektlәridir?

•

istehsal mәsrәflәri vә maya dәyәri.
istehsalın tәşkilatitexniki sәviyyәsi;
istehsal resursları;
maliyyә sabitliyi vә ödәmә qabiliyyәti;
mәsrәflәr, mәhsulun hәcmi vә mәnfәәt;

89 Balansın müqayisәli tәhlili:

•

ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir.
ötәn dövrlәrlә müqayisәdә hesabatın hәr bir maddәsinin dinamikada dәyişmә meylinin müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin qiymәtlәndirilmәsidir;
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisә¬sidir;

90 Balansın trend tәhlili:

•

ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir.
ötәn dövrlәrlә müqayisәdә hesabatın hәr bir maddәsinin dinamikada dәyişmә meylinin müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin qiymәtlәndirilmәsidir;
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir.

91 Müәssisәnin xüsusi kapitalına aiddir:

•

hazır mәhsul.
әlavә vә ehtiyat kapitalı;
kassada, hesablaşma vә valyuta hesablarında olan pul qalıqları;
debitor borcları;
kreditor borcları;

92 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan әsas informasiya mәnbәyi
hansıdır?

•

biznesplanın mәlumatları.
analitik uçotun mәlumatları;
statistik uçotun mәlumatları;
operativ uçotun mәlumatları;
maliyyә uçotun mәlumatları;

93 Dövriyyә aktivlәrinә aid edilir:

•

hesabat ilinin mәnfәәti, hazır mәhsul.
әsas vәsaitlәr, qurulmamış avadanlıqlar;
uzunmüddәtli, tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
qeyrimaddi aktivlәr, hesablaşmalarda olan vәsaitlәr;
ehtiyatlar, pul vәsaitlәri, qısamüddәtli debitor borcları;

94 Mühasibat (maliyyә) hesabatlarının tәhlilindә istifadә olunan informasiyalar aşağıdakı tәlәblәrә cavab
vermәlidir:

•

proqnozlaşdırma.
retrospektivlik;
obyektivlik;
mütlәq;
operativlik;

95 Mühasibat (maliyyә) hesabatının elementinә aid edilir:

•

işçilәrin orta siyahı sayı;
kapital;
әmlak vergisi;
müәssisәnin texniki sәviyyәsi;
müәssisәnin tәşkilati sәviyyәsi.

96 Mühasibat (maliyyә) hesabatının tәhlilindә istifadә olunan informasiyalar aşağıdakı tәlәblәrә cavab
vermәlidir:

•

operativlik;
müqayisәlik;
elmi yanaşma.
sәmәrәlilik;
konfidensiallıq;

97 Maliyyә hesabatı göstәricilәrinin dinamikasının proqnozlaşdı¬rılması hәyata keçirilir:

•

üfiqi tәhlil vasitәsi ilә.
şaquli tәhlil vasitәsi ilә;
koorelyasiya tәhlili vasitәsi ilә;
amilli tәhlil vasitәsi ilә;
trend tәhlili vasitәsi ilә;

98 Mühasibat (maliyyә) hesabatları hansı mәlumatlar әsasında formalaşdırılır:

•

normativ mәlumatlar.
mühasibat uçotu mәlumatları;
biznesplan mәlumatları;
operativ uçot mәlumatları;
proqnoz mәlumatları;

99 Demaliyyәlәşdirmә nәyi sәciyyәlәndirir:

•

kassada pul vәsaitlәrinin azalmasını;
kreditоr bоrclarının azalmasını;
qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının pul vәsaitlәrinin azalmasını.
debitоr bоrclarının pul vәsaitlәrinin azalmasını;
hesablarda pul vәsaitlәrinin azalmasını;

100 Maliyyәlәşdirmә nәyi sәciyyәlәndirir:

•

qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının pul vәsaitlәrinin artmasını.
kreditоr bоrclarının artmasını;
kassada pul vәsaitlәrinin artmasını;
hesablarda оlan pul vәsaitlәrinin artmasını;
debitоr bоrclarının pul vәsaitlәrinin artmasını;

101 xüsusi dövriyyә kapitalının hәcminin dәyişmәsi hesablanır:

•

kreditоr vә debitоr bоrclarının dәyişmәsinin fәrqi kimi.
dövriyyә aktivlәrinin vә kreditоr bоrclarının hәcminin dәyişmәsinin cәmi ümumi mәblәği kimi;

dövriyyә aktivlәrinin vә kreditоr bоrclarının hәcminin dәyişmәsinin fәrqi kimi;
dövriyyә aktivlәrinin vә kreditоr bоrclarının hәcminin dәyişmәsinin hasili kimi;
dövriyyә aktivlәrinin vә kreditоr bоrclarının hәcminin dәyişmәsinin nisbәti kimi;

102 Gizli maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә daxildir:

•

kreditоr bоrcları.
müәyyәn vaхt kәsiyindә хüsusi vәsaitlәrә bәrabәr tutulan vәsait;
amоrtizasiya ayırmaları;
mәhsul (iş, хidmәt) satışından mәnfәәt;
ümumi (balans) mәnfәәt;

103 Aktiv özünümaliyyәlәşdirmә sәciyyәlәndirir:

•

bоrc vәsaitindәn istifadәni;
хüsusi vәsaitlәrdәn istifadәni;
pul vәsaitlәrindәn istifadәni.
debitоr bоrclarından istifadәni;
dövriyyә kapitalından istifadәni;

104 Tәşkilatın pul axını tәsniflәşdirilir:

•

yalnız invetisiya fәaliyyәti çәrçivәsindә;
yalnız cari fәaliyyәti çәrçivәsindә;
yalnız cari vә maliyyә fәaliyyәti çәrçivәsindә.
cari, investisiya vә maliyyә fәaliyyәti çәrçivәsindә ;
yalnız maliyyә fәaliyyәti çәrçivәsindә;

105 Pul axını:

•

pul vәsaitlәri vә оnların ekvivalentlәrinin daхil оlmasıdır;
pul vәsaitlәrinin хaric оlmasıdır;
pul vәsaitlәrinin vә оnların ekvivalentlәrinin хaric оlmasıdır;
pul vәsaitlәri vә оnların ekvivalentlәrinin daхil оlması vә çıхmasıdır.
pul vәsaitlәrinin daхil оlmasıdır;

106 Maliyyә nәticәlәrinin hansı göstәricisi mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda әks etdirilir:

•

ümumi mәnfәәt.
investisiya fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaiti;
maliyyә fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaiti;
marjiral mәnfәәt;
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt;

107 Satışdan mәnfәәtin formalaşmasında iştirak edәn göstәricilәrә aiddir:

•

vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt vә xәrclәr.
icarә haqqı, fondların dәyәri;
satılmış mәhsulun maya dәyәri,mәhsulun keyfiyyәti ;
satışdan pul gәliri, mәhsulun maya dәyәri;
digәr tәşkilatlarda iştirakdan pay, kapitalın hәcmi;

108 Tәşkilatın mәnfәәti sәciyyәlәndirir:

•

kapitalın rentabelliyini.
maliyyә nәticәlәrini;
işgüzar aktivliyi;
maliyyә vәziyyәtini;
mәcmu aktivlәrin dövretmәsini;

109 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda aşağıdakı göstәricilәr әks etdirilmir:

•

maliyyә gәliri.
ümumi mәnfәәt;
satışın mayadәyәri;
marjinal mәnfәәt;
әmәliyyat mәnfәәti;

110 Satışdan pul gәliri ilә satışın maya dәyәri arasındakı fәrq nәyi sәciyyәlәndirir?

•

satışdanakәnar mәnfәәti.
vergitutulana qәdәr mәnfәәti;
ümumi mәnfәәti;
satışdan mәnfәәti;
xalis mәnfәәti;

111 Mәnfәәtin mahiyyәti nәdir?

•

müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtini әks etdirir.
müflislәşmә prosedurunun başlanması üçün meyardır;
istehsalın sәmәrәliliyinin әsas göstәricisidir;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәqsәdidir;
müәssisәnin kredit qaytarma bacarığın әks etdirir;

112 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda hansı maliyyә nәticәlәri göstәricilәri әks etdirilir?

•

hesabat dövründә xalis mәnfәәti (zәrәri).
investisiya fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri;
maliyyә fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri;
marjinal mәnfәәt;
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt;

113 Aktivlәrin rentabellik göstәricisi ilә dövriyyә aktivlәrinin dövranı әmsalı arasında asılılığın xarakteri:

•

asılılıq yoxdur.
birbaşa proporsional;
amilli;
inteqral;
әks proporsional;

114 Aktivlәrin rentabelliyinin amilli tәhlilindә hansı metoddan istifadә olunur?

•

balans.
inteqral;
orta hәndәsi;
qruplaşdırma;
mütlәq fәrq;

115 Tәşkilatın mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatının mәlumatları әsasında hansı göstәrici hesablanır?

•

investisiyanın rentabelliyi.
kapitalın rentabelliyi;
satışın rentabelliyi;
aktivlәrin rentabelliyi;
istehsalın rentabelliyi;

116 Xalis mәnfәәt mәblәğinә birbaşa tәsir göstәrәn amillәrә aid edilir:
satışın hәcmi, quruluşu, mәhsulun keyfiyyәti.

•

maliyyә xәrclәri,әmәk mәhsuldarlığı, vergi mәblәği;
vergitutulana qәdәr mәnfәәti, vergi mәblәği;
ӘDV vә aksizlәr, satışın maya dәyәri;
satışın maya dәyәri, maliyyә gәlirlәri, amortizasiya;

117 Vergitutulan mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәr:

•

alınmış kredit vә borclar.
әmәliyyat mәnfәәti, mütlәq maliyyә ödәmәlәri;
aksizlәr, mәnfәәt vergisi;
әlavә dәyәr vergisi, kommersiya xәrclәri;
birbaşa vә dolayı vergilәr;

118 Digәr gәlir vә xәrclәrin tәrkibi vә quruluşunun tәhlili hansı mәqsәd¬lә aparılır?

•

mühasibat balansını tәrtib etmәk üçün.
gәlir vә xәrclәrin dәyişmә tempini müәyyәn etmәk üçün;
ümumi xәrclәrin tәrkibindә digәr xәrclәrin payını müәyyәn etmәk üçün
ümumi gәlirlәrin tәrkibindә digәr gәlirlәrin payını müәyyәn etmәk üçün;
xalis mәnfәәtin artırılması amili kimi onların әhәmiyyәtliliyini müәyyәn etmәk üçün;

119 Adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrin tәrkibinә nә daxildir:

•

kredit vә borclar üzrә ödәnilmiş faizlәr.
amortizasiya;
satışdan pul gәliri;
depozitlәr üzrә alınmış faizlәr;
bank xidmәtlәrinin ödәnilmәsi xәrclәri;

120 Xalis mәnfәәtdәn istifadәnin tәhlili hansı informasiya әsasın¬da aparılır?

•

uçot siyasәti vә izahlı qeydlәr üzrә.
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat üzrә;
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat üzrә;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat üzrә;
mühasibat balansı üzrә;

121 Mühasibat (maliyyә) hesabatının elementinә aid edilmir:

•

aktivlәr
qısamüddәtli öhdәliklәr;
kapital;
işçilәrin orta siyahı sayı;
uzumüddәtli öhdәliklәr;

122 Faizlәrin örtülmәsi әmsalı hesablanır:

•

pul vәsaitlәrinin оrta qalığının ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi.
faiz vә vergilәr ödәnilә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;
хalis mәnfәәtin mәblәğinin ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;
vergitutulan mәnfәәt mәblәğinin ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;
ümumi mәnfәәti mәblәğinin ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti kimi;

123 Qısamüddәtli öhdәliklәrin pul vәsaiti axını ilә örtülmә әmsalı hesablanır:

•

pul vәsaiti vә qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti.
amоrtizasiya ayırmalarının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti;
хalis mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәri nisbәti;
хalis mәnfәәt vә amоrtizasiya ayırmalarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti;

pul vәsaitlәrinin оrta qalığının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti;

124 Оrta günlük pul vәsaiti çıxımı hesablanır:

•

kоmmersiya хәrclәrinin tәhlil оlunan dövrün günlәrinin miqdarına nisbәti kimi;
maya dәyәrinin tәhlil оlunan dövrün günlәrinin miqdarına nisbәti kimi;
satışın maya dәyәri, kоmmersiya хәrclәri, idarәetmә хәrclәri vә amоrtizasiya ayırmalarının cәminin tәhlil оlunan
dövr üçün günlәrin sayına nisbәti kimi .
оrta günlük pul daхilоlmalarının оrta günlük pul vәsaiti çıхımına nisbәti kimi;
idarәetmә хәrclәrinin tәhlil оlunan dövrün günlәrinin miqdarına nisbәti kimi;

125 Biver әmsalı hesablanır:

•

vergi tutulan mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
хalis mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
debitоr bоrclarının kreditоr bоrclarına nisbәti kimi.
хalis mәnfәәtlә amоrtizasiya ayırmalarının cәminin uzunmüddәtli vә qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi ;
ümumi mәnfәәtin (balans mәnfәtinin) qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

126 Özünümaliyyәlәşdirmә intervalı (müddәti) hesablanır:

•

оrtagünlük pul daхilоlmalarının günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi.
pul vәsaiti, qısamüddәtli maliyyә qоyuluşları vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin оrtagünlük pul vәsaiti
sәrfinә nisbәti kimi;
pul vәsaitinin оrta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;
qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının оrta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;
qısamüddәtli debitоr bоrclarının оrta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;

127 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat mәlumatları әsasında ödәmә qabiliyyәti әmsalı hesablanır:

•

dövr әrzindә pul daхilоlmalarının dövr әrzindә pul vәsaiti çıхımına nisbәti kimi .
alıcılardan vә sifarişçilәrdәn daхilоlmaların pul vәsaiti qalığının bank kredit vә bоrc mәblәğinә nisbәti kimi;
hesabat dövrünün sоnuna pul vәsaiti qalığının bank kredit vә bоrc mәblәğinә nisbәti kimi;
hesabat dövrünün әvvәlinә pul vәsaiti qalığının bank kredit vә bоrc mәblәğinә nisbәti kimi;
әsas vәsait оbyektlәrinin vә digәr әmlakın satışından pul gәlirlәrinin mәcmu bоrclara nisbәti kimi;

128 Tәşkilatın maliyyә nәticәlәrinin strukturunun tәhlilindә hansı metоddan istifadә оlunur:

•

göstәricilәrin amilli tәhlili.
göstәricilәrin üfiqi tәhlili;
göstәricilәrin şaquli tәhlili;
göstәricilәrin müqayisәli tәhlili;
göstәricilәrin trend tәhlili;

129 Maliyyә sabitliyinin tәhlili aşağıdakı hesablama vasitәsilә hәyata keçirilir:

•

doğru cavab yoxdur.
aktiv vә passivi sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin hesablanması ilә;
satışdan pul gәliri, aktiv vә ya passiv arasında mütәnasiblik göstәricilәinin hesablanması ilә;
mәnfәәt, aktiv vә ya passiv arasında mütәnasiblik göstәricilәrinin hesablanması ilә;
xәrclәr vә mәnfәәtin asılılığını sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin hesablanması ilә;

130 Maliyyә riski hansı halda yaranır?

•

müәssisәdә uzunmüddәtli ssuda vә borclar üzrә faizlәrin ödәnilmәsi üçün vәsait çatışmadıqda.
xalis mәnfәәtinin artım tempi maliyyә resurslarının artım tempindәn aşağı olduqda;
maliyyә levirici (alәti) sәviyyәsi mәnfәәtlilik sәviyyәsindәn yüksәk olduqda;
kreditor borcu mәblәği debitor borcu mәblәğindәn çox olduqda;
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin artım tempi aktivlәrin artım tempindәn aşağı olduqda;

131 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital : borc kapitalı.
xüsusi kapital : aktivlәr;
(xüsusi kapital – dövriyyәdәnkәnar aktivlәr) : cari aktivlәr;
(xüsusi kapital – dövriyyәdәnkәnar aktivlәr) : xüsusi vәsait mәnbәlәri;
xüsusi vәsait mәnbәlәri : balansın valyutası;

132 Maliyyә riski әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi .
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;

133 Maliyyәlәşdirmә әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyuta¬sına nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;

134 Maliyyә sabitliyi әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;

135 Tәşkilatın dövriyyә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә aiddir:

•

xüsusi kapital, әlavә kapital vә qısamüddәtli kreditlәr.
әlavә kapital, xüsusi kapital vә kreditor borcları;
xüsusi kapital, qısamüddәtli bank kreditlәri vә kreditor borcları;
nizamnamә kapitalı, xüsusi kapital vә qısamüddәtli bank kreditlәri;
kreditor borcları, uzunmüddәtli kreditlәr vә nizamnamә kapitalı;

136 Hansı göstәrici tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin maliyyә diaqnostikası üçün әsas hesab olunur?

•

kreditödәmә qabiliyyәti.
likvidlik vә ödәmә qabiliyyәti;
xüsusi kapitalın gәlirliliyi göstәricisi;
maliyyә hesabatı mәlumatları;
әmlak vәziyyәti;

137 Maliyyә sabitliyi pozulmaması üçün müәssisәnin dövriyyәdәn¬kәnar aktivlәri hansı mәnbәlәrdәn
formalaşmalıdır?

•

yalnız borclar hesabına.
xüsusi kapital, uzunmüddәtli kredit vә borclar hesabına;
mәnfәәt, qısamüddәtli kredit vә borclar hesabına;
xüsusi kapital, qısamüddәtli kredit vә borclar hesabına;
ehtiyyat fondu vә qısamüddәtli öhdәliklәr hesabına;

138 Mühasibat balansının mәlumatları әsasında hansı mәsәlә qiymәtlәndirilir?

•

maliyyә mәnbәlәrinin strukturunu.
adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәrin dinamikasını;
maliyyә nәticәlәrinin strukturunu;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
tәşkilatın işgüzar fәallığını;

139 Bank tәrәfindәn qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsindә mәqsәd:

•

yeni obyektlәrin tikintisi.
büdcәyә vә büdcәdәnkәnar fondlara borcların ödәnilmәsi;
dövriyyә vәsaitlәrinin әldә olunması;
müәssisәnin texniki inkişafının böyük problemlәrinin hәlli;
әsas vәsaitlәrin alınması;

140 Balansın passivinin hansı maddәsi daimi passiv hesab olunur.

•

kreditorlarla hesablaşmalar.
xüsusi kapital vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәr;
qısamüddәtli bank kreditlәri vә borclar;
vaxtında ödәnilmәmiş borclar;
uzunmüddәtli bank kreditlәri vә borclar;

141 Balansın müqayisәli tәhlilinin mahiyyәti nәdir?

•

ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir.
ötәn dövrlәrlә müqayisәdә hesabatın hәr bir maddәsinin dinamikada dәyişmә meylinin müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin qiymәtlәndirilmәsidir;
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir.

142 Balansın trend tәhlilinin mahiyyәti nәdir?

•

ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir.
ötәn dövrlәrlә müqayisәdә hesabatın hәr bir maddәsinin dinamikada dәyişmә meylinin müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin qiymәtlәndirilmәsidir;
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir.

143 Dövriyyә aktivlәrinin tәrkib elementlәri hansıdır?

•

ehtiyatlar, pul vәsaitlәri, qısamüddәtli debitor borcları;
uzunmüddәtli, tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
әsas vәsaitlәr, qurulmamış avadanlıqlar;
hesabat ilinin mәnfәәti, hazır mәhsul.
qeyrimaddi aktivlәr, hesablaşmalarda olan vәsaitlәr;

144 Müәssisәnin maliyyә hesabatı üzrә satışdan pul gәliri 7871 manat, balans mәnfәәti 1263 manat, xalis
mәnfәәt 780 manat vә әmlakın dәyәri 40562 manatdır. Aktivlәrin xalis mәnfәәtә görә rentabelliyi әmsalını
müәyyәn edin?

•

0,07 .
0,02;
0,08;
0,12;
0,14;

145 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә müәssisәnin xalis mәnfәәti 60 min manat, aktivlәrin orta
illik dәyәri 2092 min manatdır. Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyini tәyin edin?

•

•

0,028681.
0,033563;
0,072363;
0,021840;
0,032312;

146 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә müәssisәnin xalis mәnfәәti 60 min manat, aktivlәrin orta
illik dәyәri 2092 min manatdır. Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyi әmsalını tәyin edin?

•

0,032312.
0,033563;
0,072363;
0,021840;
0,028681;

147 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә satışdan pul gәliri 3502 min manat, aktivlәrin orta illik
dәyәri 2092 min manatdır. Bu halda aktivlәrin kapital verimi әmsalını hesablayın.

•

1,444452 .
1,621822;
1,673996;
2,004241;
1,541623;

148 Maliyyә hesabatında satışdan pul gәliri 3502 min manat, mәnfәәt 709 min manat, xalis mәnfәәt 60 min
manatdır. Xalis mәnfәәtә görә satışın rentabelliyi sәviyyәsi әmsalını tәyin edin?

•

0,013216.
0,017133;
0,021313;
0,019276;
0,021473;

149 Tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı (tәhlükәsizlik zonası) hesablanır:

•

marjinal gәlirlә dәyişәn xәrclәrin fәrqi kimi.
pul gәliri ilә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә mәcmu xәrclәri arasında fәrq kimi;
satışın faktiki hәcmi ilә satışın böhranlı hәcmi arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә sabit xәrclәri arasında fәrq kimi;

150 Müәssisә fәaliyyәtinin maliyyә nәticәsinә aiddir:

•

ümumi daxili mәhsul.
xalis mәnfәt;
kapital ehtiyatları;
emissiya gәliri;
әsas әmәliyyat gәliri;

151 Maliyyә nәticәlәrinin(mәnfәәtin) artım templәrinin aktivlәrin artım templәrindәn aşagı olması
sәciyyәlәndirir?

•

dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin yüksәlmәsini.
mәhsula olan qiymәtlәrin artmasını;
fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsini;
fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin aşagı düşmәsini;
dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin aşagı düşmәsini;

152 Direktkostinq sitemindә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili metodikası nәzәrdә tutur:

•

tәşkilatın gәlirlilik sәviyyәsinin öyrәnilmәsini.
satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt arasında qarşılıqlı әlaqәasılı¬lığın öyrәnilmәsini;
xәrclәrin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
mәnfәәtin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini;

153 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi özündә әks etdirir:

•

mәhsul satışından mәnfәәt ilә әsas vәsaitlәrin satışından әldә edilәn mәblәğin cәmi.
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә başqa әmlakın satışının nәticәlәrini;
mәhsul satışının, digәr satışın vә satışdan kәnar әmәliyyatların nәticә¬sinin cәbri mәblәğini;
gәlir vә xәrclәr arasında fәrqi;
mәhsul satışından pul gәliri ilә digәr maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәri arasında fәrqi;

154 Müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aiddir:

•

әsas vәsaitlәrin satışı.
qeyrimaddi aktivlәrin satışı;
bank kreditlәrinә görә faizlәrin ödәnilmәsi;
dividendlәrin ödәnilmәsi;
mәqsәdli daxilolmalar;

155 Kapital:

•

tәşkilatın fәaliyyәtinә yönәldilmiş pul vәsaitlәridir.
kreditor borclarıdır;
kommersiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәşkilatın vәsaitlәridir;
tәşkilatın bütün öhdәliklәri çıxıldıqdan sonra qalan mәblәqdir;
tәşkilatın xalis mәnfәәtidir;

156 Öhdәlik:

•

keçmiş hadisәlәrin nәticәsindә yaranan vә iqtisadi sәmәrәni әks etdirәn
müәssisәnin keçmiş hadisәlәrin nәticәsindә nәzarәt etdiyi vә müәssisәyә
şirkәtin aktivlәrindә paydır.
cari fәaliyyәtә yönәldilmiş pul vәsaitlәridir;
kreditor borclarıdır;

157 Aktivlәr:

•

kommersiya әmәliyyatlarının aparılması üçün zәruri olan kapitaldır.
kommersiya fәaliyyәti üçün zәruri olan tәsәrrüfat vәsaitlәridir;
tәşkilatın xalis mәnfәәtidir;
müәssisәnin keçmiş hadisәlәrin nәticәsindә nәzarәt etdiyi vә müәssisә¬yә gәlәcәk iqtisadi sәmәrәlәrә sәbәb
olacağı gözlәnilәn resursdur;
tәşkilatın pul vәsaitlәridir;

158 Xüsusi kapitalın tәrkibinә daxil edilmir:

•

mәqsәdli maliyyәlәşdirmә vә daxilolmalar.
ehtiyat kapitalı;
gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri vә gәlәcәk xәrclәr üzrә ehtiyatlar;
әlavә kapital;
ötәn illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti;

159 İşlәk kapital:

•

cari aktivlәr vә aktivlәrin dәyәri arasında fәrqdir.
pul vәsaitlәri çıxılmaqla tәşkilatın dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli öhdәliklәri arasında fәrqdir;

tәşkilatın cari aktivlәri vә cari öhdәliklәri arasında fәrqdir;
tәşkilatın cari aktivlәridir;
mәcmu aktivlәr vә cari aktivlәr arasında fәrqdir;

160 Balansın passivinin hansı maddәsi daimi passiv hesab olunur.

•

kreditorlarla hesablaşmalar.
xüssui kapital vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәr;
qısamüddәtli bank kreditlәri vә borclar;
vaxtında ödәnilmәmiş borclar;
uzunmüddәtli bank kreditlәri vә borclar;

161 Maliyyә әmsallarının dinamikasının qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur:

•

maliyyә әmsalları.
trend tәhlil;
şaquli tәhlil;
üfiqi tәhlil;
proqnoz tәhlil;

162 Dәyәr formasında tәşkilatın әmlakı, onun tәrkibi vә vәziyyәti әks etdirilir:

•

uçot siyasәti vә izahlı qeydlәrdә.
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda;
mühasibat balansında;
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabatda;

163 Mühasibat (maliyyә) hesabatına olan ümumi tәlәblәr:

•

yuxarıda qeyd olunan bütün tәlәblәr.
neytrallıq;
әhәmiyyәtlilik;
reallıq (mötәbәrlik) vә tamlıq;
müqayisә edilәn olması;

164 Mühasibat (maliyyә) hesabatının müqayisәli tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilatın göstәricilәri ilә müqayisәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsidir;
hesabatın hәr bir mövqeyinin ötәn dövrün sәciyyәsi ilә müqayisәsәni ;
nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn olunmasını;

165 Mühasibat (maliyyә) hesabatının amilli tәhlili sәciyyәlndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn olunmasını;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsidir;
Hesabatın hәr bir mövqeyinin ötәn dövrün sәciyyәsi ilә müqayisәsәni ;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini;

166 Mühasibat (maliyyә) hesabatının trend tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasının müqayisәsini
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn edilmәsini
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsini
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun (balansın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisi) müәyyәn edilmәsini ;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә edilmәsini

167 Mühasibat (maliyyә) hesabatının şaquli tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasının müqayisәsini
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә¬sini;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini

168 Mühasibat (maliyyә) hesabatının üfiqi tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasının müqayisәsini
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә dinamikada qiymәtlәndirilmәsini
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә edilmәsi
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini

169 Istehsalın sabitliyi ehtiyatı sәviyyәsi necә hesablanır:

•

mәhsul buraхılışının faktiki hәcmi ilә kritik hәcmi arasındakı fәrqin istehsalın faktiki hәcminә nisbәti kimi;
mәhsul buraхılışının kritik hәcminin faktiki hәcminә nisbәti kimi
satışdan pul gәlirin reallaşdırılanmәhsulun natural ifadәdә miqdarına nisbәti kimi.
satışın faktiki hәcmi ilә plan hәcmi arasındakı fәrqin satışın plan hәcminә nisbәti kimi;
mәhsul satışının faktiki hәcminin ötәn ildәki faktiki hәcminә nisbәti kimi;

170 Kоmmersiya tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı necә müәyyәn оlunur:

•

marjinal gәlirlә dәyişәn хәrclәrin fәrqi kimi.
satışın faktiki hәcmi ilә satışın böhranlı hәcmi arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә mәcmu хәrclәri arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә dәyişәn хәrclәr arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә sabit хәrclәri arasında fәrq kimi;

171 Investisiya – nettоnun maliyyәlәşdirilmәsi sәviyyәsi hesablanır:

•

әvvәlki investisiyaların azaldılması ilә bağlı pul vәsaiti daхil оlmalarının yeni investisiya ilә әlaqәdar pul vәsaiti
çıхmalarına nisbәti kimi
хalis mәnfәәtin investisiya – nettоya nisbәti kimi;
vergiyә cәlbоlunan mәnfәәtin investisiya – nettоya nisbәti kim;
balans mәnfәәtinin investisiya – nettоya nisbәti kim;
yeni investisiya ilә әlaqәdar pul vәsaiti çıхımının әvvәlki investisiyaların azaldılması ilә bağlı pul vәsaiti daхil
оlmalarına nisbәti kimi;

172 xalis investisiyanın örtülmәsi sәviyyәsi hesablanır:

•

vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtin хalis investisiyanın mәblәğinә nisbәti kimi;
хalis mәnfәәtin хalis investisiyanın mәblәğinә nisbәti kimi;
хalis investisiya mәblәğinin cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi.
cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının хalis investisiya mәblәğinә nisbәti kimi ;
balans mәnfәtinin хalis investisiyanın mәblәğinә nisbәti kimi;

173 Investisiya qоyuluşunun ötrülmәsi sәviyyәsi hesablanır:

•

cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının investisiyanın ümumi mәblәğinә nisbәti kimi ;
vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtin investisiyanın ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;
хalis mәnfәәtin investisiyanın ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;
balans mәnfәәtinin investisiyanın ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;
investisiyanın ümumi mәblәğinin cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi.

