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yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2209 Maliyyә menecmenti
1 Borclu müәssisәnin material aktivinә daxil olmayan elementi göstәr:

•

qeyrimaterial aktivlәr
uzunmüddәtli qoyuluşlar
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr
dövriyyә aktivlәri
maliyyә aktivlәri.

2 Müflislәşmә zamanı kreditorlarla borclu müәssisә arasında sülh sazişinin bağlanmasının mәqsәdini
göstәr:

•

kreditora olan borcun hissәhissә ödәnilmәsi
kreditorpa olan borcun ödәnilmәsi
kreditor tәrәfindәn borcdan imtina olunması.
müәssisәnin maliyyәlәşdirilmәsi
kreditor tәrәfindәn müәssisәnin yenilәşdirilmәsi

3 Müflislәşmә zamanı müәssisәnin yenidәn tәşkili nәyi nәzәrdә tutur?

•

müәssisәnin lәğv olunmasını
müәssisәnin idarәçiliyinin, fәaliyyәt istiqamәtinin dәyişdirilmәsi
müәssisәnin satılmasını
müәssisәnin әmlakının müәyyәn hissәsinin satılması.
müәssisәnin başqa müәssisәlәrlә birlәşdirilmәsi

4 Muәssisәnin iflası haqqında hansı subyekt qәrar qәbul edir?

•

mәhkәmә
kreditorlar
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi.

5 Hansı müddәt әrzindә kreditorlara olan borclar ödәnilmәzsә, müәssisә müflislәşmәyә mәruz qalar?

•

6 ay
12 ay
9 ay
2 il.
3 ay

6 Borclunun kreditorlara olan borcunun hәcmi onun nizamnamә kapitalının neçә faizi hәcmindә
olarsa, mәhkәmә iflas ilә әlaqәdar işә baxılmasını dayandıra bilәr?

•

10 faizdәn yuxarı.
15%dәn yuxarı
20%dәn aşağı
10%dәn aşağı
18 faizdәn aşağı

7 Kommersiya banklarının müflislәşmәsi haqqında mәhkәmә qarşısında kim iddia qaldıra bilәr?

•

Nazirlәr Kabineti
Kommersiya bankları
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.

8 Әgәr Mәrkәzi Bank tәrәfindәn kommersiya bankına verilәn lisenziya alınarsa, o zaman hansı roses
baş verәr?

•

kommersiya bankı müflislәşәr
kommersiya bankının nizamnamә kapitalı artar
kommersiya bankının tәsisçilәrinin sayı ixtisar olar.
kommersiya bankının tәsisçilәrinin sayı artar
kommersiya bankı başqa bankla birlәşir

9 Müflislәşәn müәssisәnin әmlakı satıldıqdan sonra daxil olan gәlir birinci növbәdә hansı mәqsәd
üçün istifadә olunmalıdır?

•

sosial vergilәr ödәnilmәlidi
girovda olan әmlak tәmin olunmalıdır
tәsisçilәr arasında bölünmәlidir
әmәk haqqı ödәnilmәlidir
sığorta haqları ödәnilmәlidir

10 Antiböhranlı maliyyә idarә edilmәsi mәsәlәsinә aid deyil

•

müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin aradan qaldırılması
müәssisәnin maliyyә dayanıqlılığının bәrpa olunması
maliyyә böhranının qarşısını almaq üçün tәdbirlәrin görülmәsi
daxili resurslardan istifadәnin prioritetliyi
daxili resurslardan istifadәnin prioritetliyi

11 Antiböhranlı maliyyә idarә edilmәsi prinsipinә aid olmayanı göstәr

•

idarәetmәnin uyğunlaşması
effektivlik
maliyyә vәziyyәtinin diaqnostikası
daxili resurslardan istifadәnin prioritetliyi
tәcili reaksiya vermәk

12 Antiböhranlı maliyyә idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәsi

•

xarici sanksiyanınoptimallığı
qәbul edilәn qәrarların kompleksliyi
maliyyә böhranının simptomlarını aşkarlamaq mәqsәdilә müәssisәnin maliyә vәziyyәtinin monitorinqinin
aparılması
heç biri
hәrәkәtin alternativliliyi