174 Pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalı hesablanır:

•

investisiya fәaliyyәtindәn хalis pul aхınının cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına hasili kimi;
investisiya fәaliyyәtindәn хalis pul aхınının cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi;
cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının investisiya fәaliyyәtindәn хalis pul aхınına nisbәti.
investisiya fәaliyyәtindәn хalis pul aхını ilә cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına fәrqi kimi;
investisiya fәaliyyәtindәn хalis pul aхını ilә cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına cәmi kimi;

175 Adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ötürülmәsi әmsalı hesablanır:

•

dividendlәrin ödәnilmәsinә qәdәr vergi vә faizlәrin ödәnildikdәn sоnra cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının
ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;
хalis mәnfәәtin adi sәhmlәr üzrә ödәnilәcәk dividend mәblәğinә nisbәti kimi;
vergi vә faizlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi
mәblәğinә nisbәti kimi;
dividendlәrin ödәni ödәnilmәsindәn әvvәl cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi
mәblәğinә nisbәti kimi;
dividendlәrin, vergilәrin vә faizlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәcәk
dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;

176 Bütün növ sәhmlәr üzrә dividendlәrin örtülmәsi әmsalı hesablanır:

•

vergi vә faizlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi
mәblәğinә nisbәti kimi;
dividendlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl vә vergi vә faizlәrin ödәnilmәsindәn sоnra cari fәaliyyәtdәn хalis pul
aхınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti kimi ;
хalis mәnfәәtin dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;
dividendlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi
mәblәğinә nisbәti kimi;
dividendlәrin, vergilәrin vә faizlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınının ödәnilәcәk
dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti kimi;

177 Bоrc pоtensialı әmsalı hesablanır:

•

kreditlәrin, bоrcların vә kreditоr bоrclarının cәmi ilә pul vәsaitlәrinin fәrqinin dividendlәrin, faizlәrin vә vergilәrin
öәdnilmәsinә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti;
bank kreditlәrinin faiz vә vergilәrin ödәnilmәsinә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
bank kreditlәri vә bоrcların cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
kredit vә kreditоr bоrclarının cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
kreditlәrin, bоrcların vә kreditоr bоrclarının cәmi ilә pul vәsaitinin vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının fәrqinin
dividendlәrin, faizlәrin, vergilәrin ödәnilmәsindәn sоnra cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi;

178 Bоrc dәrәcәsi – nettо hesablanır:

•

bank kreditlәrinin faiz vә vergilәrin öәdnilmәsinә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi;
kreditlәrin, bоrcların vә kreditоr bоrclarının cәmi ilә pul vәsaitlәrinin fәrqinin dividendlәrin, faizlәrin, vergilәrin
ödәnilmәsindәn sоnra cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi ;
bank kreditlәrinin faiz vә vergilәrin ödәnilmәsinә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
bank kreditlәri vә bоrcların cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
kredit vә kreditоr bоrclarının cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;

179 Bоrc dәrәcәsinin dinamik göstәricisi hesablanır:

•

bank kreditlәrinin faiz vә vergilәrin öәdnilmәsinә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti ;
kredit vә kreditоr bоrclarının cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
kreditlәrin, bоrcların vә kreditоr bоrclarının cәminin dividendlәrin, faizlәrin vә vergilәrin ödәnilmәsindәn sоnra
cari fәaliyyәtdәn хalis pul aхınına nisbәti kimi
bank kreditlәrinin faiz vә vergilәrin ödәnilmәsinә qәdәr cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
bank kreditlәri vә bоrcların cari fәaliyyәtdәn хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;

180 Maliyyә hesabatı üzrә hesabat ilindә satışdan pul gәliri 3502 min manat, xüsusi kapitalın hәcmi 1701
min manatdır. Bu halda xüsusi kapitalın dövr sürәti әmsalını müәyyәn edin?
2,0788.

•

2,1216;
1,7645;
2,1839;
2,0588;

181 Müәssisәnin xüsusi kapitalı 1680 min manat, aktivlәrin cәmi mәblәği 1937 manatdır. Maliyyә
müstәqilliyi әmsalını müәyyәn edin?

•

1,218.
0,9281;
0,93212;
1,153;
1,056;

182 Maliyyә hesabatı üzrә hesabat ilindә satışdan pul gәliri 3502 min manat, xüsusi kapitalın hәcmi 1701
min manatdır. Bu halda xüsusi kapitalın dövr sürәti әmsalını müәyyәn edin?

•

2,1839;
1,7645;
2,0788.
2,1216;
2,0588 ;

183 Müәssisәnin maliyyә hesabatında ilin sonuna dövriyyәdәn kәnar aktivlәr 1220,5 min manat, xüsusi
vәsait mәblәği isә 1728 min manatdır. Bu halda daimi aktivlәr indeksi nә qәdәr olur?

•

0,6161.
0,7963;
0,6970 ;
0,7612;
0,5962;

184 Balans mәlumatlarına әsasәn aktivlәr 35000 min manat, xüsusi kapital 22000 min manat, uzunmüddәtli
öhdәliklәr 3000 min manat tәşkil edir. Maliyyә müstәqilliyi әmsalını müәyyәn edin?

•

2,22
0,63
0,71
1,45
2,05

185 Balans mәlumatlarına әsasәn balansın valyutası  6600 min manat, xüsusi dövriyyә kapitalı – 1200 min
manat, dövriyyә kapitalı  3500 min manatdır. Maliyyә aktivliyi әmsalını (maliyyә rıski әmsalı) müәyyәn
edin?

•

1,87
1,89
2,08
2,32
0,53

186 Balans mәlumatlarına әsasәn borc kapitalı  2300 min manat, xüsusi kapital – 3000 min manat, dövriyyә
kapitalı  2500 min manatdır. Maliyyә aktivliyi әmsalını (maliyyә riski әmsalı) müәyyәn edin?

•

2,39
3,21
2,23
0,92
0,77

•

187 Hansı halda tәşkilatın maliyyә vәziyyәti qeyri sabit hesab edilir:

•

xüsusi vәsait mәnbәlәri ehtiyat vә mәsrәflәrdәn çox olduqda;
ehtiyatların vә xәrclәrin ödәnilmәsi üçün uzunmüddәtli vәsaitlәr yetәrli olmadıqda;
ehtiyatların vә debitor borclarının dövranının yüksәldilmәsi hesabına ödәmә qabiliyyәtini bәrpa etmәk mümkün
olduqda;
xüsusi vәsaitlәrin ehtiyatlardan vә xәrclәrdәn az olduqda;
әmlakın ümumi hәcmindә xüsusi vәsaitin payı azlıq tәşkil etdikdә.

188 Hansı şәrt çәrçivәsindә tәşkilat maliyyә cәhәtdәn müstәqil hesab edilir:

•

cәlb edilmiş vәsait mәblәğinin xalis mәnfәәtdәn çox olması;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün bütün mәnbәlәrin yetәrli olması;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün kifayәt qәdәr xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin mövcudluğu;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün kifayәt qәdәr uzunmüddәtli maliyyә mәnbәlәrin mövcudluğu;
mәnfәәtin artım tempinin maya dәyәrin artım tempindәn yüksәk olması.

189 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı necә hesablanır?

•

kapital / mәcmu aktivlәr;
(kapital – uzunmüddәtli aktivlәr) / cari aktivlәr;
(kapital – uzunmüddәtli aktivlәr) / kapital;
kapital / kapital vә öhdәliklәrin cәmi;
xüsusi kapital/ borc kapitalı.

190 Maliyyә riski әmsalı necә hesablanır?

•

kapitalın qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminin kapital vә öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi .
kapitalın uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

191 Maliyyәlәşdirmә әmsalı necә hesablanır?

•

kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminin kapital vә öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi..
borc kapitalın xüsusi kapitala nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;

192 Maliyyә sabitliyi әmsalı necә hesablanır?

•

kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminin kapital vә öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi.
kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
kapital vә qısamüddәtli öhdәliklәrin cәminin kapital vә öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi;

193 Tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı (tәhlükәsizlik zonası) hesablanır:

•

satışın illik hәcmi ilә satışın böhranlı hәcmi arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә sabit xәrclәri arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә mәcmu xәrclәri arasında fәrq kimi;
marjinal gәlirlә dәyişәn xәrclәrin fәrqi kimi.

194 Mühasibat (maliyyә) hesabatına olan ümumi tәlәblәr hansılardır?
neytrallıq, operativlik.

•

mötәbәrlik, dinamiklik;
müqayisәlilik, neytrallıq;
mötәbәrlik, müqayisәlilik;
müqayisәlilik, dinamiklik;

195 Maliyyә sabitliyinin hansı növlәri vardır?

•

mütlәq, normal, nisbi, mütlәq.
mütlәq, normal, perspektiv, böhranlı;
mütlәq, normal, perspektiv, cari;
mütlәq, normal, qeyri sabit, cari;
mütlәq, normal, qeyri sabit, böhranlı;

196 Maliyyә levericinin sәviyyәsi nәyi sәciyyәlәndirir?

•

istehsalın artım templәrinin qeyri ahәngdarlığı sәviyyәsi.
xalis mәnfәәtin dәyişmә tempini;
xalis mәnfәәtin satışdan mәnfәәtin dәyişmәsinә nisbәtdә dәyişkәnliyini;
xalis mәnfәәtin sәviyyәsinin satışdan mәnfәәtdәn asılılığını;
satışın mәnfәәtliliyi;

197 Müәssisәnin cari xәrclәrinin vә xarici borclarının ödәnilmәsinә yönәldilmiş vәsaitlәrin yetәrliliyinin
qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilәn göstәrici hansıdır?

•

rentabellik sәviyyәsi.
istehsalmaliyyә leviricinin sәviyyәsi;
maliyyә rıçaqının sәviyyәsi;
maliyyә sabitliyi;
mәnfәәtlilik sәviyyәsi;

198 Maliyyә alәtinin sәmәrәsi hansı halda xüsusi kapitalın rentabelliyinin yüksәlmәsini tәmin edir?

•

borc vәsaitlәrinin qiymәti mәhsulun rentabelliyindәn aşağı olduqda.
borc vәsaitlәrinin qiymәti kapital qoyuluşunun rentabelliyinә bәrabәr olduqda;
borc vәsaitlәrinin qiymәti kapital qoyuluşunun rentabelliyindәn aşağı olduqda;
borc vәsaitlәrinin qiymәti kapital qoyuluşunun rentabelliyindәn yüksәk olduqda;
borc vәsaitlәrinin qiymәti mәhsulun rentabelliyindәn yuxarı olduqda;

199 Sabit mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilәn aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı әmsaldan istifadә
olunur?

•

kapitallaşdırma;
kritik likvidlik;
manevretmә;
maliyyә sabitliyi;
maliyyәlәşdirmә.

200 Xüsusi kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi әmsalının artması ifadә edir:

•

maliyyә sabitliyi sәviyyәsinin artmasını, xarici investorlardan asılılığın azalmasını
ümumi mәnbәlәrdә sәhmdarların payının azalmasını;
xarici investorlardan asılılığın azalmasını;
maliyyә sabitliyi sәviyyәsinin artmasını;
xarici investorlardan asılılığın artmasını;

201 Maliyyә sabitliyini tәmin edәn göstәricilәr nәyi sәciyyәlәndirir:
fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyini.
tәşkilatın fәaliyyәtinin gәlirliyini;

•

ödәmә qabiliyyәtini;
mәnbәlәrin strukturunun keyfiyyәtini;
xarici mәnbәlәrdәn istifadә ilә әlaqәdar xәrclәrin keyfiyyәtini;

202 Ehtiyatlar vә xәrclәr hansı vәsaitlәr hesabına ödәnildiyi halda, tәşkilatın maliyyә sabitliyi hansı mәnbә
hesabına tәmin edilir:

•

xüsusi dövriyyә vәsaitlәri, uzunmüddәtli borc vәsaitlәri hesabına;
qısamüddәtli bank kreditlәri, kreditor borcları hesabına;
dövriyyә vәsaitlәri, kreditor borcları hesabına;
xüsusi dövriyyә vәsaitlәri hesabına;
uzun müddәtli vә qısamüddәtli bank kreditlәri hesabına

203 Hansı halda tәşkilatın maliyyә vәziyyәti qeyri sabit hesab edilir:

•

әmlakın ümumi hәcmindә xüsusi vәsaitin payı azlıq tәşkil etdikdә.
dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin yüksәldilmәsi hesabına ödәmә qabiliyyәtini bәrpa etmәk mümkündür;
ehtiyatların vә xәrclәrin ödәnilmәsi üçün uzunmüddәtli vәsaitlәr yetәrli olmadıqda;
xüsusi vәsaitlәrin ehtiyatlardan vә xәrclәrdәn az olduqda;
xüsusi vәsait mәnbәlәri ehtiyat vә mәsrәflәrdәn çox olduqda;

204 Tәşkilat aşağıdakı şәrtlәr tәmin olunduqda maliyyә cәhәtdәn müstәqil hesab edilir:

•

mәnfәәtin artım tempi maya dәyәrin artım tempindәn yüksәk olduqda.
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün borc vәsait mәnbәlәri mövcud olduqda;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün kifayәt qәdәr xüsusi dövriyyә vәsaitlәri mövcud olduqda;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün kifayәt qәdәr uzunmüddәtli maliyyә mәnbәlәri mövcud olduqda;
cәlb edilmiş vәsait mәblәği xalis mәnfәәtdәn çox olduqda;

205 Bazarların, onların ayrıayrı seqmentlәrin vә alıcıların qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan ABC –
tәhlilinin mahiyyәti:

•

müәssisәnin müştәri bazasının qiymәtlәndirilmәsi.
mәnfәәtә tәsir göstәrәn әsas marketinq amillәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
rәqiblәrlә müqayisәdә satış zonalarının tәsniflәşdirilmәsinin aparılması;
satışdan әldә edilәn gәlir vә marjinal mәnfәәt arasında olan asılılığın qurulması;
strateji üstünlüklәr vә seçilmiş mәqsәdli bazarlar üzrә tәhlilin vә planlaşdırmanın әsas istiqamәtlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi;

206 Pul axını tәhlilinin birbaşa metodunun mahiyyәti:

•

pul vәsaitinin sәrfinin qiymәtlәndirilmәsi.
pul axınının hәcmi, tәrkibi, strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;
pul axınının likvidliyinin qiymәtlәndirilmәsi;
tәhlil aparılan dövrdә daxil olan pul vәsaiti mәblәğinin müәyyәn edilmәsi;
pul vәsaitlәrinin dәyişilmәsi dinamikasının qiymәtlәndirilmәsi;

207 Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәti üzrә pul axınının hәrәkәti:

•

debitorlarla hesablaşmalarla bağlıdır.
mәhsulun satışı ilә baglıdır;
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin әldә edilmәsi ilә baglıdır;
qısamüddәtli pul kagızlarının әldә edilmәsi ilә bağlıdır;
büdcә ilә hesablaşmalarla baglıdır;

208 Xüsusi kapitalın artırılması mәnbәyinә bilavasitә aiddir:
istiqrazların buraxılışı;
mәhsul satışmәhsul satışından pul gәliri.

•

maliyyә qoyuluşları;
kreditlәrin cәlb edilmәsi;
sәhmlәrin emissiyası;

209 Aşağıdakı bәrabәrsizlik fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin artmasını sәciyyәlәndirir:

•

pul gәlirinin artım tempi adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrin artım tempinә bәrabәrdir.
pul gәlirinin artım tempi mәnfәәtin artım tempinә bәrabәrdir;
pul gәlirinin artım tempi mәnfәәtin artım tempindәn aşağıdır;
pul gәlirinin artım tempi mәnfәәtin artım tempindәn yüksәkdir;
pul gәlirinin artım tempi adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrin artım tempindәn aşağıdır;

210 Mühasibat balansının qeyripul maddәsinә aid edilir:

•

bank krediti üzrә borclar.
qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları;
malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları;
alıcıların vә sifarişçilәrin debitor borcları;
tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri;

211 Mühasibat balansının pul maddәsinә aid edilir:

•

ehtiyatlar.
hazır mәhsul;
tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri;
alıcılar vә sifarişçilәrin debitor borcları;
tәxirә salınmış vergi aktivlәri;

212 Xüsusi vәsait mәnbәlәrinә daxildir?

•

kreditor borcları;
tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
alınmış avanslar;
amortizasiya mәblәği;
debitor borcları;

213 Uzun müddәtli öhdәliklәrin kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti sәciyyәlәndirir?
214 Tәşkilatın aktivlәrinin quruluşunun tәhlilinin mәqsәdi?

•

aktivlәrin keyfiyyәtini qiymәtlәndirmәk
tәşkilatın maliyyә sabitliyini qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın işlәk kapitalını qiymәtlәndirmәk;
xalis dövriyyә kapitalını qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini qiymәtlәndirmәk.

215 Xüsusi kapitalın qısamüddәtli aktivlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә payı sәciyyәlәndirir?

•

maliyyәlәşdirmә әmsalını.
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
maliyyә riski әmsalını;

216 Xüsusi vәsait mәnbәlәrinin aktivlәrin örtülmәsinin ümumi mәnbәlәri¬nә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

maliyyә riski әmsalını.
ümumi maliyyә müstәqilliyi sәviyyәsi;
maliyyә sabitliyi әmsalını;

xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;

217 Kapitallaşdırma әmsalından istifadәnin mәqsәdi?

•

tәşkilatın investisiya fәaliyyyәtini tәmin edәn imkanları qiymәtlәndirmәk.
tәşkilatın vәsait mәnbәlәrinin strukturunu tәmin edәn imkanları qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi imkanlarını qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın maliyyә sabitliyinin yüksәldilmәsi imkanlarını imkanları qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın işgüzar fәallığının yüksәldilmәsi imkanlarını qiymәtlәndirmәk;

218 Kapitalın kapital vә öhdәliklәrin cәminә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

müstәqillik әmsalını.
maliyyә sabitliyi әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
maliyyәlәşdirmә әmsalını;

219 Xüsusi dövriyyә kapitalının xüsusi kapitala nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

ehtiyatların xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını.
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
cari aktivlәrin xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını;

220 Tәşkilatın xüsusi kapitalı, qısamüddәtli bank kreditlәri vә kreditor borcları sәciyyәlәndirir?

•

tәşkilatın işçilәr qarşısında öhdәliklәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrini;
tәşkilatın investisiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrini;
tәşkilatın dövriyyә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrini;
tәşkilatın әsas vәsaitlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrini;
tәşkilatın büdcә qarşısında öhdәliklәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrini;

221 Xüsusi dövriyyә kapitalının dövriyyә aktivlәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

ehtiyatların xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını.
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
cari aktivlәrin xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını;

222 Dövr әrzindә satılmış mәhsulun dәyәrinin dövr әrzindә dövriyyә aktivlәrinin orta illik dәyәrinә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

maliyyәlәşdirmә әmsalını.
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
dövriyyә aktivlәrinin dövretmә әmsalını;
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;

223 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin lәngimәsi sәciyyәlәndirir?

•

balansda pul vәsaiti vә onların ekvivalentlәrinin artımını.
balansda ehtiyat vә mәsrәflәrin nәzәrә çarpacaq artımını;
balansda kreditor borclarının artımını;
balansda debitor borclarının artımını;
balansda öhdәliklәrin artımını;

224 Maliyyә sabitliyi pozulmaması üçün müәssisәnin dövriyyәdәn¬kәnar aktivlәri hansı mәnbәlәrdәn
formalaşmalıdır?

•

yalnız borclar hesabına.
xüsusi kapital, uzunmüddәtli kredit vә borclar hesabına;
mәnfәәt, qısamüddәtli kredit vә borclar hesabına;
xüsusi kapital, qısamüddәtli kredit vә borclar hesabına;
ehtiyyat fondu vә qısamüddәtli öhdәliklәr hesabına;

225 Mәssisәnin әmlakının quruluşunu hansı göstәricilәr xarakterizә edir:

•

qeyri dövriyyә aktivlәri, ehtiyat kapitalı, uzunmüddәtli öhdәliklәr, debitor borcları.
qeyri dövriyyә aktivlәri, hazır mәhsul, qısamüddәtli aktivlәr;
torpaq, tikili vә avadanlıqlar, qeyrimaddi aktivlәr, xüsusi vәsaitlәr, hesablardakı vәsaitlәr;
torpaq, tikili vә avadanlıqlar, qeyrimaddi aktivlәr, material dövriyyә aktivlәri, hesablarda olan vәsaitlәr;
qeyri dövriyyә aktivlәri, ehtiyat kapitalı, kreditor borcları, debitor borcları;

226 Aktivlәrin strukturunda dәyişikliklәri o vaxtı müsbәt qiymәtlәn¬dirmәk olar ki, onların ümumi
dәyәrindә aşagıdakı göstәricilәrin xüsusi çәkisi artır:

•

әsas istehsal fondlarının;
material ehtiyatlarının;
yüksәk likvidli aktivlәrin;
hazır mәhsulun;
debitor borclarının.

227 Hansı aktivlәr әsas kapitala aiddir:

•

qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları, hazır mәhsul, bitmәmiş istehsal;
qeyrimaddi aktivlәr, pul vәsaitlәri, torpaq, tikili vә avadanlıqlar;
torpaq, tikili vә avadanlıqlar, qeyrimaddi aktivlәr, daşınmaz әmlaka investisiyalar;
әsas vәsaitlәr, debitor borcları, materiallar, pul vәsaitlәri;
pul vәsaitlәri, debitor borcları, qeyri maddi aktivlәr;

228 Hansı vәsait dövriyyә aktivlәrinә aiddir:

•

bank kreditlәri, qeyrimaddi aktivlәr, pul vәsaitlәri.
materiallar, torpaq, tikili vә avadanlıqlar, ehtiyat kapitalı;
kreditor borcları, bank kreditlәri, ehtiyatlar;
quraşdırılmış avadanlıqlar, pul vәsaitlәri, qeyrimaddi aktivlәr;
pul vәsaitlәri, debitor borcları, ehtiyatlar;

229 Mühasibat balansının mәlumatları әsasında müәyyәn etmәk olar:

•

maliyyә mәnbәlәrinin strukturunu.
adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәrin dinamikasını;
maliyyә nәticәlәrinin strukturunu;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
tәşkilatın işgüzar fәallığını;

230 Ehtiyat kapitalının әsas mәnbәyi:

•

qısamüddәtli kredit.
xalis mәnfәәt;
balans mәnfәәti;
mәhsul satışından mәnfәәt;
borc vәsaiti;

231 әsas vәsaitlәrin vә qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası hansı vәsaitlәrin mәnbәyidir?

•

debitor borclarının.
cәlb olunmuş vәsaitin;
borc vәsaitinin;
xüsusi vәsaitin;
müәssisәnin bütün vәsaitinin;

232 Bank tәrәfindәn qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsindә mәqsәd:

•

yeni obyektlәrin tikintisi.
büdcәyә vә büdcәdәnkәnar fondlara borcların ödәnilmәsi;
dövriyyә vәsaitlәrinin әldә olunması;
müәssisәnin texniki inkişafının böyük problemlәrinin hәlli;
әsas vәsaitlәrin alınması;

233 Dövriyyә aktivlәrinin xüsusi kapitala nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi dövriyyә kapitalının manevretmә әmsalını;
maliyyәlәşdirmә әmsalını
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını

234 Dövriyyә aktivlәrinin xüsusi kapitala nisbәti sәciyyәlәndirir?
235 Satışın maya dәyәrinin material ehtiyatlarının orta dәyәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

material ehtiyatların dövretmә әmsalını.
maliyyәlәşdirmә әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
maliyyә riski әmsalını;

236 Satışdan pul gәlirinin dövriyyә aktivlәrinin orta dәyәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

dövriyyә aktivlәrin dövretmә әmsalını.
maliyyәlәşdirmә әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
maliyyә riski әmsalını;

237 Tәşkilatın cari aktivlәri vә cari öhdәliklәri arasında fәrq sәciyyәlәndirir?

•

әsas kapitalı.
xüsusi kapitalı;
xüsusi dövriyyә aktivlәri;
işlәk kapitalı;
borc kapitalını;

238 Tәşkilatın cari aktivlәrindәn cari passivlәrini çıxmaqla hansı göstәricini müәyyәn etmәk olar?

•

әsas kapitalı.
xüsusi kapitalı;
xalis dövriyyә kapitalını;
işlәk kapitalı;
borc kapitalını;

239 Xüsusi kapital vә uzunmüddәtli aktivlәrin fәrqinin dövriyyә aktivlәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?
maliyyәlәşdirmә әmsalını.

•

maliyyә sabitliyi әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
xüsusi dövriyyә kapitalı ilә tәmin olunma әmsalını;

240 Borc kapitalının xüsusi kapitala nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını.
maliyyәlәşdirmә әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
maliyyә riski әmsalını;

241 Xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını.
maliyyәlәşdirmә әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
әmlakın real dәyәri әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;

242 Xüsusi dövriyyә kapitalının uzunmüddәtli aktivlәriә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

daimi aktivin indeksi әmsalını.
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
cari aktivlәrin xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını;

243 Xüsusi dövriyyә kapitalının әsas vәsaitlәrә, әmtәәmaterial qiymәtlilәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını.
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini ;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;
әmlakın real dәyәri әmsalını;
cari aktivlәrin xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını;

244 Xalis mәnfәәt hesabına hәyata keçirilir?

•

kommersiya xәrclәrinin ödәnilmәsi
kreditlәr üzrә faizlәrin ödәnilmәsi;
kreditor borclarının qaytarılması;
büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi;
ehtiyat kapitalının yaradılması;

245 Kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminin kapital vә öhdәliklәrin cәminә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını.
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini ;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
әmlakın real dәyәri әmsalını;
cari aktivlәrin xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını;

246 Xüsusi dövriyyә kapitalının material ehtiyatlarının orta dәyәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

material ehtiyatların xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını.
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini;

cari aktivlәrin xüsusi vәsaitlә örtülmәsi әmsalını;

247 Tәşkilatın vәsait mәnbәlәrinin strukturunu tәmin edәn imkanları qiymәtlәndirmәk üçün hansı әmsaldan
istifadә edilir?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәti;
ödәmә;
kapitallaşdırma;
dövriyyә vәsaitinin dövr sürәti.
tәşkilatın vәsaitinin ümumi hәcmindә xüsusi vәsaitin payı;

248 Tәşkilatın vәsait mәnbәlәrinin strukturunu qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı әmsallardan istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur:

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәti;
kapitallaşdırma;
örtmә;
tәşkilatın vәsaitinin ümumi hәcmindә xüsusi vәsaitin payı;
hәcmindә xüsusi vәsaitin payı;

249 Ehtiyatlar vә xәrclәr hansı vәsaitlәr hesabına ödәnildiyi halda, tәşkilatın maliyyә sabitliyi tәmin edilir:

•

xüsusi dövriyyә vәsaitlәri hesabına;
xüsusi dövriyyә vәsaitlәri, uzunmüddәtli borc vәsaitlәri hesabına;
uzun müddәtli vә qısamüddәtli bank kreditlәri hesabına
qısamüddәtli bank kreditlәri, kreditor borcları hesabına;
dövriyyә vәsaitlәri, kreditor borcları hesabına;

250 Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti qeyri sabit hesab edilir:

•

dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin yüksәldilmәsi hesabına ödәmә qabiliyyәtini bәrpa etmәk mümkündür;
ehtiyatların vә xәrclәrin ödәnilmәsi üçün uzunmüddәtli vәsaitlәr yetәrli olmadıqda;
xüsusi vәsaitlәrin ehtiyatlardan vә xәrclәrdәn az olduqda;
әmlakın ümumi hәcmindә xüsusi vәsaitin payı azlıq tәşkil etdikdә.
xüsusi vәsait mәnbәlәri ehtiyat vә mәsrәflәrdәn çox olduqda;

251 Tәşkilat aşağıdakı şәrtlәr tәmin olunduqda maliyyә cәhәtdәn müstәqil hesab edilir:

•

ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün kifayәt qәdәr uzunmüddәtli maliyyә mәnbәlәri mövcud olduqda;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün kifayәt qәdәr xüsusi dövriyyә vәsaitlәri mövcud olduqda;
mәnfәәtin artım tempi maya dәyәrin artım tempindәn yüksәk olduqda.
cәlb edilmiş vәsait mәblәği xalis mәnfәәtdәn çox olduqda;
ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi üçün borc vәsait mәnbәlәri mövcud olduqda;

252 Ehtiyatların vә xәrclәrin örtülmәsi mәnbәlәrini sәciyyәlәn¬dirmәk üçün hansı göstәrici haqqında
mәlumat vacibdir?

•

xüsusi kapital, borc kapitalı.
kapital, öhdәliklәr;
debitor borcları, pul vәsaitlәri;
aktivlәr, qısamüddәtli öhdәliklәr;
kapital, öhdәliklәr, aktivlәr;

253 Maliyyә sabitliyinin tәhlili aşağıdakı hesablama vasitәsilә hәyata keçirilir:

•

doğru cavab yoxdur.
mәnfәәt, aktiv vә ya passiv arasında mütәnasiblik göstәricilәrinin hesablanması ilә;
satışdan pul gәliri, aktiv vә ya passiv arasında mütәnasiblik göstәricilәinin hesablanması ilә;
aktiv vә passivi sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin hesablanması ilә;

xәrclәr vә mәnfәәtin asılılığını sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin hesablan¬ması ilә;

254 Maliyyә riski yaranır?

•

maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin artım tempi aktivlәrin artım tempindәn aşağı olduqda;
maliyyә levirici (alәti) sәviyyәsi mәnfәәtlilik sәviyyәsindәn yüksәk olduqda;
kreditor borcu mәblәği debitor borcu mәblәğindәn çox olduqda;
xalis mәnfәәtinin artım tempi maliyyә resurslarının artım tempindәn aşağı olduqda;
müәssisәdә uzunmüddәtli ssuda vә borclar üzrә faizlәrin ödәnilmәsi üçün vәsait çatışmadıqda.

255 Müstәqillik әmsalı hesablanır:

•

bütün vәsait mәnbәyi : borc vәsaiti.
xüsusi vәsait : bütün vәsait mәblәği;
borc vәsaiti : bütün vәsait mәblәği;
(borc vәsaiti + cәlb edilmiş vәsait) : bütün vәsait mәblәği;
xüsusi vәsait : borc vәsaiti;

256 Balansın hansı maddәlәri müәssisәnin vәsait mәnbәlәrini әks etdirir?

•

әsas vәsait, nizamnamә kapitalı, әlavә kapital, ehtiyat fondu;
xüsusi, borc vә cәlb edilmiş vәsait;
әsas, borc vә cәlb edilmiş vәsait;
әsas vәsait, vә cәlb edilmiş pul vәsaiti;
bütün cavablar düzgündür.

257 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı hesablanır:

•

(xüsusi kapital – dövriyyәdәn kәnar aktivlәr) : xüsusi vәsait mәnbәlәri;
(xüsusi kapital – dövriyyәdәn kәnar aktivlәr) : cari aktivlәr;
xüsusi kapital : aktivlәr;
xüsusi vәsait mәnbәlәri : balansın valyutası;
xüsusi kapital : borc kapitalı.

258 Xüsusi dövriyyә kapitalı ilә tәmin olunma әmsalı hesablanır:

•

xüsusi dövriyyә vәsaitlәri : xüsusi vәsaitlәr.
xüsusi kapital : aktivlәr;
(xüsusi kapital – dövriyyәdәn kәnar aktivlәr) : döviyyә aktivlәri;
(xüsusi kapital – dövriyyәdәn kәnar aktivlәr) : xüsusi vәsait mәnbәlәri;
xüsusi kapital : balansın valyutası;

259 Xüsusi dövriyyә vәsaitlәrin manevretmә әmsalı necә hesablanır?

•

xüsusi kapital : aktivlәr;
xüsusi kapital : borc kapitalı.
xüsusi kapital : balansın valyutası;
xüsusi dövriyyә aktivlәri : xüsusi kapital;
borc kapital : aktivlәr;

260 Dövriyyә aktivlәrinin dövretmә әmsalı (dövrlә) hesablanılır:

•

dövriyyә aktivlәrin orta illik dәyәri : xalis mәnfәәt;
dövriyyә aktivlәrinin orta illik dәyәri : balansın yekunu;
dövr әrzindә satılmış mәhsulun dәyәri : dövr әrzindә dövriyyә aktivlәrinin orta illik dәyәri;
dövr әrzindә dövriyyә aktivlәrin orta illik dәyәri : mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir;
satısdan әldә edilәn mәnfәәt : dövriyyә aktivlәrin orta illik dәyәri.

261 Xüsusi kapitalın manevrlik әmsalı sәciyyәlәndirir

•

xüsusi kapitalın uzunmüddәtli aktivlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә payını
xüsusi kapitalın qısamüddәtli aktivlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә payını
kapitalın dövr sürәtini;
likvidlik sәviyyәsini.
maliyyә aktivliyinin sәviyyәsini;

262 Balansda ehtiyat vә mәsrәflәrin nәzәrә çarpacaq artımı sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilatın fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi;
müәssisәnin sabitliyinin azalmas;
inflyasiya sәviyyәsinin yüksәk olması.
dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin lәngimәsini;
әmtәә – material qiymәtlilәrinin göndәrilmәsi qrafikinıin pozulmasını;

263 Material ehtiyatların dövretmә әmsalı hesablanır:

•

material ehtiyatların dövriyyә aktivlәrinә nisbәti kimi;
satışın maya dәyәrinin material ehtiyatlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi;
material ehtiyatların balansın valyutasına nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirinin dövriyyә aktivlәrinә nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirinin uzunmüddәtli aktivlәrә nisbәti kimi.

264 Dövriyyә aktivlәrin dövretmә әmsalı hesablanır:

•

satışdan pul gәlirinin dövriyyә aktivlәrinin orta dәyәrinә nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirinin qeyri  dövriyyә aktivlәrinin ortadәyәrinә kimi.
dövriyyә vә qeyridövriyyә aktivlәrinin nisbәti kimi;
dövriyyә aktivlәrinin balansın valyutasına nisbәti kimi;
qeyyridövriyyә aktivlәrinin balansın valyutasına nisbәti kimi;

265 Maliyyә riski әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi .
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;

266 Maliyyәlәşdirmә әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi.
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;

267 Maliyyә sabitliyi әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә uzunmüddәtli passivlәrin cәminin balansın valyutasına nisbәti kimi.
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli passivlәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi;

268 әmlakın real dәyәri әmsalı hesablanır:

•

dövriyyә aktivlәrinin qeyridövriyyә aktivlәrә nisbәti kimi.
qeyri dövriyyә aktivlәrinin dövriyyә aktivlәrә nisbәti kimi;
әsas vәsaitin, xammalmaterialların, bitmәmiş istehsalın balansın valyutasına nisbәti kimi;

qeyridövriyyә aktivlәrinin balansın valyutasına nisbәti kimi ;
dövriyyә aktivlәrinin balansın valyutasına nisbәti kimi;

269 Borc vәsaitlәrinin uzunmüddәtә cәlb edilmәsi әmsalı:

•

qısa müddәtli öhdәliklәrin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
uzun müddәtli öhdәliklәrin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
xüsusi vәsait mәnbәlәrinin qeyridövriyyә aktivlәrә nisbәti kimi.
uzunmüddәtli öhdәliklәri vә xüsusi vәsait mәnbәlәrinin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
uzun müddәtli öhdәliklәrin xüsusi vәsait mәnbәlәri vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi;

270 Daimi aktivin indeksi hesablanır:

•

qeyridövriyyә aktivlәrinin xüsusi vәsait mәnbәlәrinә nisbәti kimi.
cari aktivlәrin cari passivlәrә nisbәti kimi;
cari passivlәrin cari aktivlәrә nisbәti kimi;
dövriyyә aktivlәrinin mәcmu aktivlәrә nisbәti kimi ;
qeyridövriyyә aktivlәrinin mәcmu aktivlәrә nisbәti kimi;

271 Material ehtiyatlarının xüsusi vәsaitlәrә tәmin olunması әmsalı hesablanır:

•

xüsusi dövriyyә kapitalın xüsusi kapitala nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın material ehtiyatlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi;
material ehtiyatların orta dәyәrinin xüsusi dövriyyә kapitalına nisbәti kimi;
material ehtiyatların orta dәyәrinin xüsusi kapitala nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә kapitalının material ehtiyatlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi ;

272 Xüsusi vәsaitlәrlә tәmin olunma әmsalı hesablanır:

•

xüsusi dövriyyә kapitalının dövriyyә aktivlәrinә nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın xüsusi dövriyyә kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә kapitalının borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә kapitalının xüsusi kapitala nisbәti kimi;
borc kapitalının xüsusi dövriyyә kapitalına nisbәti kimi;

273 Maliyyә sabitliyini tәmin edәn göstәricilәr sәciyyәlәndirir:

•

fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyini.
tәşkilatın fәaliyyәtinin gәlirliyini;
ödәmә qabiliyyәtini;
mәnbәlәrin strukturunun keyfiyyәtini;
xarici mәnbәlәrdәn istifadә ilә әlaqәdar xәrclәrin keyfiyyәtini;

274 Maliyyә sabitliyinin kapitallaşması göstәricilәri sәciyyәlәndirir:

•

fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyini.
tәşkilatın maliyyә asılılığını
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
vәsaitlәrin mәnbә strukturunu;
tәşkilatın fәaliyyәtinin gәlirliyini;

275 Tәşkilata fәaliyyәti üçün avans şәklindә ayrılan vәsaitin ümumi mәblәğindә tәşkilatın – mülkiyyәt
sahiblәrinin payının müәyyәn olunması üçün aşağıdakı göstәricidәn istifadә olunur:

•

maliyyә sabitliyi әmsalı;
xüsusi kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi әmsalı;
xüsusi kapitalın verim әmsalı;
mәcmu kapitalın dövranı әmsalı.
xüsusi kapitalın manevretmә әmsalı;

276 Xüsusi kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi әmsalının artması ifadә edir:

•

maliyyә sabitliyi sәviyyәsinin artmasını, xarici investorlardan asılılığın azalmasını
ümumi mәnbәlәrdә sәhmdarların payının azalmasını;
xarici investorlardan asılılığın azalmasını;
maliyyә sabitliyi sәviyyәsinin artmasını;
xarici investorlardan asılılığın artmasını;

277 İşlәk kapitalın hansı hissәsinin istehsal ehtiyatları vә uzunmüd¬dәtli debitor borclarında hәrәkәtsiz
qalmasını müәyyәn etmәk üçün aşağıdakı әmsaldan istifadә olunur:

•

maliyyә sabitliyi әmsalı.
işlәk kapitalın manevretmә әmsalı;
kritik likvidlik;
mütlәq likvidlik;
maliyyәlәşdirmә әmsalı;

278 Sabit mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilәn aktivlәrin qiymәtlәndi¬rilmәsi üçün hansı әmsaldan istifadә
olunur?

•

maliyyәlәşdirmә.
manevretmә;
maliyyә sabitliyi;
kapitallaşdırma;
kritik likvidlik;

279 Tәşkilatın fәaliyyәtinin hansı hissәsinin xüsusi vәsait hesabına, hansı hissәsinin isә borc vәsait hesabına
maliyyәlәşmәsini göstәrәn әmsal hansıdır.

•

kritik likvidlik.
maliyyә sabitliyi әmsalı;
maliyyәlәşmә әmsalı;
kapitallaşma әmsalı;
manevrlik әmsalı;

280 Mәcmu uzunmüddәtli maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindә xüsusi kapitalın payını müәyyәn etmәk üçün hansı
göstәricidәn istifadә edilir?

•

xüsusi kapitalın rentabelliyi
xüsusi vәsaitlәrin manevrlik әmsalı;
müәssisәnin maliyyә sabitliyi әmsalı;
müәssisәnin maliyyәlәşmә әmsalı;
kapitallaşmış mәnbәlәrin müstәqilliyi әmsalı;

281 Ümumi maliyyә müstәqilliyi sәviyyәsi qiymәtlәndirilir:

•

xüsusi vәsait mәnbәlәrinin cәlb edilmiş vәsaitlәrә nisbәti kimi.
kapitallaşmış mәnbәlәrin müstәqilliyi әmsalı kimi;
xüsusi vәsait mәnbәlәrinin aktivlәrin örtülmәsinin ümumi mәnbәlәrinә nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә vәsaiti mәnbәlәrinin aktivlәrin örtülmәsinin ümumi mәnbәlәrinә nisbәti kimi;
dövriyyә aktivlәrinin mәcmu aktivlәrdә payı kimi;

282 Xüsusi kapitalın manevrlik әmsalı hesablanır:

•

borc kapitalın xüsusi dövriyyә kapitalına nisbәti kimi.
xüsusi dövriyyә kapitalının qısamüddәtli borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә kapitalının uzunmüddәtli borc kapitalına nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә kapitalının xüsusi kapitala nisbәti kimi ;
xüsusi kapitalın xüsusi dövriyyә kapitalına nisbәti kimi;

283 Xalis dövriyyә aktivlәri hesablanır:

•

qeyri dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli öhdәliklәr arasında fәrq kimi.
cari aktivlәr vә cari passivlәr arasında fәrq kimi;
dövriyyә vә qeyridövriyyә aktivlәri arasında fәrq kimi;
qeyridövriyyә vә dövriyyә aktivlәri arasında fәrq kimi;
xüsusi vә borc kapitalı arasında fәrq kimi;

284 Xüsusi dövriyyә kapitalının (aktivlәrinin) manevrlik әmsalı hesablanır:

•

xüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbәti kimi.
dövriyyә aktivlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
xüsusi dövriyyә kapitalının xüsusi kapitala nisbәti kimi ;
dövriyyә vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
satışın hәcminin xalis cari aktivlәrә nisbәti kimi;

285 Tәşkilatın dövriyyә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә aiddir:

•

xüsusi kapital, әlavә kapital vә qısamüddәtli kreditlәr.
әlavә kapital, xüsusi kapital vә kreditor borcları;
xüsusi kapital, qısamüddәtli bank kreditlәri vә kreditor borcları;
nizamnamә kapitalı, xüsusi kapital vә qısamüddәtli bank kreditlәri;
kreditor borcları, uzunmüddәtli kreditlәr vә nizamnamә kapitalı;

286 Xalis dövriyyә kapitalı hesablanır:

•

xüsusi kapital vә borc kapitalı arasında fәrq kimi .
mәcmu aktivlәr vә dövriyyә aktivlәr arasında fәrq kimi;
tәşkilatın cari aktivlәri vә cari passivlәri arasında fәrq kimi ;
tәşkilatın cari passivlәri vә cari aktivlәri arasında fәrq kimi;
pul vәsaitlәri çıxılmaqla dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli öhdәliklәr arasında fәrq kimi;

287 Müәssisәnin maliyyә hesabatında ilin әvvәlinә dövriyyәdәnkәnar aktivlәr 1137 min manat, xüsusi vәsait
mәblәği isә 1680 min manatdır. Bu halda daimi aktivlәr indeksini müәyyәn edin?

•

0,6592;
0,6347.
0,6668;
0,6824;
0,6768;

288 Mühasibat balansı mәlumatlarına görә müәssisәnin aktivlәri 70000 manat, xüsusi kapitalı 44000 manat,
uzunmüddәtli öhdәliklәri 6000 manatdır. Onun maliyyә müstәqilliyi әmsalını müәyyәn edin?

•

0,58.
0,5;
0,77;
0,63;
0,85;

289 Müәssisәnin balans mәlumatlarına görә balansın valyutası 13200 manat xüsusi dövriyyә kapitalı 2400
manat, dövriyyә kapitalı 7000 manatdır. Müәssisәnin maliyyә fәallığı әmsalını (maliyyә riski әmsalını)
müәyyәn edin?

•

0,53.
0,84;
0,48;
0,72;
0,66;

290 Balans mәlumatlarına görә müәssisәnin borc kapitalı 4600 manat, xüsusi kapitalı 6000 manat, dövriyyә
kapitalı 5000 min manatdır. Müәssisәnin maliyyә fәallığı әmsalını (maliyyә riski әmsalını) müәyyәn edin?

•

0,95 .
0,77;
0,96;
0,88;
0,68;

291 Balans hesabatı mәlumatlarına görә balansın valyutası 23900 min manat, xüsusi kapitalı 12500 min
manat, dövriyyәdәn kәnar aktivlәr 10500 min manatdır. Dövriyyә aktivlәrinin xüsusi dövriyyә vәsaitlә
örtülmәsi әmsalını müәyyәn edin?

•

0,13.
0,28;
0,15;
0,22;
0,25;

292 Balans üzrә müәssisәnin xüsusi kapitalı 20800 min manat, dövriyyә kapitalı 23200 manat, balansın
valyutası 35700 min manatdır. Daimi aktivin indeksini müәyyәn edin?

•

0,58
0,68;
0,78;
0,60;
0,65;

293 Hesabat dövründә müәssisәnin dövriyyә aktivlәri 84000 manat, o cümlәdәn ehtiyatların dәyәri 18000
manat, satışdan pul gәliri 250000 manat olmuşdur. Ehtiyatların dövranı әmsalını müәyyәn edin?

•

15,154.
13,889;
12,892;
15,464;
12,928;

294 Müәssisәnin maliyyә hesabatında ilin sonuna dövriyyәdәn kәnar aktivlәr 1220,5 min manat, xüsusi
vәsait mәblәği isә 1728 min manatdır. Bu halda daimi aktivlәr indeksini müәyyәn edin?

•

0,6161.
0,7612;
0,6970;
0,7963;
0,5962;

295 Müәssisәnin hesabatı üzrә ilin sonuna xüsusi vәsaiti 1728 min manat, dövriyyәdәnkәnar aktivlәr isә
1220,5 min manatdır. Bu halda investisiyalaşdırma әmsalını müәyyәn edin?

•

1,4461.
1,5351;
1,4284;
1,416;
1,3284;

296 Müәssiәsnin hesabatı üzrә ilin әvvәlinә xüsusi vәsaiti 1680 min manat, dövriyyәdәn kәnar aktivlәr 1137
min manatdır. Bu halda investisiyalaşdırma әmsalını müәyyәn edin:

•

1,4776

1,8812;
1,7214;
1,5672;
1,6464;

297 Hesabat ilinin sonuna müәssisәnin xüsusi vәsaiti 1728 min manat, borc vәsaiti 364 min manatdır. Bu
halda maliyyәlәşdirmә әmsalını müәyyәn edin?

•

4,8812.
4,7473;
5,6342;
4,2881;
5,3216;

298 Hesabat ilinin әvәlinә müәssisәnin xüsusi vәsaitin cәmi 1680 min manat, borc vәsaiti 257 min manat
olmuşdur. Bu halda maliyyәlәşdirmә әmsalını müәyyәn edin?

•

6,7614.
6,666;
5,842;
6,537;
5,928;

299 Ötәn ilin hesabatı üzrә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin cәmi 1937 min manat, xüsusi vәsait mәblәği isә
1680 min manatdır. Bu hada müstәqillik әmsalını tәyin edin?

•

0,8538.
0,8738;
0,8673;
0,8888;
0,8844;

300 Balans mәlumatlarına әsasәn aktivlәr 35000 min manat, xüsusi kapital 22000 min manat, uzunmüddәtli
öhdәliklәr 3000 min manat tәşkil edir. Maliyyә müstәqilliyi әmsalını müәyyәn edin?

•

2,22.
1,45.
0,71;
0,63;
2,05;

301 Balans mәlumatlarına әsasәn balansın valyutası  6600 min manat, xüsusi dövriyyә kapitalı – 1200 min
manat, dövriyyә kapitalı  3500 min manatdır. Maliyyә aktivliyi (maliyyә riski) әmsalını müәyyәn edin?

•

2,32.
1,89;
2,08;
1,87;
0,53;

302 Balans mәlumatlarına әsasәn borc kapitalı  2300 min manat, xüsusi kapital – 3000 min manat, dövriyyә
kapitalı  2500 min manatdır. Maliyyә aktivliyi әmsalını (maliyyә riski) müәyyәn edin?

•

3,21
2,39.
0,77;
0,92;
2,23

303 Balans mәlumatlarına görә balansın valyutası 23900 min manat, xüsusi kapital – 12500 min manat,
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr 10500 min manatdır. Dövriyyә aktivlәrinin xüsusi dövriyyә vasitilә örtülmәsi
әmsalını müәyyәn edin?

•

0,32.
0,15;
1,19;
0,93;
0,16;

304 Balans mәlumatlarına görә ehtiyatlar 6000 min manat, xüsusi kapital  12500 min manat,
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr  10500 min manat, dövriyyә aktivlәri  13400 min manat tәşkil edir. Ehtiyatların
xüsusi dövriyyә vәsaiti ilә tәmin olunması әmsalını müәyyәn edin?

•

0,59.
0,48;
2,08;
0,93;
0,33;

305 Balans mәlumatlarına görә balansın valyutası 3500 min manat, xüsusi kapital 2000 min manat, dövriyyә
aktivlәri – 1800 min manat tәşkil edir. Xüsusi kapitalın manevretmә әmsalını müәyyәn edin?

•

0,85
0,90;
0,15;
0,57;
0,67;

306 Balans mәlumatlarına görә xüsusi kapital 20800 min manat, dövriyyә kapitalı 23200 min manat,
balansın valyutası – 35700 min manat tәşkil edir. Daimi aktivin indeksini müәyyәn edin:

•

0,35
0,58;
0,65;
0,60;
0,47;

307 Tәşkilat öz öhdәliklәrini xüsusi vәsait hesabına ödәyә bilәr, әgәr xüsusi vәsaitlәrinin payı:

•

30%dәn azdırsa
20%dәn azdırsa
3050%dirsә;
30%dirsә;
50%dәn çoxdursa.

308 Hesabat dövründә müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәti haqqında arayış: әsas fәaliyyәtdәn әldә
edilәn mәnfәәt– 420 min man., әsas istehsal fond¬larının amortizasiyası – 65 min man., xammal vә
materiallar 36 min man. artıb, debitor borcları 120 min man. artıb, kreditor borcları 87 min man. azalıb.
Hesabat dövründә әldә edilәn pul vәsaitlәrinin mәblәgi ?

•

250 min man.
300 min man.,
232 min man.;
453 min man.;
202 min man.;

309 Müәssisәdә: daşınmaz әmlak 150 min man., uzunmüddәtli öhdәliklәr  50 min man. dövriyyә aktivlәri 
100 min man., qısamüddәtli öhdәliklәr  70 min man. olduqda xüsusi kapitalın mәblәğini müәyyәn edin?

•

150 min man.
30 min man.;
17 min man.;
130 min man.;
100 min man.;

310 Pul vәsaiti vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının cәminin orta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
özünü maliyyәlәşdirmә intervalını;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini

311 Tәşkilatın özünün pul vәsaiti vә qiymәtli kağızları hesabına qısamüddәtli öhdәliklәrinin hansı hissәsini
ödәyә bilmәsini sәciyyәlәndirәn әmsal?

•

aralıq likvidlik әmsalı;
cari likvidlik әmsalı;
maliyyә sabitliyi әmsalı.
müstәqillik әmsalı;
mütlәq likvidlik әmsalı.

312 Tәşkilatın mütlәq likvid vә tez realizә olunan aktivlәr hesabına qısamüddәtli öhdәliklәrinin hansı
hissәsini ödәyә bilmәsini sәciyyәlәndirәn әmsal?

•

maliyyә sabitliyi әmsalı.
cari likvidlik әmsalı;
aralıq likvidlik әmsalı;
mütlәq likvidlik әmsalı.
müstәqillik әmsalı;

313 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin daxil olması vә çıxması adlanır?