13 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsini xarakterizә edәn göstәricilәrә aid deyil

•

xüsusi dövriyyә vәsaitinin çatışmazlığı
әsas iş fәaliyyәtindәn zәrәr
xarici dövriyyә vәziyyәti

•

tәcili öhdәçiliklәri ödәmәk qabiliyyәtinә malik olmaması
pul vәsaitinin daxilolmasının azalması

14 Müәssisәdә maliyyә göstәricilәrinin nisbәti tәhlil olunmalıdır. Sәhv olanı göstәr

•

bütün passivlәrin mәblәğinә nisbәti
dövriyyә aktivlәrinin bütün aktivlәrә olan nisbәti
mәnfәәtin maya dәyәrinә nisbәti
xalis mәnfәәtin müәssisәnin bütün aktivlәrinә nisbәti
borc vәsaitlәrinin xüsusi vәsaitlәrin mәblәğinә nisbәti

15 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin keçmiş fәaliyyәti nәticәsindә yaranmış, onun nәzarәt vә
istifadәsindә olan elә bir resursdur ki,gәlәcәkdә müәssisәyә iqtisadi gәlir gәtirir?

•

xәrclәr
öhtәliklәr
aktivlәr
xüsusi kapital
gәlirlәr

16 Mikro sәviyyәdә pul axınlarının idarәedilmәsi dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

monetar siyasәtin hәyata keçirilmәsi
dövlәt büdcәsinin idarәedilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәlәrinin idarәedilmәsi
hamısı
yerli dövlәt orqanlarının maliyyәlәrinin idarәedilmәsi

17 Maliyyә meneceri yalnız sırf maliyyә mәsәlәlәrini peşәkarlıqla araşdırmağı deyil, hәm dә.....

•

Mәrkәzi Bankın qәrarları ilә tanış olmalıdır
mikro vә makro iqtisadi mәsәlәlәri araşdırmamalı, yalnız iqtisadi nәzәriyyә vә dövlәtin iqtisadi siyasәti
mәsәlәlәrinә orientasiya etmәyi bacarmalıdır.
mikro vә makro iqtisadi mәsәlәlәri araşdırmağı, iqtisadi nәzәriyyә vә dövlәtin iqtisadi siyasәti mәsәlәlәrinә
orientasiya etmәyi bacarmalıdır.
müәssisәdә maliyyә smetalarının, maliyyә xәrclәrinin planını hazırlamalı vә bu barәdә mәlumatı müәssisә
rәhbәrinә vermәlidir.
müәssisәnin maliyyә resursları ilә yaxından tanış olmalı, onlardan istifadә etmәyi bacarmalıdır.

18 Müәssisәnin (firmanın) maliyyә menecmenti sturukturunda әsas hәlqә ........

•

xәzinәdar vә tәftiş bölmәsidir
yalnız tәftiş bölmәsidir
xәzinәdar vә tәhlil bölmәsidir
yalnız tәhlil bölmәsidir
xәzinәdar, tәhlil vә tәftiş bölmәsidir

19 ............ vәzifәli şәxs olaraq müәssisәnin maliyyә planlaşdırılması vә tәşkilatın fondlarının
artırılması, kassadakı nәqd vәsaitin idarә edilmәsi, bazar qiymәtli kağızları ilә әmәliyyatlar
aparılması, kapitaldan istifadә üzrә strateji qәrarlar qәbul edilmәsi, kredit siyasәtin idarә edilmәsi,
investisiya portfelinin idarә edilmәsi kimi bütün növ maliyyә fәaliyyәti üçün mәsuliyyәt daşıyır.

•

müәssisәyә cavabdeh şәxs
müәssisә rәhbәri
xәzinәdar
heç biri düzgün deyil

mühasib

20 ........firmanın hesablarına, vergi siyasәtinә vә onun digәr bölmәlәri üçün zәruri olan statistik
mәlumatların hazırlanmasına cavabdeh olan vәzifәli şәxsdir.