•

maliyyә fәaliyyәtindәn pul axını.
pul axını;
pul vәsaitlәrinin çıxması;
pul daxil olmaları;
investisiya fәaliyyәtindәn pul axını;

314 Cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının xalis investisiya mәblәğinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
xalis investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
bütün növ sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;

315 Faiz vә vergilәr ödәnilә qәdәr cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının ödәnilәn faiz mәblәğinә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

orta günlük pul vәsaiti çıxımını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
qısamüddәtli öhdәliklәrin pul vәsaiti axını ilә örtülmәsi әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;

316 Özünümaliyyәlәşdirmә potensialı hesablanır

•

orta günlük pul daxilolmalarının günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi.
qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının orta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;
cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının uzunmüddәtli kreditor borclarına nisbәti kimi;
cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının investisiya fәaliyyәtindәn xalis pul axınına nisbәti kimi;
qısamüddәtli debitor borclarının orta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;

317 Mәcmu öhdәliklәrlә pul vәsaiti vә qısamüddәtli debitor borclarının fәrqinin dividend, faizlәr vә
vergilәrin ödәnilmәsindәn sonra cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınına nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
borc potensialı әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
orta günlük pul vәsaiti çıxımını;

318 İnvestisiya fәaliyyәtindәn xalis pul axınının cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınına nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
bütün növ sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
borc potensialı әmsalını;

319 Cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının investisiyanın ümumi mәblәğinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
bütün növ sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini;

320 Pul ekvivalentlәrinә aiddir:

•

faizlәr vә dividendlәr.
qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları;
hesablaşma hesabında pul vәsaitlәri;
kassada pul vәsaitlәri;
bankda olan pul vәsaitlәri;

321 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtit haqqında hesabatın tәhlili imkan verir:

•

investisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi qiymәtlәndirilir.
pul axınlarının formalaşmasına tәsir edәn amillәrin vә onların tәsirini müәyyәn etmәk;
balansın strukturunun keyfiyyәtinә tәsir edәn amillәrin vә onların tәsirini müәyyәn etmәk;
xalis mәnfәәtin formalaşmasına tәsir edәn amillәrin vә onların tәsirini müәyyәn etmәk;
investisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsi üçün cari (әmәliyyat) fәaliyyәtdәn xalis pul axınının kifayәtliliyi
müәyyәn edilir;

322 Adi fәaliyyәt növündәn gәlirlәrә aiddir:

•

aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi.
birgә fәaliyyәt üzrә müqavilәnin yerinә yetirilmәsindәn gәlirlәr;
satışdan pul gәliri;
depozit әmanәtlәr üzrә alınmış faizlәr;
ödәnmә vaxtı ötmüş kreditor borcları;

323 Hansı aktivlәr çәtin realizә olunan aktivlәrә aiddir?

•

әsas vәsaitlәr, qeyrimaddi aktivlәr, uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşu, bitmәmiş istehsal.

ehtiyat vә mәsrәflәr, qeyrimaddi aktivlәr;
әsas vәsaitlәr vә bitmәmiş tikinti, debitor borcları;
uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşu, material ehtiyatları;
hazır mәhsul, әsas vәsaitlәr, qyerimaddi aktivlәr;

324 Gәlәcәk mәhsul göndәrişi hesabına alıcılardan pul daxilolmaları pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әks etdirilir:

•

investisiya fәaliyyәtindәn müsbәt pul axını kimi.
cari fәaliyyәt üzrә mәnfi pul axını kimi;
cari fәaliyyәt üzrә müsbәt pul axını kimi;
maliyyә fәaliyyәti üzrә müsbәt pul axını kimi;
maliyyә fәaliyyәti üzrә mәnfi pul axını kimi;

325 Xalis pul axını nәdir:

•

mәnfi vә müsbәt pul axınları arasındakı olan fәrq;
kassada olan pul vәsaiti.
hesabat dövründә müәssisәyә daxil olan pul vәsaitlәrin cәmi;
müәssisәnin hesablaşma hesabında olan pul qalıgı;
dövriyyәdә olan pul vәsaitlәrinin mәblәgi;

326 Uzunmüddәtli aktivlәrin daxil olması vә çıxması ilә әlaqәdar pul axını adlanır:

•

diskret.
maliyyә;
әmәliyyat;
investisiya;
daimi;

327 Cari fәaliyyәtdәn pul daxil olmaları öz әksini tapır:

•

avansların alınmasında.
әsas vәsaitlәrin vә digәr әmlakın satışından pul gәlirindә;
mәhsul satışından pul gәlirindә;
kreditlәrin alınmasında;
dividendlәrin vә faizlәrin alınmasında;

328 Sәhmlәrin vә ya digәr pay kağızlarının emissiyasından daxilolmalar aid edilir:

•

әmәliyyat axınına;
maliyyә axınına;
investisiya axınına;
diskret axınına.
daimi axına;

329 İnvestisiya fәaliyyәtindәn pul gәliri öz әksini tapır:

•

avansların alınmasında;
әsas vәsaitlәrin satışından pul gәlirindә.
kreditlәrin alınmasında;
mәhsul satışından pul gәlirindә;
dividendlәrin vә faizlәrin alınmasında;

330 Maliyyә fәaliyyәti üzrә pul vәsaiti çıxmaları öz әksini tapır:
malların, xidmәt vә işlәrin dәyәrinin ödәnilmәsindә;
inzibati xәrclәrә mәsrәflәrdә ;
kommersiya xәrclәrinә mәsrәflәrdә.

•

•

qısamüddәtli qiymәtli kağızların alınmasına, buraxılmasına xәrclәrdә;
tikintidә iştirak payı üzrә ödәmәlәrdә;

331 Xalis pul axını dedikdә başa düşülür:

•

tәşkilatın әmәliyyatları üzrә pul vәsaitlәrinin müsbәt vә mәnfi hәrәkәtinin nettonәticәsi;
qeyri dövriyyә aktivlәrin satışından daxilolmalar.
dövr әrzindә satışdan pul gәliri formasında pul vәsaitlәri daxilolmaları;
cari fәaliyyәt üzrә pul vәsaiti daxilolmaları;
dövr әrzindә satışdan pul gәliri formasında pul vәsaitlәri daxilolmaları vә dövr әrzindә pul vәsaiti çıxmaları
arasında fәrq ;

332 Müәssisәnin likvidliyinin ümumi göstәricisi:

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti;
aralıq (böhranlı) likvidlik әmsalı
cari likvidlik әmsalı;
xalis dövriyyә vәsaitlәrinin monevrlik әmsalı;
müstәqillik әmsalı;

333 Pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları sәciyyәlәndirir?

•

yüksәk likvid aktivlәri;
orta riskli aktivlәri
çәtin realizә olunan aktivlәri;
tez satıla bilәn aktivlәri
lәng satıla bilәn aktivlәri;

334 Tәşkilatın likvidliyini vә ödәmә qabiliyyәtini sәciyyәlәndirir?

•

tәşkilatın maliyyә fәaliyyәti haqqında informasiya.
tәşkilatın investisiya cәlbediciliyi haqqında informasiya;
tәşkilatın maliyyә nәticәlәri haqqında informasiya;
tәşkilatın işgüzar aktivliyi haqqında informasiya;
tәşkilatın maliyyә vәziyyәti haqqında informasiya;

335 Tәşkilatın әmәliyyatları üzrә pul vәsaitlәrinin müsbәt vә mәnfi hәrәkәtinin nettonәticәsi nәyi
sәciyyәlәndirir?

•

hesabat dövründә müәssisәyә daxil olan pul vәsaitlәrinin cәmini;
müәssisәnin hesablaşma hesabında olan pul qalıgını;
dövriyyәdә olan pul vәsaitlәrinin mәblәgini;
kassada olan pul vәsaitini
xalis pul axınını.

336 Xalis mәnfәәt vә amortizasiya ayırmalarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
orta günlük pul vәsaiti çıxımını;
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
qısamüddәtli öhdәliklәrin pul vәsaiti axını ilә örtülmәsi әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;

337 Cari likvidlik әmsalı?

•

müәssisәnin likvidliyinin ümumi göstәricisidir
müәssisәnin maliyyә sabitliyinin ümumi göstәricisidir;
müәssisәnin işgüzar fәallığının ümumi göstәricisidir;
müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin ümumi göstәricisidir.

müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin ümumi göstәricisidir;

338 Dividendlәrin ödәnilmәsinә qәdәr vә vergi vә faizlәrin ödәnilmәsindәn sonra cari fәaliyyәtdәn xalis pul
axınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

borc potensialı әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
bütün növ sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;

339 Dividendlәrin ödәnilmәsindәn әvvәl vә vergi vә faizlәrin ödәnilmәsindәn sonra cari fәaliyyәtdәn xalis
pul axınının ödәnilәcәk dividendlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

borc potensialı әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını; ]
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
bütün növ sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;

340 Pul vәsaiti, qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının vә debitor borclarının cәminin orta günlük pul vәsaiti
sәrfinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini
özünü maliyyәlәşdirmә intervalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;

341 Dövriyyә aktivlәrinin vә kreditor borclarının hәcminin dәyişmәsinin ümumi mәblәği sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi sәviyyәsini;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiyasını
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsini;
xüsusi dövriyyә kapitalının hәcminin dәyişmәsi
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini;

342 Dövr әrzindә pul daxilolmalarının dövr әrzindә pul vәsaiti çıxımına nisbәti sәciyyәlәndirir

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
ödәmә qabiliyyәti әmsalını;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;

343 Cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının uzunmüddәtli kreditor borclarına nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini
özünü maliyyәlәşdirmә potensialını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;

344 Özünümaliyyәlәşdirmә potensialı hesablanır:

•

cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının investisiya fәaliyyәtindәn xalis pul axınına nisbәti kimi;
orta günlük pul daxilolmalarının günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi.
cari fәaliyyәtdәn xalis pul axınının uzunmüddәtli kreditor borclarına nisbәti kimi;
qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının orta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;

qısamüddәtli debitor borclarının orta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti kimi;

345 Pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları aid edilir?

•

doğru cavab yoxdur.
yüksәk likvid aktivlәrә;
tez realizә olunan aktivlәrә;
zәif realizә olunan aktivlәrә;
lәng realizә olunan aktivlәrә;

346 Xalis pul axınının pul vәsaiti sәrfinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

ümumi pul axınını;
investisiya fәaliyyәtindәn pul axınını;
pul axının sәmәrәliliyini.
maliyyә fәaliyyәtindәn pul axınını;
cari fәaliyyәtdәn pul axınını;

347 Qısamüddәtli qiymәtli kağızların alınması vә buraxılmasına xәrclәr әks etdirir?

•

kommersiya xәrclәrinә mәsrәflәri;
tikintidә iştirak payı üzrә ödәmәlәri;
inzibati xәrclәrә mәsrәflәri;
maliyyә fәaliyyәti üzrә pul vәsaiti çıxmalarını
malların, xidmәt vә işlәrin dәyәrinin ödәnilmәsini;

348 Pul vәsaitlәri daxil olmaları vә çıxmaları arasında fәrq sәciyyәlәndirir?

•

ümumi pul axınını;
investisiya fәaliyyәtindәn pul axınını;
cari fәaliyyәtdәn pul axınını;
maliyyә fәaliyyәtindәn pul axınını;
xalis pul axınını.

349 Dövriyyә kapitalının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

aralıq likvidlik әmsalını;
müstәqillik әmsalını.
mütlәq likvidlik әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;
cari likvidlik әmsalını;

350 Yüksәk likvid aktivlәr vә qısamüddәtli debitor borclarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

müstәqillik әmsalını
mütlәq likvidlik әmsalını;
aralıq likvidlik әmsalını;
cari likvidlik әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;

351 Yüksәk likvid aktivlәrin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

müstәqillik әmsalını.
mütlәq likvidlik әmsalını;
aralıq likvidlik әmsalını;
cari likvidlik әmsalını;
maliyyә sabitliyi әmsalını;

352 Aktivlәrinin likvidliyinin itirilmәsi riski azalır?

•

tәşkilatın öhdәliklәrinin hәcmi azaldıqda.
tәşkilatın hesablaşma hesabında pul qalığının hәcmi artdıqda;
xalis dövriyyә kapitalının hәcmi artdıqda;
tәşkilatın nizamnamә kapitalı artdıqda;
tәşkilatın aktivlәrinin hәcmi artdıqda;

353 Tәşkilatın dövriyyә aktivlәrinin likvidliyinin ümumi qiymәtini sәciyyәlәndirәn әmsal?

•

maliyyә sabitliyi әmsalı.
mütlәq likvidlik әmsalı.
aralıq likvidlik әmsalı;
cari likvidlik әmsalı;
müstәqillik әmsalı;

354 Tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan göstәrici;

•

xüsusi kapitalın rentabelliyi.
cari likvidlik әmsalı;
debitor borclarının dövranı әmsalı;
kreditor borclarının dövranı әmsalı;
aktivlәrin rentabelliyi ;

355 Tәşkilatın әn likvid aktivlәrinә aid edilir:

•

bitmәmiş istehsalat.
pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları ;
qeyri dövriyyә aktivlәri;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri;
ödәmә müddәti 12 aya qәdәr olan debitor borcları;

356 Sadalanan parametrlәrdәn hansıları müәssisәnin balansının qәnaәtbәxş olmasının әyani sübutudur?

•

mәhsulun satış hәcmi artıb, dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin xüsusi çәkisi azalıb;
debitor borclarının artım tempi kreditor borclarının artım tempini üstәlәyir;
kreditor borclarının sәviyyәsi azalıb.
dövriyyә aktivlәrin artım tempi dövriyyәdәn kәnar aktivlәrin artım tempini üstәlәyir;
ilin sonuna olan zәrәrin mәblәgi ilin әvvәlinә nisbәtәn azalıb;

357 Aktivlәrin strukturundakı dәyişiklik müsbәt qiymәtlәndirilir:

•

material aktivlәrin payı artdıqda.
daha likvid aktivlәrin payı artdıqda;
material dövriyyә aktivlәrinin payı artdıqda;
әsas vәsaitlәrin payı artdıqda;
debitor borclarının payı artdıqda;

358 Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti haqqında informasiya sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilatın kreditor borclarını.
tәşkilatın pul vәsaitlәrinә olan tәlәbatını;
tәşkilatın likvidliyini vә ödәmә qabiliyyәtini ;
tәşkilatın potensial resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyini;
tәşkilatın debitor borclarını;

359 Maliyyә tәhlilinin obyektlәrini hansı göstәricilәr tәşkil edir?
istehsal mәsrәflәri, mәhsulun maya dәyәri.

•

istehsalın texnikitәşkilati sәviyyәsi;
istehsal resursları;
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәti vә maliyyә sabitliyi;
mәsrәflәr, mәhsulun hәcmi, mәnfәәt;

360 Yüksәk likvid aktivlәrin payının artması әks etdirir?

•

tәşkilatın aktivlәrinin quruluşunda müsbәt dәyişikliyi.
tәşkilatın xüsusi kapitalının quruluşunda müsbәt dәyişikliyi;
tәşkilatın öhdәliklәrinin quruluşunda mәnfi dәyişikliyi;
tәşkilatın öhdәliklәrinin quruluşunda müsbәt dәyişikliyi;
tәşkilatın xüsusi kapitalının quruluşunda mәnfi dәyişikliyi;

361 Dividend vә faizlәrin alınması sәciyyәlәndirir?

•

sәhmlәrin vә ya digәr pay kağızlarının emissiyasından daxilolmaları
әsas vәsaitlәrin vә digәr әmlakın satışından pul gәlirini;
cari fәaliyyәtdәn pul daxil olmalarını;
maliyyә fәaliyyәtindәn pul gәlirini;
investisiya fәaliyyәtindәn pul gәlirini;

362 Mәhsul satışından pul gәliri sәciyyәlәndirir?

•

avansların alınmasını
kreditlәrin alınmasını.
cari fәaliyyәtdәn pul daxil olmalarını;
әsas vәsaitlәrin vә digәr әmlakın satışından pul gәlirini;
dividendlәrin vә faizlәrin alınmasını;

363 Mәnfi vә müsbәt pul axınları arasında fәrq nәyi sәciyyәlәndirir?

•

xalis pul axınını
kassada olan pul vәsaitini.
hesabat dövründә müәssisәyә daxil olan pul vәsaitlәrinin cәmini;
müәssisәnin hesablaşma hesabında olan pul qalıgını;
dövriyyәdә olan pul vәsaitlәrinin mәblәgini;

364 Pul axınlarına tәsir edәn amillәri vә onların tәsiri hansı informasiya әsasında müәyyәn edilә bilәr?

•

izahlı qeydlәrdә
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtit haqqında hesabat;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat;
mühasibat balansı;
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;

365 Bina, tikili vә avavdanlıqlar aid edilir?

•

doğru cavab yoxdur.
lәng satılan aktivlәrә;
tez satılan aktivlәrә;
yüksәk likvid aktivlәrә;
çәtin satılan aktivlәrә;

366 Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları aid edilir?

•

sәhm üzrә dividendlәrә.
pul ekvivalentlәrinә;
hesablaşma hesabında pul vәsaitlәrinә;
kassada pul vәsaitlәrinә;

bankda olan pul vәsaitlәrinә;

367 Cari likvidlik әmsalı sәciyyәlәndirir?

•

maliyyәlәşdirmә әmsalını.
maliyyә sabitliyi әmsalını;
müstәqillik әmsalını;
xüsusi kapitalın manevrlik әmsalını;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;

368 Cari likvidlik әmsalından istifadәnin mәqsәdi nәdir?

•

tәşkilatın işgüzar aktivliyini qiymәtlәndirmәki.
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtin qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini qiymәtlәndirmәk
xüsusi kapitaldan istifadәni qiymәtlәndirmәk;
tәşkilatın maliyyә sabitliyini qiymәtlәndirmәk;

369 Maliyyә axını sәciyyәlәndirir?

•

uzunmüddәtli bank kreditlәrinin alınmasını.
sәhmlәrin vә ya digәr pay kağızlarının emissiyasından daxilolmaları
cari fәaliyyәtdәn pul daxil olmalarını;
әsas vәsaitlәrin vә digәr әmlakın satışından pul gәlirini;
tәşkilat tәrәfindәn dividendlәrin vә faizlәrin ödәnilmәsini;

370 Satışın maya dәyәri, kommersiya xәrclәri vә idarәetmә xәrclәrinin cәmi ilә amortizasiya ayırmalarının
fәrqinin tәhlil olunan dövr üçün günlәrin sayına nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
orta günlük pul vәsaiti çıxımını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
Biver әmsalını;

371 Xalis mәnfәәtlә amortizasiya ayırmalarının cәminin mәcmu öhdәliklәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
investisiya qoyuluşunun ödәnilmәsi sәviyyәsini
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
Biver әmsalını;

372 Mәcmu öhdәliklәrin dividendlәr, faizlәr vә vergilәrin ödәnilmәsindәn sonra cari fәaliyyәtdәn xalis pul
axınına nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
borc sәviyyәsi әmsalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
orta günlük pul vәsaiti çıxımını;

373 Ehtiyatlar vә anbarda olan hazır mәhsullar aid edilir?

•

doğru cavab yoxdur
lәng realizә olunan aktivlәrә;
zәif realizә olunan aktivlәrә
tez realizә olunan aktivlәrә;
yüksәk likvid aktivlәrә

374 Pul vәsaitinin orta günlük pul vәsaiti sәrfinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

faizlәrin örtülmәsi әmsalını;
özünümaliyyәlәşdirmә intervalını;
adi sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalını;
pul vәsaitlәrinin reinvestisiya әmsalını;
Biver әmsalını;

375 Tәhlil olunan dövr üzrә xalis mәnfәәt mәblәğinә düzәliş edilir?

•

pul axınının dolayı metodla tәhlli zamanı.
tәşkilatın işgüzar aktivliyinin tәhlli zamanı;
tәşkilatın maliyyә vәziyyәtinin tәhlli zamanı;
tәşkilatın maliyyә nәticәlәrinin tәhlli zamanı;
pul axınının birbaşa metodla tәhlli zamanı;

376 İnvestisiya nәyi sәciyyәlәndirir?

•

uzunmüddәtli aktivlәrin çıxması ilә әlaqәdar pul axını.
uzunmüddәtli aktivlәrin daxil olması vә çıxması ilә әlaqәdar pul axını;
qısamüddәtli aktivlәrin çıxması ilә әlaqәdar pul axını;
qısamüddәtli aktivlәrin daxil olması ilә әlaqәdar pul axını;
uzunmüddәtli aktivlәrin daxil olması ilә әlaqәdar pul axını;

377 Zәif realizә olunan aktivlәrә aiddir:

•

әsas vәsaitlәr.
ehtiyatlar + debitor borcları + digәr dövriyyә aktivlәri;
ehtiyatlar + hazır mәhsul;
ehtiyatlar+qeyri maddi aktivlәr;
pul vәsaitlәri + debitor borcları;

378 Aralıq ödәmә (likvidlik) әmsalı әks etdirir:

•

pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor borcları hesabına qısamüd¬dәtli vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin hansı
hissәsi ödәnilә bilәr.
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor borcları hesabına qı¬samüddәtli öhdәliklәrin hansı hissәsi ödәnilә
bilәr;
pul vәsaitlәri vasitәsi ilә bütün öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәmәk olar;
bütün dövriyyә aktivlәrini sәfәrbәr edildikdә cari öhdәliklәrin hansı hissәsi örtülә bilәr;
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar vә debitor borcları hesabına uzunmüd¬dәt¬li öhdәliklәrin hansı hissәsi ödәnilә
bilәr;

379 Hansı aktivlәr yüksәk likvidliyә malikdir?

•

maşın vә avadanlıqlar.
ödәmә müddәti 6 aydan yuxarı olan debitor borcları;
ödәmә müddәti 6 aya qәdәr olan debitor borcları;
pul vәsaitlәri + qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları;
materiallar;

380 Tәhlil olunan dövrdә pul axının sәmәrәliliyi hesablanır:

•

balans mәnfәәti : pul vәsaiti sәrfi.
xalis pul axını: satışdan pul gәliri;
xalis pul axını: pul sәrfi;
xalis mәnfәәt: pul vәsaiti axını;
xalis mәnfәәt : pul vәsaiti sәrfi;

381 Pul axınının dolayı üsulla qiymәtlәndirilmәsi zamanı debitor borclarının artmasını:

•

balans mәnfәәtinin üzәrinә gәlirlәr.
xalis mәnfәәtin mәblәgini dәyişmirlәr;
xalis mәnfәәtin üzәrinә toplayırlar;
xalis mәnfәәtin mәblәgindәn çıxırlar;
balans mәnfәәtin mәblәgindәn çıxırlar;

382 Pul axınının dolayı üsulla qiymәtlәndirilmәsi zamanı amortizasiya ayırmaların mәblәgini:

•

balans mәnfәәtinin üzәrinә gәlirlәr
xalis mәnfәәtin mәblәgini dәyişmirlәr;
xalis mәnfәәtin üstünә gәlirlәr;
xalis mәnfәәtin mәblәgindәn çıxırlar;
balans mәnfәәtin mәblәgindәn çıxırlar

383 Tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtli olmaması aşağıdakı göstәrici vasitәsi ilә qiymәtlәndirilir:

•

maliyyә riski әmsalı.
cari likvidlik әmsalı;
aralıq (böhranlı) likvidlik әmsalı;
mütlәq likvidlik әmsalı;
müstәqillik әmsalı;

384 Dövr әrzindә müәssisәnin pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin nәticәlәri adlanır:

•

mәnfi pul axını.
artıq pul axını;
pul vәsaitlәrinin axını;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti;
müsbәt pul axınını;

385 Pul axınının dolayı metodla tәhlili zamanı dövr әrzindә kredit¬lәr üzrә borc qalıqlarının azalması
mәblәğindә;

•

xalis pul axını mәblәği azaldılmalıdır.
xalis mәnfәәt göstәricisi dәyişmәz saxlanmalıdır;
xalis mәnfәәt mәblәği azaldılmalıdır;
xalis mәnfәәt mәblәği artırılmalıdır;
xalis pul axını mәblәği artırılmalıdır;

386 Pul axınının dolayı metodla tәhlili zamanı dövr әrzindә debitor borcları qalığının artımı:

•

xalis pul axını mәblәğindәn çıxılmalıdır.
xalis mәnfәәt mәblәği dәyişmәz qalmalıdır;
xalis mәnfәәt mәblәğindәn çıxılmalıdır;
xalis mәnfәәt mәblәğinә әlavә olunmalıdır;
xalis pul axını mәblәğinә әlavә olunmalıdır;

387 Xalis pul axını hesablanır:

•

dövrün sonuna vә әvvәlinә pul vәsaiti qalığı arasında fәrq kimi.
pul axını defisiti vә dövrün әvvәlinә pul vәsaitlәri qalığı arasında fәrq kimi ;
ümumi pul axını vә dövrün sonuna pul vәsaitlәri qalığı arasında fәrq kimi ;
ümumi pul axını vә dövrün әvvәlinә pul vәsaitlәri qalığı arasında fәrq kimi;
pul vәsaitlәri daxil olmaları vә pul vәsaiti çıxmaları arasında fәrq kimi;

388 Cari (ümumi) likvidlik әmsalı hesablanır:

•

mәcmu aktivlәrin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
dövriyyә aktivlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

dövriyyә aktivlәrinin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
dövriyyә aktivlәrinin kreditor borclarına nisbәti kimi;
mәcmu aktivlәrin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

389 Aralıq (böhranlı) likvidlik әmsalı hesablanır:

•

pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitor borclarının cәminin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi.
pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitor borclarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitor borclarının cәminin kreditor borclarına nisbәti kimi;
pul vәsaiti vә qısamüddәtli debitor borclarının cәminin kreditor borclarına nisbәti kimi;
pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitor borclarının cәminin bütün öhdәliklәrә nisbәti kimi;

390 Mütlәq likvidlik әmsalı hesablanır:

•

pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi.
pul vәsaitlәrinin kreditor borclarına nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının kreditor borclarına nisbәti kimi;
pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının bank kreditlәrinә nisbәti kimi;

391 Xalis dövriyyә kapitalının hәcminin artması şәraitindә likvidliyin itirilmәsi riski:

•

risk yoxdur.
azalır;
әvvәl artır, sonra azalır;
artır;
әvvәl azalır, sonra artır;

392 Cari likvidlik әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

uzunmüddәtli öhdәliklәrin hansı hissәsinin ödәnilmәsinin mümkünlüyünü.
tәşkilatın maliyyә vәziyyәtinin borc mәnbәlәrdәn asılı olmamasını;
tәşkilatın maliyyә vәziyyәtinin borc mәnbәlәrdәn asılı olmasını;
dövriyyә aktivlәrin likvidliyinin ümumi qiymәtini;
qısamüddәtli öhdәliklәrin hansı hissәsinin ödәnilmәsinin mümkünlüyünü;

393 Aralıq (böhranlı) likvidlik әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilat yaxın dövrә bütün öhdәliklәrinin hansı hissәsini ödәyә bilәr;
tәşkilat mütlәq likvid vә tez realizә olunan aktivlәr hesabına qısamüddәtli öhdәliklәrinin hansı hissәsini ödәyә
bilәr;
tәşkilat mütlәq likvid vә tez realizә olunan aktivlәr hesabına uzunmüddәtli öhdәliklәrinin hansı hissәsini ödәyә
bilәr;
tәşkilat dövriyyә aktivlәri hesabına qısamüddәtli öhdәliklәrinin hansı hissәsini ödәyә bilәr;
nә dәrәcәdә cari aktivlәr cari passivlәri örtür.

394 Mütlәq likvidlik әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilatın cari aktivlәri cari passivlәrinin hansı hissәsini örtür.
Tәşkilat özünün pul vәsaiti vә qiymәtli kağızları hesabına qısamüddәtli öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәyә bilәr;
Tәşkilat özünün pul vәsaiti vә qiymәtli kağızları hesabına bütün öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәyә bilәr;
tәşkilat yaxın dövrә uzunmüddәtli borcların hansı hissәsini ödәyә bilәr;
tәşkilat pul vәsaiti hesabına cari öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәyә bilәr;

395 Müstәqillik әmsalı hesablanır:

•

aktivlәrin öhdәliklәrә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbәti kimi ;
borc kapitalının xüsusi kapitala nisbәti kimi;
borc kapitalının balansın valyutasına nisbәti kimi;

xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbәti kimi.