•

xәzinәdar
müәssisә rәhbәri
müfәttiş
heç biri düzgün deyil
vergi agenti

21 Müfәttiş mәsuliyyәt daşıyır ......

•

xәzinәdarlıqda olan pul vәsaitlәri üçün
müfәttiş müәssisәdә heç bir mәsuliyyәt daşımır
mühasibat uçotu vә auditor fәaliyyәtinin aparılması, hәmçinin müvafiq dövlәt orqanlarına tәqdim olunan
informasiya üçün
müәssisә üçün müştәrilәrin tapılmasına, istehsal olunmuş malların tez bir zamanda satılması üçün
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulların bazarlara çıxarılmasına, mәhsul satışından gәlәn gәlirin
yüksәldilmәsinә

22 Xәzinәdarın vә müfәttişin fәaliyyәti müvafiq olaraq ........ bağlıdır.

•

likvidliyin tәmin edilmәsi vә gәlir ilә
likvidliyin tәmil edilmәsi vә mәnfәәt ilә
mәnfәәt vә likvidliyin tәmin edilmәsi ilә
heç biri düzgün deyil
mәnfәәt vә gәlir ilә

23 Maliyyә menecerinin strateji fәaliyyәtinin mәqsәdi ...........

•

bütün cavablar düzgündür.
Mәrkәzi Bankın mülkiyyәtçisinin istehsal vәzifәlәrinin vә ya onun sәhmlәrini sahiblәrinin maliyyә
tәminatçısıdır.
firmanın mülkiyyәtçisinin istehsal vәzifәlәrinin vә ya onun sәhmlәrini sahiblәrinin maliyyә tәminatçısıdır.
heç bir cavab düzgün deyil
dövlәtin mülkiyyәtçisinin istehsal vәzifәlәrinin vә ya onun sәhmlәrini sahiblәrinin maliyyә tәminatçısıdır.

24 O, müәssisәnin gәlәcәkdә arzu edilәn fәaliyyәti haqqında aydın tәsәvvürә malik olmalıdır.

•

müfәttiş
xәzinәdar
maliyyә meneceri
hamısı
mühasib

25 Maliyyә vәziyyәti tәhlilinin mühüm vәzifәlәrinә aid deyil:

•

Dövriyyә aktivlәri göstәricilәrinin tәhlili
Ödәniş qabiliyyәtinin vә likvidliyinin müәyyәn edilmәsi
Dövlәtә ödәnilәn vergilәrin hәcminin artırılması
Gәlirliyin müәyyәn edilmәsi
Vәsait mәnbәlәrinin strukturunun öyrәnilmәsi

26 Müәssisәnin sәrәncamında olan mәnfәәtin maksimal sәviyyәdә qalması üçün hansı sәrbәstliyә
malik ola bilmәz:

•

Mәhsul hәcminin formalaşdırılması
Qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
Vergi yükünün müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsul nomenklaturasının seçilmәsi
Xәrclәrinin formalaşdırlması

27 İnvestorların müәssisәyә qiymәtli kağızlar formasında vәsait toplanması mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

Kapital artımı
Kapital qoyuluşlarının tәhlükәsizliyi
İstehsalsatış fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
Müәssisәnin iqtisadi idarә edilmәsi
Kapital qoyuluşlarının gәlirliyi

28 Bazarda kontragent qismindә çıxış edә bilәr:

•

Kreditorlar vә muzdlu işçilәr
Satıcılar vә sahibkarlar
Satıcılar vә alıcılar
Borc götürәnlәr vә sahibkarlar
Muzdlu işçilәr vә alıcılar

29 Muәssiәnin maliyyә investisiyasının idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәsinә aid olmayanı göstәr.

•

maliyyә investisiya portfelinin formalaşması
maliyyә investisiyalaşdırılmasının vәziyyәtinin tәhlili
maliyyә investisiyalarının sığortalanması
gәlәcәk dövrdә maliyyә investisiyalaşdırılmasının hәcminin müәyyәn edilmәsi
maliyyә investisiyalaşdırılması formalarının seçilmәsi