396 Mütlәq likvidlik әmsalının minimal hәddi:

•

2;
1;
1,8.
2,5;
0,2 – 0,25;

397 Aşağıdakı halda balans likvid hesab olunur:

•
398 Mütlәq, böhranlı vә cari likvidlik әmsallarının minimal hәddi ardıcıl olaraq verilmişdir:

•

0,3; 0,5; 1,5;
0,5; 0,3; 1;
0,1; 2; 0,5;
2; 0,2; 0,8.
0,2; 0,8; 2;

399 Hesabat ilinin mühasibat balansı üzrә müәssisәdә maliyyә¬lәşdirmә mәnbәlәrinin cәmi 2092 min manat,
xüsusi vәsait mәblәği 1728 min manat olmuşdur. Bu halda müstәqillik әmsalı nә qәdәr olur?

•

0,923;
0,83.
0,81;
0,745;
0,826;

400 Balans mәlumatlarına әsasәn ilin әvvәlinә pul vәsaitinin qalığı 910 min manat, bu dövr әrzindә daxil
olmuş pul vәsaiti 5200 min manat, xәrclәnmiş pul vәsaiti 6000 min manat. Ödәmәqabiliyyәti әmsalını
müәyyәn edin?

•

5,71;
1,15;
1,02;
3,21.
2,23;

401 Pul axınının birbaşa metodla tәhlili vasitәsilә:

•

tәşkilatın maliyyә sabitliyi әmsalları müәyyәn edilir.
investisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsi üçün cari (әmәliyyat) fәaliyyәtdәn xalis pul axınının kafiliyi
müәyyәn edilir;
investisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi qiymәtlәndirilir;
satışdan mәnfәәtin formalaşmasına amillәrin tәsiri hesablanır;
tәşkilatın müsbәt vә mәnfi pul axınlarının strukturu qiymәtlәndirilir;

402 Pul axınının dolayı metodla tәhlli zamanı düzәliş edilir:
dövrün sonuna debitor borcları qalığı mәblәğinә;

•

dövrün әvvәlinә debitor borcları qalığı mәblәğinә;
dövrün әvvәlinә pul vәsaitlәri qalığı mәblәğinә.
tәhlil olunan dövr üzrә xalis mәnfәәt mәblәğinә;
dövrün sonuna pul vәsaitlәri qalığı mәblәğinә;

403 Pul axınının dolayı metodla tәhlili imkan verir:

•

tәşkilatın maliyyә sabitliyi әmsallarını hesablamaq;
pul vәsaitlәrinin daxilolması vә çıxması arasında fәrqi müәyyәn etmәk
tәşkilatın işgüzar fәallığı әmsallarınıı müәyyәn etmәk;
tәhlil olunan dövrә xalis mәnfәәt vә xalis pul axını göstәricilәrinin uyğunsuzluğu sәbәblәrini qiymәtlәndirmәk ;
tәşkilatın pul axınlarının müsbәt vә mәnfi strukturunu qiymәtlәn¬dir¬mәk;

404 Marjinal gәlirin mәnfәәtә nisbәti nәyi sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi kapitalından istifadәnin sәmәrәliliyini.
maliyyә leviricinin sәmәrәsini;
istehsal leviricinin sәmәrәsini;
әmәliyyat leviricinin sәmәrәsini;
borc kapitalından istifadәnin sәmәrәliliyini;

405 Xalis mәnfәәtin sәviyyәsinin satışdan mәnfәәtdәn asılılığını sәciyyәlәndirәn göstәrici?

•

maliyyә leviricinin sәviyyәsi.
mәcmu kapitalın rentabelliyi;
borc kapitalının rentabelliyi;
maliyyә sabitliyi ehtiyatının sәviyyәsi;
istehsal leviricinin sәviyyәsi;

406 Mәhsulun hәcmini vә strukturunu dәyişmәk yolu ilә mәnfәәtә tәsir etmәk imkanı necә adlanır?

•

satışın rentabelliyi;
xәrclәrin rentabelliyi;
maliyyә levirici.
istehsal levirici;
maliyyә sabitliyi;

407 Marjinal gәlirin satışdan mәnfәәtә nisbәti kimi hesablanan göstәrici?

•

borc kapitalının rentabelliyi;
mәcmu kapitalın rentabelliyi;
maliyyә levirici.
istehsal levirici;
әmәliyyat levirici;

408 Maliyyә sabitliyi mәblәğinin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi hesablanan göstәrici necә adlanır?

•

istehsal leviricinin sәviyyәsi;
maliyyә leviricinin sәviyyәsi.
mәcmu kapitalın rentabelliyi;
borc kapitalının rentabelliyi;
maliyyә sabitliyi ehtiyatının sәviyyәsi;

409 Hansı göstәrici mәhsul satışından pul gәlirin artım tempinin natural ifadәdә reallaşdırılan mәhsulun
artım tempinә nisbәti kimi hesablanır

•

istehsal levirici;
maliyyә levirici.
borc kapitalının rentabelliyi;

mәcmu kapitalın rentabelliyi;
kapitalın dövretmә sürәti;

410 Borc kapitalın rentabelliyinin xüsusi kapitalın rentabelliyindәn aşağı olması tәmin edi

•

cәlb olunmuş vәsaitdәn istifadәnin sәmәrәliliyini.
maliyyә leviricinin sәmәrәsini;
istehsal leviricinin sәmәrәsini;
cari aktivlәrdәn istifadәnin sәmәrәliliyini;
borc kapitalından istifadәnin sәmәrәliliyini;

411 Borc kapitalının cәlb edilmәsinin sәmәrәliliyi sәciyyәlәndirir?

•

maliyyә leviricinin sәmәrәsini.
әmәliyyat leviricinin sәmәrәsini;
mәcmu kapitalın sәmәrәliyini;
borc kapitalının rentabelliyini;
kapitalın dövretmә sürәtini;

412 Satışdan pul gәlirinin aktivlәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

maliyyә leviricini.
aktivlәrin rentabelliyini;
aktivlәrin quruluşunu;
aktivlәrin dövretmә sürәtini;
әmәliyyat leviricini;

413 Aktivlәrin rentabelliyinin yüksәlmәsi tәmin olunur?

•

dövriyyә aktivlәrinin hәcmi artdıqda;
mәcmu aktivlәrin hәcmi artdıqda;
aktivlәrin dövretmә sürәti artdıqda;
aktivlәrin strukturu yaxşılaşdıqda;
uzunmüddәtli aktivlәrin hәcmi artdıqda ;

414 Marjinal gәlirin satışdan mәnfәәtә nisbәti adlanır?

•

maliyyә levirici;
zәrәrsizlik sәviyyәsi;
satışın rentabelliyi.
xәrclәrin retabelliyi;
әmәliyyat levirici;

415 Mәnfәәt mәblәğinin artımı tәmin olunur?

•

dövriyyә aktivlәrinin hәcmi artdıqda;
mәcmu aktivlәrin hәcmi artdıqda;
aktivlәrin strukturu yaxşılaşdıqda;
dövriyyә aktivlәrinin dövretmә sürәti artdıqda;
mәcmu aktivlәrin dövretmә sürәti artdıqda;

416 Satışın hәcminin dәyişmәsi ilә әlaqәdar satışdan mәnfәәtin dәyişmәsini sәciyyәlәndirәn göstәrici?

•

ödәmә qabiliyyәti
rentabellik;
mәnfәәt;
maliyyә sabitliyi;
әmәliyyat levirici;

417 Hansı göstәricilәr müәssisәnin işgüzar aktivliyini sәciyyәlәndirir?

•

dövriyyә göstәricilәri
rentabellik göstәricilәri;
mәnfәәt göstәricilәri;
maliyyә sabitliyi göstәricilәri;
ödәmә qabiliyyәti göstәricilәri;

418 әmәliyyat levirici (rıçaqı, alәti) sәciyyәlәndirir:

•

sabit xәrclәrin dәyişmәsi zamanı satışdan mәnfәәtin dәyişmәsini;
satışdan pul gәlirlәrinin dәyişmәsi zamanı satışdan mәnfәәtin dәyişmәsini;
satışın hәcminin dәyişmәsi zamanı satışdan mәnfәәtin dәyişmәsini;
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi zamanı satışdan pul gәlirlәrinin dәyişmәsini;
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi zamanı satışdan mәnfәәtin dәyişmәsini;

419 Maliyyә levirici әsasında qiymәtlәndirilir:

•

balansın likvidliyi.
tәşkilatın xәrclәrinin rentabelliyi;
tәşkilatın maliyyә sabitliyi;
mәhsul istehsalı vә satış üzrә xәrclәrin strukturu;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәti;

420 Dövriyyә göstәricilәri sәciyyәlәndirir

•

bazar sabitliyini;
ödәmәqabiliyyәtini;
gәlirliyi.
kreditqaytarma qabiliyyәtini;
işgüzar aktivliyi;

421 Dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin azalması sәbәb olur:

•

mәnfәәt mәblәğinin artmasına;
balansda aktivlәrin qalıqlarının azalmasına;
balansda aktivlәrin qalıqlarının artmasına;
dövriyyә aktivlәrinin cәlb olunmasına;
balansın valyutasının azalmasına.

422 Dövriyyә aktivlәrinin dövr sürәtinin artması tәmin edir:

•

bank kreditlәrinin arımını;
mәsrәflәrin artımını;
kreditor borclarının artımını;
mәnfәәt mәblәğinin artımını
debitor borclarının artımını;

423 Tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin maliyyә diaqnostikası üçün әsas göstәrici hesab olunur:

•

maliyyә hesabatı mәlumatları;
xüsusi kapitalın gәlirliliyi göstәricisi;
likvidlik vә ödәmә qabiliyyәti;
әmlak vәziyyәti;
kreditödәmә qabiliyyәti.

424 Xüsusi kapitalın artırılmasının әsas mәnbәlәrinә aiddir:

•

bölüşdürülmәmiş mәnfәәt, sığorta ödәmәlәri;

istiqrazların buraxılışı;
әsas fәaliyyәtdәn mәnfәәt, mәnfәәtdәn vergi.
ümumi mәnfәәt, vergi, sığorta ödәmәlәri;
kreditlәrin cәlb edilmәsi;

425 Aktivlәrin vә xüsusi kapitalın gәlirliyi göstәricilәri asılıdır:

•

tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtindәn.
didend çıxımı normalarından;
sәhmin kurs dәyәrindәn;
kapitalın quruluşundan;
balansın likvidliyindәn;

426 Aktivlәrin dövranının artması tәmin edir:

•

xәrclәrin rentabelliyinin azalması.
aktivlәrin rentabelliyinin artımını;
mәhsulun rentabelliyinin azalması;
mәhsulun rentabelliyinin artımını;
aktivlәrin rentabelliyinin azalmasını;

427 Dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn göstәrici:

•

kapitalın strukturu;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәti;
dövriyyә vәsaitlәri ilә tәmin olunma.
dövriyyә vәsaitlәrinin likvidliyi;
dövriyyә vәsaitlәrinin strukturu;

428 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәti nәyi әks etdirir?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunu;
tәşkilatın dövriyyә vәsaitlәri ilә tәmin olunması sәviyyәsini;
dövriyyә vәsaitlәrinin ümumi hәcmini;
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini;
dövriyyә vәsaitlәrinin likvidliyini;

429 Maya dәyәri ilә satışın hәcminin material ehtiyat¬larının orta hәcminә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

istifadә olunmuş materialların keyfiyyәtini;
materiallarla tәmin olunma sәviyyәsini;
materialların rentabelliyini
materialların dövretmә sürәtini;
mövcud materialların strukturunu;

430 Satışdan mәnfәәtin borc kapitalının orta balans dәyәrinә nisbәtinә әks etdirәn göstәrici?

•

borc kapitalının rentabelliyi
satışın rentabelliyi;
kapitalın rentabelliyi;
xüsusi kapitalın rentabelliyi;
dövriyyә kapitalının rentabelliyi;

431 Debitor borclarınnın dövr sürәti azaldıqda istehsal hәlqәsinin müddәti:

•

doğru cavab yoxdur.
uzanır;
qısalır;
dәyişmir;

sabitlәşir;

432 Debitor borcların dövr sürәti artdıqda әmәliyyat hәlqәsinin müddәti:

•

qısalır;
uzanır;
eyni nisbәtdә artır;
doğru cavab yoxdur.
dәyişmir;

433 Maliyyә levericinin sәviyyәsi sәciyyәlәndirir?

•

istehsalın artım templәrinin qeyri ahәngdarlığı sәviyyәsi.
xalis mәnfәәtin sәviyyәsinin satışdan mәnfәәtdәn asılılığını;
xalis mәnfәәtin satışdan mәnfәәtin dәyişmәsinә nisbәtdә dәyişkәnliyi ni;
xalis mәnfәәtin dәyişmә tempini;
satışın mәnfәәtliliyi;

434 Müәssisәnin cari xәrclәrinin vә xarici borclarının ödәnilmәsinә yönәldilmiş vәsaitlәrin yetәrliliyinin
qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә edirlәr?

•

rentabellik sәviyyәsi.
maliyyә sabitliyindәn;
maliyyә rıçaqının sәviyyәsindәn;
istehsalmaliyyә rıçaqının sәviyyәsindәn;
mәnfәәtlilik sәviyyәsi;

435 әmәliyyat leviricinin (rıçaqının) effekti necә müәyyәn olunur?

•

satışdan mәnfәәtin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi.
daimi xәrclәrin mәhsul vahidinә marjinal gәlirә nisbәti kimi;
sabit vә dәyişәn xәrclәrin nisbәti kimi;
marjinal gәlirin mәnfәәtә nisbәti kimi;
dәyişәn mәsrәflәrin satışdan mәnfәәtә nisbәti kimi;

436 İstehsal levirici (rıçaqı) nәdir?

•

istehsal mәsrәflәrindә müstәqim mәsrәflәrin payı.
mәhsulun tam vә istehsal maya dәyәri arasındakı fәrqdir;
satışdan mәnfәәtin xәrclәrә nisbәtidir;
borc kapitalının xüsusi kapitala nisbәtidir;
mәhsulun hәcmini vә strukturunu dәyişmәk yolu ilә mәnfәәtә tәsir etmәk imkanıdır;

437 Maliyyә sabitliyi ehtiyatının sәviyyәsi (faiz ifadәsindә) hesab¬lanır:

•

marjinal gәlirin satışdan alınan mәnfәәtә nisbәti kimi;
daimi mәsrәflәrin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi
maliyyә sabitliyi mәblәğinin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi.
әmәliyyat leviricinin (alәtinin) satışdan mәnfәәtә nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;

438 Maliyyә leviricinin (alәti) sәviyyәsi hesablanır:

•

mәhsul satışından faktiki mәnfәәtin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi.
xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi;
mәhsul istehsalının artım tempinin satışın artım tempinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin artım tempinin satışdan mәnfәәtin artım tempinә nisbәti kimi;

439 әmәliyyat levirici (alәti) hesablanır:

•

mәnfәәtin artım tempinin istehsalın hәcminin artım tempinә nisbәti kimi.
heyәtin әmәk haqqının satışdan mәnfәәtә nisbәti kimi;
marjinal gәlirin satışdan mәnfәәtә nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirin mәnfәәtә nisbәti kimi;
mәhsul satışından mәnfәәtin üstәlik xәrc mәblәğinә nisbәti kimi;

440 İstehsal levirici (alәti) sәciyyәlәndirir:

•

reallaşdırılan mәhsulun faktiki hәcminin onun satışından pul gәlirinә nisbәtini;
mәhsul satışdan faktiki pul gәlirinin plan üzrә pul gәliri mәblәğinә nisbәtini;
mәhsul buraxılışının plan hәcmi ilә faktiki hәcmi arasındakı fәrqi.
mәhsul satışından pul gәlirin artım tempinin natural ifadәdә reallaşdırılan mәhsulun artım tempinә nisbәtini;
mәhsul satışından pul gәlirinin artım tempinin mәnfәәtin artım tempinә nisbәtini;

441 İstehsal leverici aşağıdakı qaydada hesablanır:

•

balans mәnfәәti : satısdan әldә edilәn mәnfәәt;
balans mәnfәәtinin artımı : mәhsul satışı hәcminin artımı;
xalis mәnfәәtin artımı : dövriyyә aktivlәrinin artımı;
mәhsul satışından mәnfәәt : satışdan pul gәliri.
satısdan әldә edilәn mәnfәәt : bölüşdürülmәmiş mәnfәәtә;

442 Maliyyә leviricinin (rıçaqı, alәti) effekti nә vaxtı alınır?

•

aktivlәrin rentabelliyi > kapitalın rentabelliyi.
xüsusi kapitalın rentabelliyi > aktivlәrin rentabelliyindәn;
borc kapitalın rentabelliyi = xüsusi kapitalın rentabelliyinә;
borc kapitalın rentabelliyi < xüsusi kapitalın rentabelliyindәn;
borc kapitalın rentabelliyi > satılmış mәhsulun rentabelliyindәn;

443 Maliyyә leviricinin (rıçaqı, alәti) sәmәrәsi müәyyәn olunur:

•

müәssisәnin işgüzar fәalllığı ilә.
borc kapitalının cәlb edilmәsinin sәmәrәliliyi ilә;
dövriyyә aktivlәrinin qısamüddәtli passivlәrә nisbәti ilә;
maliyyә nәticәlәrinin strukturu ilә;
müәssisәnin gәlirliyi ilә;

444 Maliyyә levirici (alәti) әmsalı әks etdirir:

•

qısamüddәtli öhdәliklәrin hәr manatına aktivlәrin dövriyyәsi mәblәğini.
xüsusi kapitalın hәr manatına düşәn borc vәsaiti mәblәğini;
borc kapitalın hәr manatında düşәn xüsusi vәsaiti mәblәğini;
mәcmu passivlәrin hәr manatına düşәn xüsusi vәsaiti mәblәğini;
vәsaitlәrin ümumi mәblәğindә borc vәsaitlәrinin payını;

445 Aktivlәrin dövr sürәti hesablanır:

•

aktivlәrin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi.
satışdan pul gәlirinin cari aktivlәrә nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirinin aktivlәrә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin aktivlәrә nisbәti kimi;
cari aktivlәrin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi;

446 Maliyyә alәtinin sәmәrәsi aşağıdakı halda xüsusi kapitalın rentabelliyinin yüksәlmәsini tәmin edir:

•

borc vәsaitlәrinin qiymәti kapital qoyuluşunun rentabelliyindәn aşağı olduqda;

borc vәsaitlәrinin qiymәti kapital qoyuluşunun rentabelliyindәn yüksәk olduqda;
borc vәsaitlәrinin qiymәti mәhsulun rentabelliyindәn aşağı olduqda.
borc vәsaitlәrinin qiymәti mәhsulun rentabelliyindәn yuxarı olduqda;
borc vәsaitlәrinin qiymәti kapital qoyuluşunun rentabelliyinә bәrabәr olduqda;

447 әmәliyyat levirici (rıçağı) hesablanır:

•

satışdan mәnfәәtin satışın kritik hәcminә nisbәti kimi.
marjinal gәlirin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin marjinal gәlirә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin pul gәlirinә nisbәti kimi;
marjinal gәlirin satışdan mәnfәәtә nisbәti kimi;

448 Xammal vә material ehtiyatlarının dövranı әmsalı hesablanır:

•

sәrf edilmiş materialların maya dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi.
satışın hәcminin xammal vә material ehtiyatlarının orta hәcminә nisbәti kimi;
sәrf edilmiş materialların maya dәyәrinin xammal vә material ehtiyat¬larının orta hәcminә nisbәti kimi;
xammal vә material ehtiyatların orta hәcminin istifadә olunmuş materialların maya dәyәrinә nisbәti kimi; xammal
vә material ehtiyatların orta hәcminin istifadә olunmuş materialların maya dәyәrinә nisbәti kimi; xammal vә
material ehtiyatların orta hәcminin istifadә olunmuş materialların maya dәyәrinә nisbәti kimi;
xammal vә material ehtiyatların satışın hәcminә nisbәti kimi;

449 Borc kapitalının rentabelliyi әmsalı hesablanır:

•

borc kapitalının orta balans dәyәrinin satışdan mәnfәәtә nisbәti;
satışdan mәnfәәtin borc kapitalının orta balans dәyәrinә nisbәti kimi;
borc kapitalının orta balans dәyәrinin satışdan pul gәlirinә nisbәti.
satışdan pul gәlirlәrinin borc kapitalının orta balans dәyәrinә nisbәti;
gәlirlәrin ümumi hәcminin borc kapitalının orta balans dәyәrinә nis¬bәti;

450 Müәssisәdә dövriyyә aktivlәri 14241 manat, dövriyyәdәnkәnar aktivlәr 23231 manat, xüsusi kapital
24222 manat tәşkil edirsә borc kapitalını müәyyәn edin?

•

14680 manat.
15242 manat;
13250 manat;
14260 manat;
12200 manat;

451 Hesabat ilindә satışdan pul gәliri 3502 miin manat, kreditor borcların mәblәği 216 min manatdır. Gün
hesabı ilә kreditor borclarının bir dövrünün uzunluğunu tәyin edin?

•

22,20.
25,36;
22,83;
28,72;
20,20;

452 Müәssisәnin hesabatı üzrә keçәn ildә debitor borcları 85 min mant, satışdan pul gәliri 2604 min manat
olmuşdur. Gün hesabı ilә debitor borclarının bir dövrünün uzunluğunu tәyin edin?

•

14,14.
12,76;
11,75;
14,28;
12,12;

453 Maliyyә hesabatı üzrә keçәn ildә xüsusi kapitalın dövr sürәti әmsalı 1,5427 olmuşdur. Gün hesabı ilә
xüsusi kapitalın bir dövrünün uzunluğunu müәyyәn edin?

•

240,25.
203,77;
205,38;
236,28;
233,36;

454 Maliyyә hesabatı üzrә keçәn ildә satışdan pul gәliri 2604 mitn manat, onun xüsusi kapitalı 1688 min
manatdır. Bu halda xüsusi kapi¬talın dövr sürәtini müәyyәn edin?

•

1,5427;
1,6242;
1,4412.
1,1022;
1,6162;

455 Xalis mәnfәәtin dәyişmәsi tempi – 15%, ümumi gәlirin dәyişmә tempi – 12%. Maliyyә levericinin
sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

2,22.
3,6%;
0,8;
1,85%;
1,25;

456 Ümumi gәlirin dәyişmә tempi – 20%, natural ifadәdә satışın hәcminin dәyişmә tempi– 5% olmuşdur.
İstehsal alәtinin (riçağının) effektini müәyyәn edin:

•

4
12
15
7
10

457 Xalis mәnfәәtin artım tempi 0,7368 vә satışdan mәnfәәtin artım tempi 0,9737 olan halda maliyyә
alәtinin (riçağının) sәviyyәsi nә qәdәr olur?

•

0,5246;
0,7567;
0,7618.
0,7272;
0,6844;

458 Biznes planında satışdan pul gәliri 2604 min mann, xalis mәnfәәt 50 min manat nәzәrdә tutulmuşdur. Bu
halda xalis mәnfәәtә görә satışın rentabelliyi әmsalını tәyin edin?

•

0,023042.
0,000050;
0,017234;
0,019201;
0,006054;

459 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda aşağıdakı göstәrici әks etdirilmir:
inzibati xәrclәr;
kommersiya xәrclәri;
satışın maya dәyәri;

•

ümumi mәnfәәt;
dәyişәn xәrclәr;

460 Sadә vә geniş tәkrar istehsal mәq¬sә¬di ilә tәşkilatın sәrәncamında qalan gәlirin hәcmini xarakterizә
edәn göstәrici:

•

alınmış avanslar vә debitor borcları.
pul daxil olmalarının hәcmi;
әmәliyyat mәnfәәti vә amortizasiya mәblәği;
ümumi mәnfәәt vә amortizasiya mәblәği;
xalis mәnfәәt vә amortizasiya mәblәği;

461 Xalis mәnfәәtin xüsusi kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

xüsusi kapitalın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
kapitalın rentabelliyini;
investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;

462 Sәhmlәr üzrә dividendlәr hansı mәnbәdәn ödәnilmәlidir:

•

xalis mәnfәәtdәn;
әmәliyyat mәnfәәtindәn;
ümumi mәnfәәtdәn
ümumi pul daxilolmalarından
vegitutmaya qәdәr mәnfәәtdәn;

463 Satışdan mәnfәәtin әsas istehsal fondları vә material dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәğinә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
kapitalın rentabelliyini;
istehsalın rentabelliyini;

464 Maliyyә nәticәlәri göstәricilәrinin strukturunun qiymәtlәndirilmәsi sәciyyәlәndirir:

•

kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabatın tәhlilinin mәqsәdini
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın şaquli tәhlilinin mәqsәdini;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın üfiqi tәhlilinin mәqsәdini;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın trend tәhlilinin mәqsәdini;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәhlilinin mәqsәdini;

465 Ötәn dövrlә müqayisәdә maliyyә nәticәlәrinin formalaşmasının strukturunu qiymәtlәndirilmәk üçün
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın:

•

amilli tәhlili aparılır
trend tәhlili aparılır;
şaquli tәhlili aparılır;
üfiqi tәhlili aparılır;
müqayisәli tәhlili aparılır;

466 Dividendlәrin ödәnilmәsi nәticәsindә azalır:

•

tәşkilatın xalis mәnfәәti;
tәşkilatın vergitutmadan qabaq mәnfәәti;
tәşkilatın әmәliyyat mәnfәәtini;

tәşkilatın ümumi mәnfәәti;
tәşkilatın vergi mәblәğini;

467 Xalis mәnfәәtin xüsusi kapitalın orta illik mәblәğinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

borc kapitalının rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
kapitalın rentabelliyini;
xüsusi kapitalın rentabelliyini;

468 Mәnfәәtә hansı amilin tәsiri satış üzrә tapşırığın icra әmsalının plan üzrә mәnfәәt mәblәğinә hasili kimi
hesablanır?

•

әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın strukturunun dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi;

469 Mәnfәәtә hansı amilin tәsiri satış üzrә tapşırığın icra әmsalının plan üzrә mәnfәәt mәblәğinә hasili kimi
hesablanır?
470 Mәnfәәtә hansı amilin tәsiri faktiki pul gәliri ilә satışın faktiki hәcminә vә plan qiymәtinә görә
hesablanmış pul gәliri arasında fәrq kimi hesablanır?

•

әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın strukturunun dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi;

471 Mәnfәәtә hansı amilin faktiki maya dәyәri ilә satışın faktiki hәcminә vә plan maya dәyәrinә görә
hesablanmış xәrclәr arasında fәrq kimi hesablanır?