30 Mәzәnnә dәyәrinin artımının növü: sәhv olanı göstәr

•

tәcavüzkar artım
mühafizәkar artım
gәlir kağızları
artım portfeli
orta artım

31 İnvestisiya obyektlәrinә görә investisiya portfelinin növü deyil

•

real investisiya portfeli
dövriyyә kapitalının investisiya portfeli
bank depozitinә qoyulan maliyyә qoyuluşunun portfeli
qiymәtli kağızlar portfeli
artım portfeli

32 Bunlardan hansı investisiya strategiyasına görә investisiya portfelinin növüdür?

•

real investisiya portfeli
qiymәtli kağız portfeli
artım portfeli, gәlir portfeli
heç biri
dövriyyә kapitalının investisiya portfeli

33 İnvestisiya strategiyasının mәqsәdlәrinә çatma dәrәcәsinә görә investisiya portfelinin növü

•

gәlir portfeli
mühafizәkar portfel
taraz portfel
qiymәtli kağızlar portfeli
artım portfeli

34 İnvestisiya menecmentinin praktikasında portfelin tipi

•

vauçer
qiymәtli kağız
sәhm portfeli
heç biri
maliyyә portfeli

35 Portfel investisiyasının әsas vәzifәsi

•

kompaniya sahibinin mülkiyyәtinin maksimallaşdırılması
xәrclәri azaltmaq
investisiya şәraitini yaxşılaşdırmaq
heç biri
mәnfәәtin maksimallaşdırılması

36 İnvestisiya portfelinin tәsniflәşdirmә әlamәti

•

strateji istiqamәtlәrә görә
investisiya portfelinә görә
müәssisәnin investisiya strategiyasına görә
heç biri
mәnfәәtә görә

37 Aşağıdakılardan hansılar İnvestisiya terminin izahi ilә bağlıdır: 1.Investisiya hәmişә resursların
xәrclәnmәsi әlaqәdardır, yәni onlar müәyyәn olunmuş istiqamәtlәrә xәrclәnir. 2. Gәlәcәkdә gәlir әldә
etmәk niyyәti әvvәlcәdәn dәqiqlәşdirilmәlidir. Başqa sözlә istәnilәn investisiya qoyuluşu riskli
prosesdir. 3.Investisiya daha çox uzun müddәtli kapital qoyuluşu ilә әlaqәdardır. 4.Onu gәlәcәk
gәlirin gözlәnilmәsinә hesablanmış xәrclәrin dәyәr qiymәtlәndirilmәsi kimi göstәrmәk olar.
5.İnvestisiya  sosial sәmәrә әldә etmәk mәqsәdilә vә inflyasiyanın örtülmәsi mәqsәdilә
sahibkarlıqfәaliyyәti obyektlәrinә qoyulanmaliyyә vәsaitindәn, habelә maddi vә intellektual
sәrvәtlәrdәn ibarәtdir.

•

2,3,4,5,
1,2,3,4
1,2,3,4
1,3,4,5,
1,2,3,5

38 Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәri aid deyil:

•

Müәssisәnin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürәtlәndirilmәsi yollarının axtarılması
Nәzәrdә tutulan investisiya riskinin sәviyyәsindә bütövlükdә müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin, ayrılıqda
real investisiyanın vә maliyyә investisiyasının maksimum gәlirliliyinin tәmin edilmәsi;
şirkәtin investisiya strategiyasının işlәnib hazırlanmasının parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinin xarici vә daxili şәraitinin dәyişilmәsindә kapitalın tez
investisiyalaşdırılması imkanlarının vә investisiyanın optimal likvidliyinin tәmin edilmәsi;
Bütövlükdә müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin, ayrılıqda real vә maliyyә investisiyaların onların
gәlirliliyinin nәzәrdә tutulan sәviyyәsindә minimal investisiya riskinin tәmin edilmәsi

39 Rentabellik göstәricisi?

•

alış qabiliyyәtinin әmsalı
dövriyyә aktivlәri istifadәsinin sәmәrәlik әmsalı
mәnfәәtin kapital qoyuluşuna nisbәti
firma aktivlәrinә gәlirin nisbәti
tәmiz mәnfәәtin xüsusi mәsrәflәrә nisbәti