•

әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın strukturunun dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi;

472 Satışdan mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
kapitalın rentabelliyini;
xüsusi kapitalın rentabelliyini;

473 Tәşkilatın әmlakına kapital qoyuluşunun gәlirliyini sәciyyәlәndirәn göstәrici:

•

aktivlәrin rentabelliyi;
xәrclәrin rentabelliyi;
satışdan mәnfәәt
ümumi mәnfәәt;
satışın rentabelliyi

474 Ümumi mәnfәәt hesabına örtülür:

•

•

kommersiya vә inzibati xәrclәr.
büdcәyә olan vergi borcları;
malların qablaşdırılması xәrclәri;
fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
kreditә görә faizlәr;

475 әmәliyyat mәnfәәti vә mütlәq maliyyә ödәmәlәrinin dәyişmәsi tәsir göstәrir:

•

vergi tutulan mәnfәәt mәblәğinә;
ümumi mәnfәәt mәblәğinә;
mәcmu öhdәlik mәblәğinә;
tutulmuş vergi mәblәğinә;
satışdan mәnfәәt mәblәğinә;

476 Vergi tutmadan әvvәl mәnfәәtin kapital vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
aktivlәrin rentabelliyini;
istehsalın rentabelliyini;

477 Vergi tutmadan әvvәl mәnfәәtin aktivlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
aktivlәrin rentabelliyini;
istehsalın rentabelliyini;

478 Mәhsul vahidinin qiymәti ilә onun maya dәyәri arasındakı fәrqin mәhsul vahidinin maya dәyәrinә
nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
ayrıayrı mәhsullar üzrә xәrclәrin rentabelliyini;
mәcmu xәrclәrin rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
istehsalın rentabelliyini;

479 Ötәn dövrlә müqayisәdә göstәricilәrin dәyişmәsini qiymәtlәndirilmәk üçün mәnfәәt vә zәrәr haqqında
hesabatın:

•

müqayisәli tәhlili aparılır;
amilli tәhlili aparılır
üfiqi tәhlili aparılır;
şaquli tәhlili aparılır;
trend tәhlili aparılır;

480 Maliyyә nәticәlәrinin hansı göstәricisi mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda әks etdirilmir:

•

vergi tutmadan әvvәl mәnfәәt.
ümumi mәnfәәt;
marjinal gәlir;
әmәliyyat mәnfәәti;
ümumi pul gәliri;

481 Kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat әsasında qiymәtlәndirilir:
bütün cavablar doğrudur

•

nizamnamә kapitalından istifadә;
borc kapitalından istifadә;
ehtiüat kapitalından istifadә;
xalis mәnfәәtdәn istifadә;

482 Amortizasiya daxil edilir

•

kommersiya xәrclәrinin tәrkibinә;
maliyyә fәaliyyәti üzrә xәrclәrin tәrkibinә;
investisiya fәaliyyәti üzrә xәrclәrin tәrkibinә;
adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrin tәrkibinә;
üstәlik xәrclәrin tәrkibinә

483 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın trend tәhlilinin mәqsәdi?

•

istehsalın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi.
göstәricilәrin dәyişmә meylinin qiymәtlәndirilmәsi;
ötәn dövrlә müqayisәdә göstәricilәrin strukturunun qiymәtlәndiril¬mәsi;
mәnfәәtә tәsir edәn amillәrin qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

484 Maliyyә nәticәlәri göstәricilәrin şaquli tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

mәnfәәtin xәrclәrdәn asılılığını;
mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsini;]
rentabellik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsini;
mәnfәәtin satışın hәcmindәn asılılığını;
maliyyә nәticәlәri göstәricilәrin strukturunu.

485 Hansı amillәrin dәyişmәsi mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir göstәrmir:

•

mәhsulu maya dәyәrinin dәyişmәsi.
satışın hәcminin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;

486 Lizinq üzrә әldә olunan mәnfәәtin lizinq üzrә xәrclәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini
aktivlәrin rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
lizinqin rentabelliyini;

487 Mәhsul vahidinin qiymәti ilә onun maya dәyәri arasındakı fәrqin mәhsul vahidinin qiymәtinә nisbәti
sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
mәcmu xәrclәrin rentabelliyini;
ayrıayrı mәhsullar üzrә xәrclәrin rentabelliyini;
ayrıayrı mәhsullar üzrә satışın rentabelliyini;

488 Satışdan mәnfәәtin cari aktivlәrә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

cari aktivlәrin rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
kapitalın rentabelliyini;

satışın rentabelliyini;
investisiyanın rentabelliyini;

489 Üfiqi, şaquli vә trend tәhlilindәn istifadә olunur?

•

bütün cavablar doğrudur.
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın tәhlilindә;
mühasibat balansının tәhlilindә; ]
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabatın tәhlilindә;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәhlilindә;

490 әmәliyyat mәnfәәti hesablanır:

•

ümumi mәnfәәt ilә kommersiya vә inzibati xәrclәrin fәrqi kimi;
satışdan pul gәliri ilә kommersiya xәrclәri arasında fәrq kimi;
satışdan pul gәliri ilә inzibati xәrclәr arasında fәrq kimi;
satışdan pul gәliri ilә satışın maya dәyәri arasında fәrq kimi;
ümumi mәnfәәt ilә kommersiya vә inzibati xәrclәrin cәbri cәmi kimi

491 Aktivlәrin rentabellik göstәricisi ilә dövriyyә aktivlәrinin dövranı әmsalı arasında asılılığın xarakteri:

•

asılılıq yoxdur.
birbaşa proporsional;
amilli;
inteqral;
әks proporsional;

492 Multiplikativ determinlәşdirilmiş modeldәn istifadә etmәklә aktivlәrin rentabelliyinә amillәrin tәsirini
aşağıdakı metodla hesablamaq olar:

•

balans.
inteqral;
orta hәndәsi;
qruplaşdırma;
mütlәq fәrq;

493 Tәşkilatın mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatının mәlumatları әsasında hesablamaq olar:

•

investisiyanın rentabelliyini.
kapitalın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
aktivlәrin rentabelliyini;
istehsalın rentabelliyini;

494 Xalis mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәrә aid edilir:

•

satışın hәcmi vә quruluşu.
әmәk mәhsuldarlığı, vergi mәblәği;
әmәliyyat (balans ) mәnfәәti, mütlәq maliyyә ödәmәlәri;
ӘDV vә aksizlәr;
satışın maya dәyәri;

495 Vergitutulan mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәr:

•

alınmış kredit vә borclar.
әmәliyyat mәnfәәti, mütlәq maliyyә ödәmәlәri;
aksizlәr, mәnfәәt vergisi;
әlavә dәyәr vergisi, kommersiya xәrclәri;
birbaşa vә dolayı vergilәr;

496 Digәr gәlir vә xәrclәrin tәrkibi vә quruluşunun tәhlili hansı mәqsәdlә aparılır;

•

mühasibat balansını tәrtib etmәk üçün.
gәlir vә xәrclәrin dәyişmә tempini müәyyәn etmәk üçün;
ümumi xәrclәrin tәrkibindә digәr xәrclәrin payını müәyyәn etmәk üçün;
ümumi gәlirlәrin tәrkibindә digәr gәlirlәrin payını müәyyәn etmәk üçün;
xalis mәnfәәtin artırılması amili kimi digәr gәlir vә xәrclәrin әhәmiyyәtliliyini müәyyәn etmәk üçün;

497 Adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrin tәrkibinә daxildir:

•

kredit vә borclar üzrә ödәnilmiş faizlәr.
amortizasiya;
satışdan pul gәliri;
depozitlәr üzrә alınmış faizlәr;
bank xidmәtlәrinin ödәnilmәsi xәrclәri;

498 Xalis mәnfәәtdәn istifadәnin tәhlili aşağıdakı informasiya әsasında aparılır:

•

uçot siyasәti vә izahlı qeydlәr üzrә.
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat üzrә;
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat üzrә;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat üzrә;
mühasibat balansı üzrә;

499 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın üfiqi tәhlilinin mәqsәdi:

•

istehsalın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi.
mәnfәәtә tәsir edәn amillәrin qiymәtlәndirilmәsi;
ötәn dövrlә müqayisәdә göstәricilәrin strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;
göstәricilәrin artım tempinin qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

500 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın şaquli tәhlilinin mәqsәdi:

•

istehsalın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi.
mәnfәәtә tәsir edәn amillәrin qiymәtlәndirilmәsi;
göstәricilәrin artım tempinin qiymәtlәndirilmәsi;
ötәn dövrlә müqayisәdә maliyyә nәticәlәrinin formalaşmasının strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

501 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın tәhlilindә istifadә olunur:

•

müqayisә üsulundan, balans metodundan;
proqnoz tәhlilindәn, funksional dәyәr tәhlilindәn;
üfiqi, şaquli vә trend tәhlilindәn;
iqtisadiriyazi üsullardan;
statistik tәhlildәn, evristik üsullardan.

502 Mәhsul satışından mәnfәәt mәblәğinә birbaşa tәsir edәn әsas amillә¬rә aid edilir:

•

satışın hәcminin, satış qiymәtinin, maya dәyәrinin dәyişmәsi.
mәhsulun orta satış qiymәtinin, avadanlıqların intensiv yüklәnmәsinin, işçilәrin sayının dәyişmәsi;
istehsalın texnikitәşkilatı sәviyyәsinin dәyişmәsi, mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;
әsas fondların aktiv hissәsinin, әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun satış qiymәtinin, fondveriminin, material sәrfinin dәyişmәsi;

503 Ayrıayrı növ mәhsul satışından mәnfәәtә tәsir edәn amillәrә aiddir:
mәhsulun әmәk tutumu, әsas fondların dәyәri.

•

işçilәrin sayı, әmәk mәhsuldarlığı, mәhsulun material tutumu;
satılmış mәhsulun miqdarı, satış qiymәti vә maya dәyәri;
әmәk mәhsuldarlığı, mәhsulun keyfiyyәti, fondtutumu;
mәhsulun çeşidi, әmәk mәhsldarlığı, mәhsulun maya dәyәri;

504 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi hesablanır:

•

mәhsul satışından vә sair satışın nәticәsinin cәbri mәblәği kimi.
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә digәr әmlakın satışının nәti¬cәsinin cәbri mәblәği kimi;
mәhsul satışının, sair satışın vә satışdan kәnar әmәliyyatların nәticәlәrinin cәbri mәblәği kimi;
gәlir vә xәrclәr arasında fәrq kimi;
mәhsul satışından pul gәliri ilә sair maliyyә әmәliyyatlarının nәticәsinin cәmi kimi;

505 Tәşkilatın fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrinin ümumilәşdirici göstәricisinә aid edilir:

•

maliyyә levirici.
ödәmә qabiliyyәti, likvidlik;
mәnfәәt vә rentabellik;
maya dәyәri, mәhsulun qiymәti;
әmәliyyat levirici;

506 Maliyyә nәticәlәrinin strukturunun tәhlilindә aşağıdakı metoddan istifadә olunur:

•

göstәricilәrin amilli tәhlili.
göstәricilәrin üfiqi tәhlili;
göstәricilәrin şaquli tәhlili;
göstәricilәrin müqayisәli tәhlili;
göstәricilәrin trend tәhlili;

507 Mәnfәәt vә rentabellik göstәricilәri sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilatın maliyyә sabitliyini
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini;
tәşkilatın maliyyә nәticәlәrini;
tәşkilatın maliyyә vәziyyәtini;
tәşkilatın işgüzar fәallığını;

508 Satılmış mәhsulun miqdarı, satış qiymәti vә maya dәyәri birbaşa tәsir göstәrir:

•

tәşkilatın maliyyә vәziyyәtinә;
mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinә;
tәşkilatın işgüzar fәallığına;
tәşkilatın maliyyә sabitliyinә

509 Maliyyә nәticәlәri göstәricilәrinin dәyişmә meylinin qiymәtlәndirilmәsi sәciyyәlәndirir:

•

kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabatın tәhlilinin mәqsәdini
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın şaquli tәhlilinin mәqsәdini;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın üfiqi tәhlilinin mәqsәdini;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәhlilinin mәqsәdini;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın trend tәhlilinin mәqsәdini;

510 Ümumi mәnfәәt hesablanır:
әmәliyyat mәnfәәti ilә maliyyә gәlirlәrinin cәmi kimi
әmәliyyat mәnfәәti ilә satışın maya dәyәri arasında fәrq kimi;
satışdan pul gәliri ilә kommersiya xәrclәri arasında fәrq kimi;
satışdan pul gәliri ilә inzibati xәrclәr arasında fәrq kimi;

•

•

satışdan pul gәliri ilә satışın maya dәyәri arasında fәrq kimi;

511 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda aşağıdakı maliyyә nәticәlәri göstәricilәri әks etdirilir:

•

maliyyә fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri;
marjinal mәnfәәt;
hesabat dövründә xalis mәnfәәti (zәrәri).
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt;
investisiya fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri;

512 Mәnfәәt:

•

müәssisәnin kredit qaytarma bacarığın әks etdirir;
istehsalın sәmәrәliliyinin әsas göstәricisidir;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәqsәdidir;
müflislәşmә prosedurunun başlanması üçün meyardır;
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtini әks etdirir.

513 Satışdan pul gәliri ilә satılmış malların (iş, xidmәt) maya dәyәri arasında fәrq sәciyyәlәndirir:

•

satışdanakәnar mәnfәәti.
ümumi mәnfәәti;
vergitutulana qәdәr mәnfәәti;
xalis mәnfәәti;
satışdan mәnfәәti;

514 Kommersiya vә inzibati xәrclәr örtülür:

•

satışdankәnar mәnfәәt hesabına.
xalis mәnfәәt hesabına;
satışdan mәnfәәt hesabına;
ümumi mәnfәәt hesabına;
vergitutulana qәdәr mәnfәәt hesabına;

515 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda aşağıdakı göstәricilәr әks etdirilmir:

•

satışın mayadәyәri;
marjinal mәnfәәt;
әmәliyyat mәnfәәti;
maliyyә gәliri.
ümumi mәnfәәt;

516 Mәcmu kapitalın rentabelliyinin hesablanmasında aşağıdakı göstәricidәn istifadә olunur:

•

ümumi daxili mәhsul.
ümumi mәnfәәt;
vergiyә cәlb olunan mәnfәәt;
sair әmәliyyat gәlirlәri;
maliyyә gәliri;

517 Xüsusi kapitalın rentabelliyini hesablayanda hesablaşmaya hansı göstәrici daxil edilir?

•

ümumi daxili mәhsul.
xalis mәnfәәt;
vergiyә cәlb olunan mәnfәәt;
satısdan әldә edilәn mәnfәәt;
maliyyә gәliri;

518 Tәşkilatın mәnfәәti sәciyyәlәndirir:

•

kapitalın rentabelliyini.
maliyyә nәticәlәrini;
işgüzar aktivliyi;
maliyyә vәziyyәtini;
mәcmu aktivlәrin dövretmәsini;

519 Satışdan mәnfәәtin formalaşmasında iştirak edәn göstәricilәrә aiddir:

•

vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt vә xәrclәr.
satılmış mәhsulun maya dәyәri,mәhsulun keyfiyyәti ;
satılmış mәhsulun maya dәyәri,mәhsulun keyfiyyәti ;
satışdan pul gәliri, mәhsulun maya dәyәri;
digәr tәşkilatlarda iştirakdan pay, kapitalın hәcmi;

520 Tәşkilatın xalis mәnfәәti ilk növbәdә yönәldilir:

•

inzibati xәrclәrinin örtülmәsinә.
sәhmlәr üzrә dividendlәrin ödәnilmәsinә;
xeyriyyәçilik mәqsәdlәrinә;
itgi vә xәrclәrin örtülmәsinә;
kommersiya xәrclәrinin örtülmәsinә;

521 Maliyyә nәticәlәrinin hansı göstәricisi mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda әks etdirilir:

•

ümumi mәnfәәt.
investisiya fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaiti;
maliyyә fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaiti;
marjiral mәnfәәt;
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt;

522 Xalis mәnfәәt yönәldilir:

•

itkilәrin örtülmәsinә.
mәnfәәt vergisinin ödәnilmәsinә;
istehsalın inkişafına, ehtiyat fonduna;
inzibati xәrclәrin örtülmәsinә;
kommersiya xәrclәrinin ötrülmәsinә;

523 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi özündә әks etdirir:

•

mәhsul satışından mәnfәәt ilә әsas vәsaitlәrin satışından әldә edilәn mәblәğin cәmi.
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә başqa әmlakın satışının nәticәlәrini;
mәhsul satışının, digәr satışın vә satışdan kәnar әmәliyyatların nәticә¬sinin cәbri mәblәğini;
әsas vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәrin vә başqa әmlakın satışının nәticәlәrini;
gәlir vә xәrclәr arasında fәrqi;
mәhsul satışından pul gәliri ilә digәr maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәri arasında fәrqi;

524 Hansı halda istehsalın sәmәrәliliyi artır:

•

mәnfәәtin, pul gәlirlәrinin vә avans edilmiş kapitalın artım temp¬lәrinirn ardıcıl qaydada bir birindәn üstün
olması;
pul gәlirinin artım tempi istehlak olunmuş kapitalın artım tempindәn yüksәk olduqda;
pul gәlirinin artım tempi mәnfәәtin artım tempindәn yüksәk olduqda;
mәnfәәtin artım tempi pul gәlirinin artım tempindәn yüksәk olduqda;
satışdan pul gәlirin artım tempi maya dәyәrinin artım tempini üstә

525 Mәnfәәtin dәyişmәsinin daxili amillәrinә aid edilmir:
düzgün cavab yoxdur.

•

•

istehsal ehtiyatlarının qiymәtlәri;
keyfiyyәt tәlәblәrinin pozulması;
xәrclәrin nomenklaturası;
satışın hәcmi;

526 Satışdan mәnfәәtin amilli tәhlili zamanı nәzәrә alınmır:

•

mәhsul vahidinin qiymәti.
mәhsulun maya dәyәri;
ödәnilәcәk faizlәr;
satılmış mәhsulun fiziki hәcmi;
satılmış mәhsulun nomenklaturası;

527 Hansı amillәrin dәyişmәsi mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edir:

•

satışın hәcmi, debitor borcları, әmәyin fondla silahlanması.
istehsalın texnikitәşkilati sәviyyәsi, idarә heyәtinin әmәk haqqı, әmәk mәhsuldarlığı vә әmәk haqqının artım
templәri arasında nisbәt;
satışın hәcmi, quruluşu, mәhsulun maya dәyәri, orta satış qiymәti;
mәhsul buraxılışının hәcmi, satışın hәcmi, ixtisaslaşma sәviyyәsi;
debtor vә kreditor borcları, әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi, istehsalın texnikitәşkilati sәviyyәsi;

528 Satışdan mәnfәәtin mәhsulların tam maya dәyәrinә nisbәti sәciyyәlәndirir?

•

investisiyanın rentabelliyini;
satışın rentabelliyini;
xәrclәrin rentabelliyini;
kapitalın rentabelliyini;
xüsusi kapitalın rentabelliyini;

529 Xalis mәnfәәt hesabına hәyata keçirilir?

•

kommersiya xәrclәrinin ödәnilmәsi
kreditlәr üzrә faizlәrin ödәnilmәsi;
kreditor borclarının qaytarılması;
büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi;
ehtiyat kapitalının yaradılması;

530 . Müәssisәnin biznesa planında balans mәnfәәti 524 min manat, әsas kapitalın orta illik mәblәği 1137
min manat, dövriyyә kapitalın orta illik mәblәği 800 min manatdır. Mәcmu aktivlәrin rentabelliyi әmsalını
müәyyәn edin?

•

0,2525.
0,2705;
0,3155;
0,3347;
0,2218;

531 Müәssisәnin hesabat mәlumatlarına görә balans mәnfәәti 707 min manat, әsas kapitalın orta illik
mәblәği 1220,5 min manat, dövriyyә kapitalın orta illik mәblәği 871,5 min manatdır. Mәcmu aktivlәrin
rentabelliyi sәviyyәsini tәyin edin?

•

0,338 .
0,2929;
0,3132;
0,3830;
0,3213;

532 Maliyyә hesabatında satışdan pul gәliri 3502 min manat, mәnfәәt 709 min manat, xalis mәnfәәt 60 min
manatdır. Xalis mәnfәәtә görә satışın rentabelliyi sәviyyәsi әmsalını tәyin edin?

•

0,013216.
0,019276;
0,021313;
0,017133;
0,021473;

533 Biznes – planında aktivlәrin dәyәri 1937 min manat, satışdan pul gәliri 2604 min manat nәzәrdә
tutulmuşdur. Bu halda aktivlәrin kapital verimi әmsalını hesablayın.

•

1,032814;
1,344347;
1,234412.
1,293207;
1,282618;

534 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә satışdan pul gәliri 3502 min manat, aktivlәrin orta illik
dәyәri 2092 min manatdır. Bu halda aktivlәrin kapital verimi әmsalını hesablayın.

•

1,541623;
1,673996;
2,004241;
1,621822;
1,444452 .

535 Biznes planında verilәn mәlumatlara görә aktivlәrin orta illik dәyәri 1937 min manat, xalis mәnfәәt
mәblәği 50 min manatdır. Bu halda aktivlәrin iqtisadi rentabelliyi әmsalını tәyin edin?

•

0,033628;
0,0432613;
0,033345;
0,072836.
0,025813;

536 İnflyasiya şәraitindә ehtiyatların LİFO metodu ilә qiymәtlәndirilmәsi mәnfәәtә necә tәsir edir:

•

mәnfәәt azalır;
istehsalın rentabelliyi artır;
istehsalın rentabelliyi azalır.
mәnfәәt dәyişmir;
mәnfәәt artır;

537 әDV hansı mәnbәdәn ödәnilir?

•

xalis mәnfәәtdәn;
marijinal mәnfәәtdәn.
ümumi mәnfәәtdәn;
mәhsul satışından әldә olunan gәlirdәn;
vergitutulan mәnfәәtdәn;

538 Müәssisә fәaliyyәtinin maliyyә nәticәsinә aiddir:

•

әsas әmәliyyat gәliri;
ümumi daxili mәhsul.
xalis mәnfәәt;
kapital ehtiyatları;
emissiya gәliri;

539 İnflyasiyaya korrektә edilmiş mәnfәәt:

•

vergiyә cәlb olunan mәnfәәtә daxil edilir
hesabat dövrünün xalis (bölüşdürülmәmiş) mәnfәәtindәn çıxılır;
ötәn dövrün xalis (bölüşdürülmәmiş) mәnfәәtinә daxil edilir;
hesabat dövrünün xalis (bölüşdürülmәmiş) mәnfәәtinә daxil edilir;
ötәn dövrün xalis (bölüşdürülmәmiş) mәnfәәtindәn çıxılır;

540 Maliyyә nәticәlәrinin(mәnfәәtin) artım templәrinin aktivlәrin artım templәrindәn aşagı olması
sәciyyәlәndirir?

•

dövriyyә aktivlәrinin dövriyyәsinin aşagı düşmәsini;
dövriyyә aktivlәrinin dövriyyәsinin yüksәlmәsini.
mәhsula olan qiymәtlәrin artmasıni;
müәssisә fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin aşagı düşmәsini;
müәssisә fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsini;

541 Xalis (bölüşdürülmәmiş) mәnfәәt hesabına artırılmır:

•

sәhmdarların gәlirlәri.
ehtiyyat kapitalı;
müәssisә işçilәrinin mükafatları;
xüsusi dövriyyә vәsaitlәri;
nizamnamә kapitalı;

542 Dövriyyә kapitalının rentabelliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәt : satışdan pul gәliri.
satışdan mәnfәәt : debitor borclarının orta mәblәği;
satışdan mәnfәәt : aktivlәrin orta mәblәği;
xalis mәnfәәt : kapitalın orta mәblәği;
satışdan mәnfәәt : dövriyyә kapitalının orta mәblәği;

543 İnvestisiyaların rentabelliyi hesablanır:

•

xüsusi kapital : hesabat dövrünün mәnfәәti.
hesabat dövrünün mәnfәәti : xüsusi kapital;
xalis mәnfәәt : (xüsusi kapital + uzunmüddәtli öhdәliklәr);
balans mәnfәәti : xalis aktivlәr;
xalis mәnfәәt : (әsas vәsait + dövriyyә aktivlәri);

544 Aktivlәrin (mәcmu kapitalın) rentabelliyi hesablanır:

•

xüsusi kapitalın orta mәblәğinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
kapitalın orta mәblәğinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
vergitutulana qәdәr mәnfәәtin kapitalın orta mәblәğinә nisbәti kimi
xalis mәnfәәtin ilin sonuna kapitalın hәcminә nisbәti kimi ;
xalis mәnfәәtin kapitalın orta mәblәğinә nisbәti kimi;

545 İstehsalın rentabelliyi hesablanır:

•

balans mәnfәәtinin әsas fondların orta dәyәrinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin әsas istehsal fondları vә material dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәğinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi.
balans mәnfәtinin xüsusi vә borc kapitalına nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin xüsusi kapitala nisbәti kimi;

546 Qısamüddәtli aktivlәrin rentabelliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtin kapitalın orta mәblәğinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin mәcmu aktivlәrin orta mәblәğinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi.
satışdan mәnfәәtin debitor borclarının orta mәblәğinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin qısamüddәtli aktivlәrә nisbәti kimi;

547 Xalis mәnfәәt әsasında satışın rentabelliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtin xüsusi kapitala nisbәti kimi.
xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin aktivlәrinin orta mәblәğinә nisbәti kimi;
aktivlәrin ornta mәblәğinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
satışdan pul gәlirinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;

548 Mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin rentabelliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtin idarәetmә vә kommersiya xәrclәrinin cәminә nisbәti kimi.
mәhsul vahidinin qiymәti ilә onun maya dәyәri arasındakı fәrqin mәhsul vahidinin maya dәyәrinә nisbәti kimi ;
mәhsulun miqdarının mәhsul vahidinin qiymәtinә hasilinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
mәhsul vahidi üzrә mәnfәәtin idarәetmә xәrclәrinә nisbәti kimi;
mәhsul vahidi üzrә mәnfәәtin kommersiya xәrclәrinә nisbәti kimi;

549 Xәrclәrin rentabelliyi hesablanır:

•

satışdan mәnfәәtin idarәetmә xәrclәrinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin satılmış mәhsulların tam maya dәyәrinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin mәcmu aktivlәrә nisbәti kimi.
xalis mәnfәәtin xalis aktivlәrә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin kommersiya xәrclәrinә nisbәti kimi;

550 İnvestisiyanın rentabelliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtin xüsusi kapital ilә uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi;
balans mәnfәәtinin xalis aktivlәrә nisbәti kimi ;
xalis mәnfәәtin mәcmu aktivlәrә nisbәti kimi ;
vergiyә cәlb olunan mәnfәәtin aktivlәrә nisbәti kimi
xalis mәnfәәtin xüsusi kapitalın orta illik mәblәğinә nisbәti kimi;

551 Xüsusi kapitalın rentabelliyi hesablanır.

•

xalis mәnfәәtin aktivlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi.
xüsusi kapitalın orta illik mәblәğinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin xüsusi kapitalın orta illik mәblәğinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin qeyridövriyyә aktivlәrinә nisbәti kimi;

552 Mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsinin satışdan mәnfәәtin hәcminә tәsiri hesablanır:

•

maya dәyәri üzrә kәnarlaşmanın satışın plan hәcminә hasili kimi.
istehsal maya dәyәri üzrә kәnarlaşmanın satışın plan hәcminә hasili ki¬mi;
maya dәyәri göstәricisi üzrә kәnarlaşmanın satışın plan hәcminә hasili kimi;
faktiki maya dәyәri ilә satışın faktiki hәcminә vә plan maya dәyәrinә görә hesablanmış xәrclәr arasında fәrq kimi;
inzibati vә kommersiya xәrclәri üzrә kәnarlaşmanın satışın plan hәcminә hasili kimi;

553 Orta satış qiymәtinin dәyişmәsinin mәhsul (iş, xidmәt) satışından mәnfәәt mәblәğinә tәsiri hesablanır:
faktiki mәnfәәt mәblәği ilә satışın faktiki hәcminә, plan qiymәti vә maya dәyәrinә görә hesablanmış mәnfәәt
mәblәği arasında fәrq kimi .
satışın faktiki hәcminә vә qiymәtinә, plan maya dәyәrinә görә hesablan¬mış mәnfәәt mәblәği ilә plan mәnfәәt
mәblәği arasında fәrq kimi;

•

mәhsulun satış qiymәti üzrә kәnarlaşmanın plan üzrә mәhsul satışının hәcminә hasili kimi;
faktiki pul gәliri ilә satışın faktiki hәcminә vә plan qiymәtinә görә hesablanmış pul gәliri arasında fәrq kimi;
satışın plan hәcminә vә maya dәyәrinә, faktiki qiymәtinә görә hesablanmış mәnfәәt mәblәği ilә plan mәnfәәt
mәblәği arasında fәrq kimi;

554 Satışın hәcminin dәyişmәsinin satışdan mәnfәәtin mәblәğinә tәsiri hesablanır:

•

faktiki vә plan mәnfәәt mәblәği arasında fәrq kimi.
satışın hәcmi üzrә kәnarlaşmanın plan üzrә satış qiymәtinә hasili kimi;
satışın faktiki hәcminә vә strukturuna, plan üzrә satış qiymәtinә vә maya dәyәrinә görә hesablanmış mәnfәәt
mәblәği ilә plan mәnfәәt mәblәği arasında fәrq kimi;
satış üzrә tapşırığın yerinә yetirilmәsi әmsalının plan üzrә mәnfәәt mәblәğinә hasili kimi;
satışın hәcmi üzrә kәnarlaşmanın faktiki satış qiymәtinә hasili kimi;

555 Mәnfәәtin tәhlili zamanı nәzәrә alınmır:

•

kommersiya xәrclәri.
әmәk haqqının ödәnilmәsi ilә bağlı xәrclәr;
xidmәt vә tәmir xәrclәri;
şirkәtin nәzarәt siyasәti;
reklam xәrclәri;

556 Xalis mәnfәәtin amilli tәhlili hansını ehtiva edir?

•

xәrclrin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi.
real vergitutma sәviyyәsinin müәyyәn olunması;
vergitutma sisteminin maliyyә nәticәlәrinә tәsirinin müәyyәn olunması;
mövcud vergi dәrәcәsinin dәyişilmәsinin mәnfәәtә tәsirinin müәyyәn olunması;
uçot siyasәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

557 Vergitutulana qәdәr mәnfәәtin hәcminә tәsir göstәrmәyәn amillәr:

•

gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri.
konservasiya olunmuş istehsal güclәrinin saxlanılmasına yönәlmiş xәrclәr;
maliyyә nәticәlәri ilә bağlı vergilәr;
kommersiya xәrclәri;
qiymәtli kağızların әldә olunmasına yönәldilmiş xәrclәr.

558 Aktivlәrin rentabelliyi sәciyyәlәndirir:

•

bazar sabitliyini.
kapitalın strukturunu;
cari likvidliyi;
tәşkilatın әmlakına kapital qoyuluşunun gәlirliyini ;
işgüzar fәallığı;

559 Xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti aşağıdakı göstәricini sәciyyәlәndirir:

•

borc kapitalının rentabelliyi.
xüsusi kapitalın rentabelliyi;
aktivlәrin rentabelliyi;
satışın rentabelliyi;
istehsal fondlarının rentabelliyi;

560 Xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid edilir:

•

fondverimi, material tutumu, әmәk mәhsuldarlığı.
mәhsul vahidinin qiymәti, fondverimi,material tutumu ;
mәhsul vahidinin qiymәti, fondverimi,material tutumu ;
satışın hәcmi, quruluşu, satış qiymәti, maya dәyәri;

•

әmәk haqqı, kommersiya xәrclәri, inzibati xәrclәr;

561 Xalis mәnfәәt vә amortizasiya mәblәği:

•

bütün variantlar doğrudur.
xalis mәnfәәt ilә pul vәsaitinin dәyişmәsi arasında әlaqәni sәciyyәlәndirir;
pul vәsaitinin hәrәkәtinin dolayı metodla tәhlili zamanı istifadә olunur;
sadә vә geniş tәkrar istehsal mәq¬sә¬di ilә tәşkilatın sәrәncamında qalan gәlirin hәcmini xarakterizә edir;
özünümaliyyәlәşdirmәnin müm¬kün¬lüyünü xarakterizә edәn әmsal kimi hesablanır;

562 Faizlәrin vә mәnfәәtdәn verginin ödәnilmәsinә qәdәr mәnfәәt istifadә olunur:

•

yuxarıda qeyd olunan bütün variantlar üçün.
maliyyә amillәrinin (borc vәsaitlәrin payı vә faiz dәrәcәsi) xalis mәnfәәtә vә xüsusi kapitalın rentabelliyinә
tәsirinin qiymәtlәndiril¬mәsi üçün;
investisiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı aktivlәrin gәlirliyi¬nin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
öhdәliklәri örtәn vә mәnfәәtin formalaşması üçün kifayәt edәn gәli¬rin hәcminin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
borclara xidmәt üzrә xәrclәrin örtülmәsi әmsalının әhәmiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;

563 Ümumi mәnfәәt hesablanır:

•

satışdan mәnfәәt ilә digәr satışın nәticәlәrinin cәmi kimi.
satışdan mәnfәәt ilә vergi mәblәği arasında fәrq kimi;
ümumi pul gәliri ilә ӘDV vә aksizlәrin fәrqi kimi;
әsas әmәliyyat gәliri ilә satılmış mәhsulların (iş, xidmәtin) maya dәyәri arasında fәrq kimi;
satışdan mәnfәәt ilә inzibati vә kommersiya xәrclәri arasında fәrq kimi;

564 Tәşkilatın gәlir vә xәrclәrinin tәhlil zamanı aşağıdakı göstәricilәr qiymәtlәndirilir:

•

bölüşdürülmәmiş mәnfәәt.
adi fәaliyyәtdәn gәlir vә xәrclәr, әmәliyyat gәlirlәri vә xәrclәri;
satışdan pul gәlirlәri, ezamiyyә xәrclәri;
kapital ehtiyatları, xalis mәnfәәt;
emissiya gәliri;

565 Pul gәlirlәrinin tanınması şәrtlәrinә aiddir:

•

yuxarıda qeyd olunan bütün şәrtlәr.
konkret әmәliyyat nәticәsindә tәşkilatın iqtisadi xeyrinin artacağına әminlik var;
pul gәliri mәblәği müәyyәn edilә bilәr;
tәşakilat konkret müqavilә üzrә pul gәliri almaq hüququna malikdir;
mәhsula (işә, xidmәtә) mülkiyyәt hüququ tәşkilatdan alıcıya keçmişdir vә bu әmәliyyatla bağlı edilәn vә ya
edilәcәk xәrclәri müәyyәn etmәk mümkündür;

566 Xәrclәrin tanınması şәrtlәrinә aid edilir:

•

yuxarıda qeyd olunan bütün şәrtlәr.
konkret әmәliyyat nәәticәsindә tәşkilatın iqtisadi xeyrinin azalacağına әminlik vardır;
xәrclәrin mәblәği müәyyәn edilә bilәr;
xәrclәrin konkret müqavilәyә, qanunvericilik vә normativ aktlara uyğunluğu;
baş verdiyi hesabat dövründә xәrclәrin formasından, pul gәlirinin әldә edilmәsi niyyәtindәn asılı olmayaraq xәrc
edildikdә;

567 Mәhsul (iş, xidmәt) satışından mәnfәәt hesablanır:

•

pul gәliri vә kommersiya xәrclәrin arasınpul gәliri vә kommersiya xәrclәrin arasında fәrq kimi.
sair satışın nәticәsi vә mәhsulların maya dәyәri arasında fәrq kimi;
pul gәliri (netto) ilә satışın maya dәyәri, inzibati xәrclәr vә kommersiya xәrclәrinin fәrqi kimi ;
ümumi pul gәliri ilә ӘDV vә aksiz mәblәği arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә inzibati xәrclәri arasında fәrq kimi;

568 Lizinqin rentabelliyi necә müәyyәn edilir?

•

әldә olunan mәnfәәtin lizinq üzrә xәrclәrә nisbәti kimi
mәnfәәtin әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi;
mәnfәәtin mәhsul buraxılışı üzrә xәrclәrә nisbәti kimi;
lizinq üzrә xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi;
dәyәr ifadәsindә işlәrin hәcminin әsas vәsaitlәrә nisbәti kimi;

569 Aktivlәrin rentabelliynә tәsir edәn hansı әsas amillәr Du Pont modelinә daxil edilmişdir:

•

xalis mәnfәәt, cari likvidlik әmsalı, müәssisәnin aktivlәrinin formalaşmasında xüsusi kapitalın payı.
debitor borclarının dövranı, müәssisәnin aktivlәrinin formalaşmasında xüsusi kapitalın rentabelliyi;
mәhsul satışından pul gәliri, xüsusi kapitalın rentabelliyi, xalis mәn¬fәәt;
dövriyyә aktivlәrinin dövranı, xalis mәnfәәt, mәhsul satışından pul gәliri
satılmış mәhsulun rentabelliyi, xüsusi kapitalın dövranı, müәssisәnin aktivlәrinin formalaşmasında xüsusi
kapitalın payı;

570 Mәnfәәtin bölüşdürülmәsinin hansı istiqamәti şirkәtin xüsusi kapitalını azaldır?

•

düzgün variant yoxdur.
dividendlәrin ödәnilmәsi;
әldә olunmuş mәnfәәtin istehlak fonduna yönәldilmәsi;
ehtiyyat fondunun yaradılması;
sosial sferalar fondunun artırılması.

571 Biznes planında verilәn mәlumatlara görә aktivlәrin orta illik dәyәri 1937 min manat, xalis mәnfәәt
mәblәği 50 min manatdır. Bu halda aktivlәrin iqtisadi rentabelliyi әmsalını tәyin edin?

•

0,072836.
0,025813;
0,033628;
0,0432613;
0,033345;

572 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә müәssisәnin xalis mәnfәәti 60 min manat, aktivlәrin orta
illik dәyәri 2092 min manatdır. Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyi әmsalını tәyin edin?

•

0,032312.
0,033563;
0,072363;
0,021840;
0,028681;

573 Maliyyә hesabatında verilәn mәlumatlara görә müәssisәnin xalis mәnfәәti 60 min manat, aktivlәrin orta
illik dәyәri 2092 min manatdır. Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyini tәyin edin?

•

0,028681.
0,033563;
0,072363;
0,021840;
0,032312;

574 Ötәn il satışdan pul gәliri 6000 min manat, reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat vә
mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20 % olmuşdur. Bu halda mәnfәәtdәn vergi mәblәğini müәyyәn edin?

•

426.
400;
278;
380;

384;

575 Hesabat ilindә satışdan pul gәliri 6000 min manat, kreditlәrә görә ödәmә mәblәği 260 min manat,
reallaşdırılan maya dәyәri 4000 min manat mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% olmuşdur. Bu halda mәnfәәtdәn
vergi mәblәğini müәyyәn edin?

•

382,8.
402,0;
448,3;
461,2;
348,0;

576 Hesabat mәlumatlarına görә satışdan pul gәliri 6000 min manat, reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri
4000 min manat, borc kapitalı 1000 min manat kredit vә borclardan istifadәyә görә faiz dәrәcәsi 0.26
olmuşdur. Bu halda satışdan mәnfәәt mәblәğini müәyyәn edin?

•

1842 min manat.
1632 min manat;
1740 min manat;
1230 min manat;
1535 min manat;

577 Hesabat ilindә satışdan pul gәliri 6000 min manat, borc borc kapitalı 1500 min manat, kredit vә borclara
görә faiz dәrәcәsinin payı 0,26, reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat olmuşdur. Bu halda
satışdan mәnfәәt mәblәğini müәyyәn edin?

•

1295,8 min manat;
1198,6 min manat;
1610,0 min manat;
1381,5 min manat.
1972,6 min manat;

578 Hesabat mәlumatlarına görә satışdan pul gәliri 6000 min manat, reallaşdırılan maya dәyәri 2000 min
manat, borc vәsaiti 1500 min manat, borca görә faiz dәrәcәsinin payı 0,26, mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20%
olduğunu nәzәrә alsaq mәnfәәtdәn vergi mәblәğini müәyyәn edin?

•

488,0 min manat.
722,0 min manat;
394,7 min manat;
288,8 min manat;
399,9 min manat;

579 Hesabat ilindә satışdan pul gәliri 6000 min manat, satılmış mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat,
satışdan mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% olmuşdur. Bu halda xalis mәnfәәti müәyyәn edin?

•

1880 min manat.
1485 min manat;
1345 min manat;
1680 min manat;
1600 min manat;

580 Müәssisәnin xüsusi kapitalın cәmi 1500 min manat, borc vәsaiti 1500 min manat, kredit vә borclara görә
faiz dәrәcәsi 26%, satışdan pul gәliri 6000 min manat vә reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 4000 min
manat, mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% olan halda xalis mәnfәәtә görә xüsusi kapitalın rentabelliyini
müәyyәn edin?

•

85,86 %.
69,76 %;
78,14 %;

66,75 %;
70,70 %;

581 Müәssisәnin maliyyә hesabatı üzrә satışdan pul gәliri 7871 manat, balans mәnfәәti 1263 manat, xalis
mәnfәәt 780 manat vә әmlakın dәyәri 40562 manatdır. Aktivlәrin xalis mәnfәәtә görә rentabelliyi әmsalını
müәyyәn edin?

•

0,07
0,02;
0,08;
0,12;
0,14;

582 Şirkәtin әmәliyyat mәnfәәti 11250 manat, mәcmu aktivlәrin mәblәği isә 40.000 manat olmuşdur.
Aktivlәrin rentabelliyi әmsalını müәyyәn edin?

•

0,2284 .
0,2616;
0,0764;
0,0821;
0.2813;

583 Xüsusi kapitalın hәcmi 3000 min manat, satışdan pul gәliri 4000 min manat, reallaşdırılan mәhsulun
maya dәyәri 2300 manat vә mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% olduğunu nәzәrә alsaq xalis mәnfәәtә görә
xüsusi vәsaitin rentabelliyini hesablayın.

•

0,5545.
0,4533;
0,3847;
0,7264;
0,7218;

584 Xalis mәnfәәt mәblәği 652,08 min manat, vergi dәrәcәsi 20% vә xüsusi kapitalın mәblәği 1200 min
manat olduqda xüsusi kapitalın rentabelliyi nә qәdәr olar?

•

0,5918
0,4216;
0,3818;
0,5434;
0,6127;

585 Tәşkilatın hesabat mәlumatlarına әsasәn satışdan әldә olunan vәsait 2300 min manat tәşkil etmişdir.
İstehsal, idarәetmә vә satış xәrclәri 1800 min manat tәşkil etmişdir, o cümlәdәn realizә edilәn mәhsulun
maya dәyәri – 1700 min manat olmuşdur. Satışın rentabelliyi neçә faiz tәşkil edir?

•

32,40%.
26,08%;
35,29%;
21,74%;
20,85%;

586 Satışdan mәnfәәt 970 min man, borc vәsait mәblәği 700 min manat, bu vәsaitdәn istifadә görә %
dәrәcәsi 16% olduğunu nәzәrә alsaq vergi tutulan mәnfәәt mәblәği hesablayın:

•

756 min manat.
960 min manat;
832 min manat;
644 min manat;
858 min manat;

•

587 Satışdan pul gәliri 6000 min manat, reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 2000 min manat, mәnfәәtdәn
vergi dәrәcәsi 20 % olduğunu nәzәrә alsaq xalis mәnfәәt mәblәği nә qәdәr olur?

•

982 min man .
3200 min man;
1960 min man;
2810 min man;
2814 min man;

588 Reallaşdırılan mәhsul vahidinin maya dәyәrinin 2% vә satışın hәcminin 10% artması sәbәbindәn mәhsul
istehsalına mәsrәflәr?:

•

dәyişilmәz qalacaq.
11,1% artacaq;
6,4 % artacaq;
8% artacaq;
3,37% artacaq

589 Satışdan pul gәliri 3000 min manatdan 3700 min manata, satışdan әldә olunan mәnfәәt isә 1000 min
manatdan 1200 min manata qәdәr artdıqda satışın rentabelliyi:

•

düzgün cavab yoxdur.
dәyişmәmişdir;
artmışdır;
azalmışdır;
rentabelli olmur;

590 Hesabat ilinin yekunlarına görә satışdan pul gәliri 6000 min manat, satışın rentabelliyi 22%  dir. Bu
halda mәhsul istehsalı vә satışına mәsrәflәr nә qәdәr olur?

•

4680 min manat;
1320 min manat;
2290 min manat.
3920 min manat;
1750 min manat;

591 Hesabat ilinin yekununa görә satışdan pul gәliri 6000 min manat, satışın rentabelliyi 22%ә bәrabәrdir.
Satışdan әldә olunan mәnfәәt neçә manat tәşkil edir?

•

düzgün cavab yoxdur.
3210 min manat
4680 min manat;
1320 min manat;
2230 min manat

592 Reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat, satışdan pul gәliri 6000 min manat vә xalis
mәnfәәt mәblәği 1520 min manat olduğunu hesaba alsaq mәnfәәtdәn vergi mәblәği nә qәdәr olur?

•

492 min man.
425 min man;
480 min man;
530 min man;
525 min man;

593 Xüsusi kapitalın hәcmi 2000 min manat, borc kapitalın hәcmi 1000 min manat, kredit vә borclardan
istifadәyә görә faiz dәrәcәsi 0.26, satışdan pul gәliri 5000 min manat, satılmış mәhsulun maya dәyәri 2000
min man. tәşkil edәrsә satışdan mәnfәәt mәblәğini hesablayın:
1120 min manat.

•

1840 min manat;
1630 min manat;
1740 min manat;
985 min manat;

594 Xüsusi kapitalın hәcmi 3000 min manat, satışdan pul gәliri 4000 min manat, reallaşdırılan mәhsulun
maya dәyәri 2300 manat vә mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% olduğunu nәzәrә alsaq xalis mәnfәәtә görә
xüsusi vәsaitin rentabelliyi әmsalını hesablayın.

•

0,5545.
0,4533;
0,3847;
0,7264;
0,7218;

595 Müәssisәdә ümumi gәlirin artım tempinin dәyişilmәsi 20 %, natural ifadәdә satışın hәcminin dәyişilmәsi
5 % olmuşdur. Bu göstәri¬cilәrә әsasәn istehsal leviricinin (alәtinin) effektliyini tәyin edin?

•

6
4
7
15;
8

596 Reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat, satışdan pul gәliri 6000 min manat, borclara görә
faiz ödәmәlәri 390 min manat, mәnfәәt vegisi dәrәcәsi 20% tәşkil edәrsә xalis mәnfәәt mәblәği nә qәdәr
olur?

•

1288,0 min man.
1146,6 min man;
1222,2 min man;
1420,0 min man;
1342,4 min man;

597 Satışdan pul gәliri 8000 min manat, onun maya dәyәri 4000 min manat, bank kreditinә görә faiz
ödәmәlәri 260 min manat, mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% olarsa xalis mәnfәәt mәblәğini hesablayın?

•

1138,9 min manat.
2992,0 min manat;
1630,4 min manat;
1322,4 min manat;
1264,5 min manat;

598 Mәhsul satışından pul gәliri 6000 min manat, maya dәyәri 4000 min manat vә xalis mәnfәәt mәblәği
1322,4 min manat olduğunu nәzәrә alsaq mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi neçә % olur?

•

26,9 % .
41,0 %;
32,4 %;
23,3 %;
33,8 % ;

599 Satışdan pul gәliri mәblәği 6000 min manat, mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat, mәnfәәtdәn vergi
mәblәği 480 manat olduğunu nәzәrә alsaq vergi dәrәcәsini hesablayın:

•

16 % .
19 %;
22 %;
12 %;

•

24 %;

600 Xüsusi kapitalın hәcmi 2000 min manat, borc kapitalın hәcmi 1000 min manat, kredit vә borclara görә
faiz dәrәcәsi 0, 26, satışdan pul gәliri 6000 min manat, reallaşdırılan mәhsulun maya dәyәri 4000 min manat
olduğunu nәzәrә alsaq satışdan mәnfәәt mәblәği nә qәdәr olur?

•

1645 min manat.
2000 min manat;
1630 min manat;
1740 min manat;
2014 min manat;

601 Müәssisәnin xüsusi kapitalı 2100 min manat, satışdan mәnfәәt mәblәği 520 min manat, vergi dәrәcәsi
20%dir. Xüsusi kapitalın rentabelliyini tapın:

•

25,84 %.
19,81 %;
18,45 %;
21,14 %;
22,12 %;

602 Satışdan mәnfәәt 380 min manat, mәnfәәtdәn vergi dәrәcәsi 20% vә müәssisәnin xüsusi vәsaiti 1200
min manat olarsa xüsusi kapitalın rentabelliyi nә qәdәr olar?

•

37,03 %.
31,42 %;
25,83 %;
23,21 %;
35,52 %;

603 Vergiyә cәlb olunan mәnfәәtin mәblәği 200 min manatdır. Mәnfәәt vergisi hesablanarkәn güzәştli
mәblәğ 18 min. man. tәşkil etdi. Vergi tutulan mәnfәәtin mәblәğini hesablayın.

•

90 min manat.
3600 min manat;
218 min manat;
182 min manat;
11 min manat;

604 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışın renta¬bel¬li¬yinә birbaşa tәsir edәn amillә¬rә aid elilir:
605 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışın renta¬bel¬li¬yinә birbaşa tәsir edәn amillә¬rә aid elilir:

•

inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi; әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi ;

606 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışın ren¬tabel¬liyinә birbaşa tәsir edәn amillә¬rә aid elilir:

•

inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi, әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

607 MMUS şәraitindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
sabit xәrclәrin dәyişmәsi, kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
materialtutumunundәyişmәsi, kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi;

608 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;

609 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;

610 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

611 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;

612 Direktkostinq sistemindә mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi dәyişmәsi

613 Direktkostinq sistemindә mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi .
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

614 Direktkostinq sistemindә mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

615 Direktkostinq sistemindә mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

616 Direktkostinq sistemindә mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

617 Direktkostinq sitemindә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili metodikası nәzәrdә tutur:

•

tәşkilatın gәlirlilik sәviyyәsinin öyrәnilmәsini.
satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt arasında qarşılıqlı әlaqәasılılığın öyrәnilmәsini;
xәrclәrin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
mәnfәәtin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini;

618 MMUS şәraitindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsul vahidinә dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi,;
materialtutumunun dәyişmәsi, kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi;

619 MMUS şәraitindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsul vahidinә dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi, satışın quruluşunun dәyişmәsi;
materialtutumunun dәyişmәsi, kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi;

620 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

avadanlıqların texniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun vә qiymәtinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә onların qiymәtinin dәyişmәsi

621 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin ren¬ta¬bel¬liyinә birbaşa tәsir göstәrmir:

•

sabit dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi
mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi,
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

622 MMUS şәraitindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
satışın rentabellyinin dәyişmәsi, kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
materialtutumunundәyişmәsi, kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi;

623 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

624 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin ren¬ta¬bel¬liyinә tәsir göstәrmir:

•

sabit dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi;
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi,
satışın quruluşunun dәyişmәsi;

625 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışın ren¬ta¬bel¬liyinә birbaşa tәsir göstәrmәyәn amil:

•

sabit dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi
mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

626 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışın ren¬ta¬bel¬liyinә tәsir göstәrmir:

•

mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
sabit dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi,
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi

627 Satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt arasında qarşılıqlı әlaqәasılı¬lığın öyrәnilmәsinә әsaslanan
sistem necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur;
direktkostinq;
istehsalın sәmәrәlilik sәviyyәsini;
maliyyә risk zonasını;
normativ uçot;

628 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir göstәrmәyәn amil:

•

satışın qurluşunun dәyişmәsi;
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi;

629 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir göstәrmәyәn amil:

•

satışın qurluşunun dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;

630 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

631 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

632 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;

633 MMUS şәraitindә mәcmu satış üzrә rentabelliyә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

inzibati хәrclәrin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi
inzibati хәrclәrin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi, әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;

634 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin ren¬tabel¬liyinә birbaşa tәsir edәn amillә¬rә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi, әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

635 MMUS şәraitindә mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin renta¬bel¬li¬yinә birbaşa tәsir edәn amillә¬rә aid elilir:

•

inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi; әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi, sabit xәrclәrin dәyişmәsi ;

636 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
edilir:

•

avadanlıqların texniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә onların qiymәtinin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
sabit vә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;

637 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

avadanlıqların texniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә onların qiymәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
satışın qurluşuşun vә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

638 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul növlәri üzrә satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
edilir:

•

avadanlıqların texniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
satışın hәcminin vә qiymәtinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә onların qiymәtinin dәyişmәsi

639 MMUS şәraitindә mәcmu satış üzrә rentabelliyә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

sabit хәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi;
avadanlıqların teхniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә оnların qiymәtinin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;

640 MMUS şәraitindә mәcmu satış üzrә rentabelliyә birbaşa tәsir göstәrmәyәn amil:

•

dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi,
mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi;
sabit хәrclәrin dәyişmәsi

641 MMUS şәraitindә mәcmu xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi, әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
inzibati хәrclәrin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi
mәhsulun hәcminin dәyişmәsi, satışın quruluşunun dәyişmәsi;
inzibati хәrclәrin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

642 MMUS şәraitindә mәcmu xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsul vahidinә dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati хәrclәrin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi.
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi, әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;;
inzibati хәrclәrin dәyişmәsi, sabit хәrclәrin dәyişmәsi;

643 MMUS şәraitindә mәcmu xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

avadanlıqların teхniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;

әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
sabit хәrclәrin dәyişmәsi, satış qiymәtinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә оnların qiymәtinin dәyişmәsi

644 MMUS şәraitindә mәcmu xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir göstәrmәyәn amil:

•

sabit хәrclәrin dәyişmәsi
satışın hәcminin dәyişmәsi,
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi
mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi;
dәyişәn хәrclәrin dәyişmәsi;

645 MMUSın tәtbiqi şәraitindә mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

avadanlıqların teхniki sәviyyәsinin vә hәrәkәtinin dәyişmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin vә оnların qiymәtinin dәyişmәsi
satışın hәcminin vә sabit хәrclәrin dәyişmәsi;

646 MMUSın tәtbiqi şәraitindә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili metоdikası sәciyyәlәndirir:

•

tәşkilatın gәlirlilik sәviyyәsinin öyrәnilmәsini.
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini;
mәnfәәtin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
хәrclәrin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsini;
satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt arasında qarşılıqlı әlaqәasılı¬lığın öyrәnilmәsini;

647 Direktkostinq sistemindә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

648 Direktkostinq sistemindә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

649 Direktkostinq sistemindә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

650 Direktkostinq sistemindә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;

651 Direktkostinq sistemindә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi,;

652 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

653 Direktkostinq sistemindә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

654 Direktkostinq sistemindә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

655 Direktkostinq sistemindә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

656 Direktkostinq sistemindә xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
satışın hәcminin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi,;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

657 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid
elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi.
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;

658 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

659 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.

660 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
satışın hәcminin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;

661 Direktkostinq sistemindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kapitalın dövr sürәtinin dәyişmәsi.
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;

662 Direktkostinq sistemindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

sabit xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

663 Direktkostinq sistemindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;

664 Direktkostinq sistemindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

665 Direktkostinq sistemindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
kommersiya xәrclәrinin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

•

•

satışın quruluşunun dәyişmәsi;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

666 Direktkostinq sistemindә kapitalın rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
satışın hәcminin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi,;
materiallardan istifadә sәviyyәsinin dәyişmәsi;

667 Sәhmin bazar bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti necә adlanır?

•

dividend çıxımı әmsalı;
sәhmin dәyәrliyi әmsalı;
sәhmin katirovka әmsalı;
sәhmin rentabelliyi;
sәhmin gәlirliyi әmsalı;

668 Sәhmin kurs qiymәti sәciyyәlәndirir:

•

sәhm blankında göstәrilәn qiymәti;
Sәhmlәrin qiymәtli kağızların tәkrar bazarında kotirovka edi¬¬¬¬l¬di¬yi (qiy¬mәtlәndirildiyi) qiymәti.
kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiymәti ilә aktivlә¬rin bir sәhmә düşәn hissәsi;
ilkin bazarda sәhmin satış qiymәti;
balans üzrә xalis aktivlәrin dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin ümumi miq¬ da¬¬¬rı¬na nisbәti;

669 Sәhmin lәğv qiymәti sәciyyәlәndirir:

•

ilkin bazarda sәhmin satış qiymәti;
sәhm blankında göstәrilәn qiymәti;
balans üzrә xalis aktivlәrin dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin ümumi miq¬ da¬¬¬rı¬na nisbәti;
Sәhmlәrin qiymәtli kağızların tәkrar bazarında kotirovka edi¬¬¬¬l¬di¬yi (qiy¬mәtlәndirildiyi) qiymәti.
kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiymәti ilә aktivlә¬rin bir sәhmә düşәn hissәsi;

670 Sәhmin balans qiymәti sәciyyәlәndirir:

•

sәhm blankında göstәrilәn qiymәti;
Sәhmlәrin qiymәtli kağızların tәkrar bazarında kotirovka edi¬¬¬¬l¬di¬yi (qiy¬mәtlәndirildiyi) qiymәti.
kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiymәti ilә aktivlә¬rin bir sәhmә düşәn hissәsi;
ilkin bazarda sәhmin satış qiymәti;
balans üzrә xalis aktivlәrin dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin ümumi miq¬ da¬¬¬rı¬na nisbәti;

671 Sәhmin emissiya qiymәti sәciyyәlәndirir:

•

sәhm blankında göstәrilәn qiymәti;
Sәhmlәrin qiymәtli kağızların tәkrar bazarında kotirovka edildi¬yi (qiy¬mәtlәndirildiyi) qiymәti.
kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiymәti ilә aktivlә¬rin bir sәhmә düşәn hissәsi;
balans üzrә xalis aktivlәrin dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin ümumi miqdarına nisbәti;
ilkin bazarda sәhmin satış qiymәti;

672 Sәhmin nominal qiymәti sәciyyәlәndirir:

•

sәhm blankında göstәrilәn qiymәti;
Sәhmlәrin qiymәtli kağızların tәkrar bazarında kotirovka edildiyi (qiymәtlәndirildiyi) qiymәti.
kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiymәti ilә aktivlә¬rin bir sәhmә düşәn hissәsi;
balans üzrә xalis aktivlәrin dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin ümumi miqdarına nisbәti;
ilkin bazarda sәhmin satış qiymәti;

673 Balans üzrә xalis aktivlәrin dәyәrinin buraxılmış sәhmlәrin ümumi miq¬da¬¬¬rı¬na nisbәti necә
adlanır?

•

sәhmin emissiya qiymәti;
sәhmin lәğv qiymәti;
sәhmin balans qiymәti;
sәhmin nominal qiymәti;
sәhmin kurs qiymәti;

674 Sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti necә adlanır

•

sәhmin gәlirliyi әmsalı;
dividend çıxımı әmsalı;
sәhmin dәyәrliyi әmsalı;
sәhmin katirovka әmsalı;
sәhmin rentabelliyi;

675 Sәhmlәrin qiymәtli kağızların tәkrar bazarında kotirovka edi¬¬¬¬l¬di¬yi (qiy¬mәtlәndirildiyi) qiymәt
necә adlanır?

•

sәhmin kurs qiymәti;
sәhmin emissiya qiymәti;
sәhmin lәğv qiymәti;
sәhmin balans qiymәti;
sәhmin nominal qiymәti;

676 İlkin bazarda sәhmin satış qiymәtini necә adlanır?

•

sәhmin kurs qiymәti;
sәhmin lәğv qiymәti;
sәhmin balans qiymәti;
sәhmin nominal qiymәti;
sәhmin emissiya qiymәti;

677 Sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti necә adlanır?

•

sәhmin dәyәrliyi әmsalı;
dividend çıxımı әmsalı;
sәhmin gәlirliyi әmsalı;
sәhmin rentabelliyi;
sәhmin katirovka әmsalı;

678 Kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiymәti ilә aktivlә¬rin bir sәhmә düşәn hissәsәsi necә
adlanır?

•

sәhmin emissiya qiymәti;
sәhmin balans qiymәti;
sәhmin lәğv qiymәti;
sәhmin nominal qiymәti;
sәhmin kurs qiymәti;

679 Sәhm blankında göstәrilәn qiymәt nәyi sәciyyәlәndirir?

•

sәhmin emissiya qiymәtini;
sәhmin lәğv qiymәtini;
sәhmin balans qiymәtini
sәhmin nominal qiymәti;
sәhmin kurs qiymәtini;

680 Xalis mәnfәәtlә ödәnilmiş dividend mәblәğinin fәrqinin adi sәhmlәrin miqdarına nisbәti necә adlanır?

•

dividend çıxımı әmsalı;
sәhmin rentabelliyi;
sәhmә düşәn gәlir;
sәhmin katirovka әmsalı
sәhmin dәyәrliyi әmsalı;

681 Sәhmә düşәn dividendin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti necә adlanır?

•

sәhmin dәyәrliyi әmsalı;
dividend çıxımı әmsalı;
sәhmin gәlirliyi әmsalı;
sәhmin rentabelliyi;
sәhmin katirovka әmsalı;

682 Sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti necә adlanır?

•

sәhmin dәyәrliyi әmsalı;
dividend çıxımı әmsalı;
sәhmin gәlirliyi әmsalı;
sәhmin rentabelliyi;
sәhmin katirovka әmsalı;

683 Sәhmә düşәn gәlir necә hesablanır:

•

sәhmin bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtlә ödәnilmiş dividend mәblәğinin fәrqinin adi sәhmlәrin miqdarına nisbәti kimi.
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti kimi;
sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti kimi;

684 Dividend çıxımı hesablanır:

•

sәhmә düşәn dividendin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti kimi.
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti kimi;
sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti kimi;

685 Sәhmin dәyәrlili yi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtlә ödәnilmiş dividend mәblәğinin fәrqinin adi sәhmlәrin miqdarına nisbәti kimi.
sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti kimi;

686 Sәhmin rentabelliyi hesablanır:

•

sәhmin bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtlә ödәnilmiş dividend mәblәğinin fәrqinin adi sәhmlәrin miqdarına nisbәti kimi.
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti kimi;
sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti kimi;

687 Katirovka әmsalı hesablanır:
xalis mәnfәәtlә ödәnilmiş dividend mәblәğinin fәrqinin adi sәhmlәrin miqdarına nisbәti kimi.

•

sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti kimi
sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәtikimi;

688 Sәhmin gәlirliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtlә ödәnilmiş dividend mәblәğinin fәrqinin adi sәhmlәrin miqdarına nisbәti kimi.
sәhmin bazar dәyәrinin artım mәblәğinin sәhm üzrә dividend mәblәği¬nә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmin uçot qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmә düşәn dividendin sәhmin bazar qiymәtinә nisbәti kimi;
sәhmin bazar qiymәtinin sәhmә düşәn gәlirә nisbәti kimi;

689 Ssenarilәrin tәhlili metodundan istifadә olunur?

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinin tәhlilindә;
risklәrin tәhlilindә
maliyyә sabitliyinin tәhlilindә
mәnfәәtin tәhlilindә;
balansın tәhlilindә;

690 әsas növ risklәrin tәhlilindә istifadә olunan metodlar?

•

dialektik
müqayisә
balans әlaqәlәndirmә
hәssaslığın tәhlili;
әksikliklәrin vәhdәti;

691 Diversifikasiya nәticәsindә?

•

qeyrisistematik risklәr qismәn aradan qalxır
qeyrisistematik risklәrin ortalaşır;
qeyrisistematik risklәr artır;
qeyrisistematik risklәri azalır;
qeyrisistematik risklәr tam aradan qalxır.

692 Investisiya risklәrinin yaranması mәnbәyidir?

•

maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsi;
mübadilә mәzәnnәsinin tәrәddüdlәri.
pulun alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi;
faiz dәrәcәlәrinin artması;
maliyyә nәticәlәrinin pislәşmәsi;

693 Riskin aşağı salınması metodlarına aiddir?

•

bütün cavablar doğrudur
özünüsığortalama.
diversifikasiya;
limitlәşdirmә;
hecirlәmә

694 Riskin aşağı salınması metodlarına aiddir?
695 Aşağıdakılardan hansı gәlirlilik vahidinә düşәn riski ölçmәyә imkan verir?

•

reqressiya әmsalı.
dispersiya;

korrelyasiya әmsalı
variasiya әmsalı.
gәlirliliyin orta kvadratik kәnarlaşması;

696 Kredit riskinin aşağı salınması metodudur?

•

müәssisәnin gәlirliyinin qiymәtlәndirilmәsi;
müxtәlif valyutalarda kreditlәrin alınması.
müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin müntәzәm qiymәtlәndirilmәsi;
vergilәrdәn yayınma;
müәssisәnin maliyyә sabitliyinin qiymәtlәndirilmәsi;

697 Qeyri – sistematik investisiya riskinә aid edilir?

•

gözlәnilәn gәlirin әldә olunmaması riski
kreditin ödәnimәmәsi riski;
bazar qiymәtlәrinin düşmәsi riski;
likvidliyin itirilmәsi riski;
inflyasiya riski.

698 Faiz riski nәdir?

•

istehlak tәlәbatının azalması tәhlükәsidir.
müәssisә tәrәfindәn әsas borcun vә faizin ödәnilmәmәsi tәhlükәsidir;
müәssisәnin xeyrinә olmayan valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi tәhlükәsidir;
kreditin dәyәrinin artması ilә bağlı itki tәhlükәsidir.
pulun alıcılıq qabiliyyәtinin azalması tәhlükәsidir

699 Riskin investorun üzәrindә saxlanılması?

•

hecirlәmәdir
riskin ötürülmәsidir.
riskin saxlanılmasıdır;
riskdәn kәnarlaşmadır;
riskin sığortalanmasıdır;

700 Riskin aşağı salınması metodlarına aiddir?
701 Risk – menecmentin obyektlәrinә aiddir?

•

riskli kapital qoyuluşları;
idarәetmә prosesinin texnologiyası.
material resursları;
maliyyә resursları;
riskin mahiyyәti

702 İnflyasiya şәraitindә:

•

hәm nominal vә hәm dә real gәlir azalır.
nominal gәlir real gәlirә bәrabәrdir;
nominal gәlir real gәlirdәn daha azdır;
nominal gәlir real gәlirdәn daha çoxdur;
nominal vә real gәlirlәrin artımı olmur;

703 Müәssisә fәaliyyәtinin istehsal nәticәsini hansı göstәrici xarakterizә edir?
istehsal heyәtinin sayı.
investisiyaların hәcmi;
satılmış mәhsulun hәcmi;

•

texnoloji tsikl;
buraxılmış mәhsulun hәcmi;

704 әmәliyyat riski sәviyyәsinin arması әlaqәdardır?

•

normal gәlir әldә etmәk mәqsәdi
pulun alıcılıq qabiliyyәinin yüksәlmәsi
maliyyә sabitliyin artması
tәdiyyә qabiliyyәtinin artması.
yüksәk gәlir әldә etmәk mәqsәdi;

705 İnflyasiya nәdir?

•

dövriyyәdә pul kütlәsinin azalması.
alıcılıq qabiliyyәtinin eyni sәviyyәdә qalması;
pulun alıcılıq qabiliyyәtinin artması;
pulun alıcılıq qabiliyyәtinin azalması;
dövriyyәdә pul kütlәsinin çoxalması;

706 İstehlak qiymәtlәrinin indeksi necә hesablanır?

•

istehlak zәnbilinin dәyәrinin ÜDM nominal dәyәrinә nisbәti kimi.
nominal ümumi daxili mәhsulun real nominal ümumi daxili mәhsuln mәblәğinә nisbәti kimi;
bazis dövründәki istehlak zәnbilinin dәyәrinin hesabat dövründәki istehlak zәnbilinin dәyәrinә nisbәti kimi;
hesabat dövründәki istehlak zәnbilinin dәyәrinin bazis dövründәki istehlak zәnbilinin dәyәrinә nisbәti kimi;
әrzaq mәhsullarının orta artım tempi kimi;

707 İstehlak sәbәti indeksi sәciyyәlәndirir?

•

istehlak sәbәtinә daxil olan mәhsullara tәlәbin artmasını;
istehlak sәbәtinә daxil olan mәhsulların qiymәtlәriin dәyişmәsini;
әhalinin pul gәlirlәrinin qeyri bәrabәr artmasını
istehlak sәbәtinә daxil olan mәhsullara tәlәbin artmasını;
istehlakçıların ödәmә qabiliyyәtinin artmasını;

708 Hansı halda diversifikasiya portfelin ümumi riskinin daha aşağı salınmasına imkan verir?

•

qiymәtli kağızların gәlirliliyi korrelyasiya qaydasında ifadә olunursa
qiymәtli kağızların gәlirliliyi sәrbәst tәsadüfi kәmiyyәtlәrlә ifadә olunmuşdursa.
qiymәtli kağızların gәlirliliyi orta kvadratik kәnarlaşma ilә ifadә olunursa;
qiymәtli kağızların gәlirliliyi mәnfi korelyasiya olunmuşdursa;
qiymәtli kağızların gәlirliliyi müsbәt korelyasiya olunmuşdursa;

709 İnflyasiya şәraitindә hansı metoddan istifadә etmәklә maliyyә hesabat göstәricilәrinә düzәliş edilir:

•

balans metodundan.
orta hәndәsi metodundan;
mütlәq fәrq metodundan;
zәncirvari yerdәyişmә metodundan;
pulun daimi alıcılıq qabiliyyәti metodundan;

710 İnflyasiya aşağıdakı prosesi sәciyyәlәndirir:

•

әmtәә kütlәsinin artım tempinin pul kütlәlәrinin artım tempindәn yüksәk olmasını.
pul kütlәsinin artım tempinin әmtәә kütlәsinin artım tempindәn yüksәk olmasını;
pul vәsaitinin çatışmazlığını;
tәşkilatın xüsusi kapitalının azalmasını;
pula kütlәsinin qiymәtinin bahalaşması vә aşağı düşmәsini;

711 Tәsadüfi kәmiyyәtin ehtimallarının bölüşdürülmәsi mәrkәzi?

•

korrelyasiya әmsalı
gәlirliliyin orta kvadratik kәnarlaşması;
tәsadüfi kәmiyyәtin riyazi ölçülmәsi;
tәsadüfi kәmiyyәtin orta kvadratik kәnarlaşması;
variasiya әmsalı.

712 Risklәrin aradan qaldırılması üsulu?

•

riskdәn qaçmaq;
riski lәğv etmәk;
riski seyrәltmәk;
riski kompensasiya etmәk.
bütün cavablar doğrudur

713 Maliyyә risklәrinә aşağıdakı risk növlәri aiddir?

•

әmlak;
müflislәşmә;
siyasi;
bazar riski
nәqliyyat;

714 Maliyyә risklәrinә aşağıdakı risk növlәri aiddir?
715 Maliyyә risklәrinә aşağıdakı risk növlәri aiddir?
716 Risklәrin әsas cizgilәrinә aiddir?

•

müqayyisәlik
zidiyyәtlilik
obyektivlik;
sistemlilik;
elmilik;

717 Itkilәr vә nәzәrdә tutulan gәlirin әldә olunmaması ehtimalı adlanır:

•

tәdiyyә qabiliyyәtli olmaması.
müflislәşmә;
pulun alıcılıq qabiliyyәinin aşağı düşmәsi
risk;
maliyyә sabitliyin pozulması

718 Risk – menecmentin mahiyyәti?

•

riskin azaldılması sistemidir;
risk şәraitindә gәlirin artırılması sistemidir
konkret şәraitdә yaşamaq konsepsiyasıdır.
riskin idarә olunması sistemidir;
riskin qiymәtlәndirilmәsi sistemidir;

719 Mütәxәssislәrin sorğusu әsasında riskin qiymәtlәndirilmәsi metodu?

•

müqayisә;
hesablama – analitik.
ekspert;
statistik;
sorğu;

720 Mәhsulun reallaşdırılması ilә bağlı risk?

•

maliyyә riski;
kommersiya riski;
kredit riski
istehsal riski;
investisiya riski

721 Maliyyә riski yaranır?

•

materialların tәdarükü prosesindә.
istehsal prosesindә;
banklarla münasibәtlәrdә;
satış prosesindә
malgöndәrәnlәrlә hesablaşmalarda;

722 İmtiyazlı sәhmlәrin nominal dәyәri 2000 manat, elan edilmiş divident sәviyyәsi 8 faiz, investor üçün
tәlәb olunan mәnfәәt norması 12 %dir. Bu halda hәmin sәhmlәrin cari dәyәrini tәyin edin?

•

1264 manat.
1318 manat;
1284manat;
1262 manat;
1333 manat;

723 Sәhmlәrin bazar qiymәtinin bir sәhmә düşәn mәnfәәtә nisbәti oxşar firmalarda 1,8 dir, firmada
buraxılan sәhmlәrin sayı 3500 әdәddir. Bir sәhmә düşәn gözlәnilәn mәnfәәt 37 manatdır. Bu mәlumatlardan
istifadә etmәklә firmanın bazar dәyәrini tәyin edin?

•

326420 manat.
233100 manat;
296720 manat;
312650 manat;
301200 manat;

724 Sәhmdar cәmiyyәtindә qeydә alınan 40 min adi sәhmdәn 37 min әdәdi sәhmdarlara satılmışdır. Sonralar
2,7 min sәhm onların sahiblәrindәn satın alınıb. İlin yekunları üzrә çağırılan iclasda 180 min manat xalis
mәnfәәtin sәhmdarlar arasında bölüşdürülmәsi qәrara alınmışdır. Dövriyyәdә olan sәhmә düşәn divident
mәblәğini müәyyәn edin?

•

4,36 manat;
6,08 manat.
6,12 manat;
5,88 manat;
5,24 manat;

725 Xalis mәnfәәtin 22%nin adi sәhmlәr üzrә dividentlәrin ödәnilmәsinә yönәldilmәsi qәrara alınmışdır.
Adi sәhmlәrin sayı 900 әdәd, dәyәri 1000 manat, bölüşdürülәcәk mәnfәәt mәblәği 8000 min manatdır. Bu
halda bir sәhmә düşәn divident sәviyyәsini tәyin edin?

•

18,18% .
20,26% ;
19,56 % ;
16,42% ;
14,28% ;

726 İllik mәblәğә vә ya әvvәlki dövrdә artırılmalarla birlikdә mәblәğә tәtbiq edilәn faiz dәrәcәsi adlanır:

•

orta faiz;

•

mürәkkәb;
kombinәlәşdirilmiş;
qarışıq
sadә;

727 İlk mәblәğә borcun bütün müddәti әrzindә tәtbiq olunan faiz dәrәcәsi necә adlanır?

•

orta faiz.
qarışıq;
sadә;
mürәkkәb;
kombinәlәşmiş;

728 Hansı әmsal gәlәcәk pul vahidinin bu günә qiymәtini göstәrir:

•

kapitalın ödәnilmәsi әmsalı;
mürәkkәb faizlәrin hesablanması әmsalı;
variasiya әmsalı.
diskontlaşdırma әmsalı;
keçid әmsalı;

729 Diskontlaşdırma metodunun mahiyyәti nәdir?

•

gәlәcәk dövrdәn cari vaxta pul axınının tәtbiq edilmәsi.
pul daxilolmalarının dondurulması;
pul vәsaitlәrinin faizlә әks etdirilmәsi;
müәssisәnin hesabat dövrundә bank hesabına köçürülmәli olduğu mәblә¬ğin müәyyәn edilmәsi;
bankın tәşkilata pul köçürmәsindәn әldә olunan mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi;

730 Müәssisәnin maliyyәsi sәciyyәlәndirir:

•

büdcә resursları, büdcә kreditlәri.
müәssisәnin pul axınlarının idarә olunması sistemini;
maliyyә resurslarının formalaşması vә istifadәsi prosesindә yaranan pul münasibәtlәrini;
cari fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi üçün cәlb olunan mәcmu pul vәsaitlәri;
müәssisә aktivlәrinin formalaşdırılması üçün toplanmış bütün pul vәsaiti mәnbәlәri;

731 Xalis pul aktivlәri nәcir?.

•

pul vәsaitlәri vә pul öhdәliklәri mәblәqlәrinin fәrqi;
balansın pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri, qısamüddәtli kredit vә borclar;
balansın pul vә qeyri pul maddәlәrinin cәmi.
balansın passivinin pul vә qeyri pul maddәlәrinin fәrqi;
balansın aktivinin pul vә qeyri pul maddәlәrinin fәrqi;

732 Maliyyә tәhlilinin daxili subyektlәrinә aiddir:

•

menecerlәr;
sәhmdarlar;
mühasiblәr
debitorlar;
kreditorlar;

733 Maliyyә menecmentinin әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin müәyyәn olunması vә onların strukturunun optimallaşdırılması;
maksimum mәnfәәt әldә olunması mexanizminin yaradılması;
mәhsulun bazarda hәrәkәti strategiyasının işlәnib hazırlanması.
mәhsul satışı kanallarının tәhlili vә planlaşdırılması;

istehsalın texnologiyasının vә tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

734 Borc mәblәği 150 min manat, sadә faiz dәrәcәsi ilә illik 8% , borc müddәti üç il olduqda toplanmış borc
mәblәği tәşkil edir:

•

168 min manat.
156 min manat;
128 min manat;
186 min manat;
145 min manat;

735 Fәaliyyәtin maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkilata illik 22% olmaqla 150 gün müddәtinә 900 min manat
tәlәb olunur. Ödәnilәcәk kreditin mәblәği tәşkil edәcәk:

•

982,5 min manat.
865,7 min manat;
585,9 min manat;
672,5 min manat;
723,8 min manat;

736 Maliyyә resurslarına aiddir:

•

müxtәlif sәviyyәli büdcә resursları
pul vәsaitlәri, qeyri maddi aktivlәr, istehsal dövriyyә fondları;
mәnfәәt, vergi, sığorta ödәmәlәri;
büdcә vә qeyri büdcә fondları, istehlak vә yığım fondları;
müqavilә şәrtlәrinә müvafiq maliyyә öhdәliklәri;

737 Maliyyә tәhlilinin mәqsәdi:

•

müәssisәnin rәqabәt siyasәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
müәssisәdә işlәrin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti vә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili;
mәhsulun mayadәyәrinin quruluşunun qiymәtlәndirilmәsi
biznesplanın yerinә yetirilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi

738 Tәşkilat iki il müddәtinә 1200 min manat mәblәğindә kredit götür¬mәk qәrarına gәlmişdir. Müqavilә
şәrtlәrinә әsasәn sadә faz dәrәclәri tәtbiq olunur, faizlәrin hesablanması qaydası aşağıdakı kimidir: birinci
yarım il 10%, növ¬bәti yarım illәrdә illik dәrәcә 2% artırılır. Qaytarılacaq borc mәblәğini müәy¬yәn edin.

•

1322 min manat;
1388 min manat;
1556 min manat;
1472 min manat;
1512 min manat.

739 Müqavilәdә faiz dәrәcәsinin qәti müәyyәn edilmiş (fiksiya edilmiş) kәmiyyәti necә adlanır?

•

kombinәlәşmiş.
dәyişәn;
sürüşkәn;
mürәkkәb;
sabit;

740 Lizinq bank kreditindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

yüksәk dәyәri ilә.
lizinq yalnız büdcә tәşkilatlarına verilir;
lizinq ödәmәlәri bank kreditlәrinә nisbәtәn az mәblәğ tәşkil edir;

istifadә müddәtinә görә;
lizinq müәssisәnin әmlakını müәyyәn edir;

741 Kommersiya uçotunda ssudadan istifadәyә görә ödәnilәsi mәblәğ nә zaman hesablanır?

•

ssuda müddәtinin sonunda;
ssudanın ilk başlanğıcından;
ildә iki dәfә
hәr rübdә;
hәr ayda;

742 İnvestisiya tәhlilinin bütün metodları aşağıdakı qruplara bölünür:

•

diskontun normasına vә diskontlaşdırma әmsalına әsaslanan.
diskontlaşdırma vә uçot dәrәcәlәrinә әsaslanan;
xalis cari dәyәrә vә investisiyaların rentabelliyinә әsaslanan;
layihәnin ödәmә normasına vә ödәmәnin sadә müddәtinin hesablanmasına әsaslanan;
statistik vә uçot dәrәcәlәrinә әsaslanan;

743 Kontraktlarda göstәrilәn, lakin sazişin real sәmәrәliliyini әks etdirmәyәn vә müqayisә üçün istifadә
edilә bilmәyәn faiz dәrәcәsi necә adlanır:

•

orta aylıq faiz dәrәcәsi.
faizlәrin fasilәsiz hesablanması zamanı tәtbiq olunan illik faiz dәrәcәsi;
sәmәrәli illik faiz dәrәcәsi;
nominal faiz dәrәcәsi;
ilin günlәrinә yaxınlaşdırılmış adi faiz;

744 Amillәr arasında asılılıq bu düsturla göstәrilmişdir: Y=A / (B + C). Hansı amillin tәsiri aşağıdakı nisbәti
müәyyәn edir: Y(…) = A1/(B1+C0) A1/(B0+C0);

•

B;
A;
nisbәt sәhvdir.
A vә C;
C;

745 Amillәr arasında asılılıq bu dusturla göstәrilmişdir: Y=A / (B + C). Hansı amilin tәsiri aşağıdakı nisbәti
müәyyәn edir: Y(…) = A1 / (B1 + C1)  A1 / (B1 + C0);

•

B;
A;
sәhv nisbәtdir
A vә C;
C;

746 Bank uçotu әmәliyyatı tәtbiq olunmuşdursa, onda kredit müәssisәsi ödәniş öhdәliyini onun sahibindәn
bu qiymәtә alır:

•

müddәtin sonunda ona görә ödәnilmәli olan mәblәğdәn az;
öhdәlik mәblәğindә;
razılaşdırılmış qiymәtlә
müddәtin sonunda ona görә ödәnilmәli olan mәblәğdәn yüksәk;
ilkin dәyәrindә;

747 Tәhlilin trend metodunun tәtbiqi zamanı istifadә olunur:
normativ kәmiyyәtlәrdәn;
mütlәq kәmiyyәtlәrdәn

•

nisbi kәmiyyәtlәrdәn;
öyrәnilәn amillәrin dinamikası sıralarının mәlumatlarından.
orta kәmiyyәtlәrdәn;

748 Mürәkkәb uçot dәrәcәsilә diskontlaşdırma sәrfәlidir:

•

satıcılar üçün.
alıcılar üçün;
kreditorlar üçün;
banklar üçün;
borclular üçün;

749 Borc mәblәği 150 min manat, sadә faiz dәrәcәsi ilә illik 8% , borc müddәti üç il olduqda sadә faiz üzrә
artım mәblәği tәşkil edir:

•

63 min manat.
36 min manat;
42 min manat;
58 min manat;
52 min manat;

750 Veksellәrin uçotu zamanı tәtbiq olunur:

•

idarәetmә uçotu
kombinә edilmiş uçot.
statistik uçot;
riyazi diskontlaşdırma;
kommersiya uçotu;