40 Bazarın iqtisadi subyektlәri ?

•

dövlәt
mallar
firmalar
qiymәt
kapital

41 Kommersiya tәşkilatlarına aid deyil?

•

tәsәrüfat cәmiyyәtlәri
assosiasiyalar
assosiasiya vә ittifaqlar
tәsәrüfat birliklәri
ittifaqlar

42 Qeyrikommersiya tәşkilatlarının gәliri yönәlir?

•

bir hissәsi birliyin ehtiyaclarına gedir, bir hissәsi iştirakçılar arasında bölünür
iştirakçılar arasında bölünmәyә
birliyin ehtiyaclarına gedir
istehsal vasitәlәrinin әldә edilmәsinә gedir
bu tәşkilatın rәhbәrinә gedir

43 Qeyrikommersiya tәşkilatlarının әsas sәnәdlәri?

•

Müqavilә vә nizamnamәsiz könüllü birlik
tәsis müqavilәsi
tәsis müqavilәsi vә nizamnamә
müqavilә
nizamnamә

44 Assosisiya üzvlәri (qeyrikommersiya tәşkilatları) daşıyırlar?

•

mәhdudiyyәtsiz mәsuliyyәt
әlavә mәsuliyyәt
bәzi üzvlәr  mәhdud mәsuliyyәt, digәrlәri әlavә mәsuliyyәt daşıyırlar
mәsuliyyәt daşımırlar
mәhdud mәsuliyyәt

45 Fәrdi sahibkarlığın üstünlüyü nәdәdir?

•

inkişaf üçün mәhdud imkanlar
bank ssudasının alınmasına imkanların mәhdudiyyәti
mühaibat uçotu vә malyyә hesabatının daha sadәlәşdirilmiş sistemi fәaliyyәt göstәrir
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün icazәnin alınmasında çәtinlik
risk tamamılә fәrdi sahibkarliğin üstünә düşür

46 Kiçik biznesin әsas üstünlüyü nәdәdir?

•

yüksәk ixtisaslı işçilәrin cәlb edilmәsi
bazarın zәbti
bazar mühitinә daha elastik adaptasiya
hazır mәhsulun qiymәt vә mayadәyәrinin nәzarәtindә çәtinlik
inkişaf vә araşdırmaya böyük hәcmdә vәsaitlәrin yönәlmәsi

47 Kapitalın strukturunun anlayışını iqtisadçılar necә xarakterizә edirlәr?

•

cәlb edilmiş vәsait
xüsusi vәsait kimi
müәssisәnin xüsusi vәsaiti vә borc kapitalı arasında nisbәt kimi
cәlb edilmiş vәsait
mәnfәәtin maya dәyәrinә nisbәti

48 Müәssisәnin maliyyә tәhlükәsizliyini tәmin edәn strateji maliyyә menecmentinin mühüm obyekti

•

mәnfәәt vә zәrәr
borc kapitalı
pul axınları
heç biri
xüsusi vәsait

49 Maliyyә leveridci nәdir?

•

kapitalın strukturunun optimallaşdırılması
mәnfәәt zәrәrinin nisbәti
kapitalın rentabellik әmsalının dәyişilmәsinә tәsir edәn borc vәsaitlәrindәn müәssisәnin istifadәsini xarakterizә
edir
heç biri
pul axınlarının effektiv idarәetmәsi

50 İstehsal (әmәliyyat) leveridci necә xarakterizә olunur?

•

mәnfәәt
xәrc smetası
şәrti – daimi vә dәyişәn mәsrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә
heç biri
maya dәyәri

51 Balansın qurluşunun qiymәtlәndirmә göstәricisi

•

dövriyyә vәsaitinin çatışmamazlığı
dayanıqlılıq
cari likvidlik әmsalı
heç biri
ödәmәqabiliyyәtsizliyi

52 Müәssisәnin iflası mәsәlәsinә mәhkәmәdә baxılmaq üçün onun kreditorlara olan borcunun
sәviyyәsi hansı pul fonduna görә faizlә müәyyәn edilir?

•

istehlak fondu
yığım fondu
nizamnamә fondu
әmәk haqqı fondu

ehtiyat fondu

53 Müәssisәnin müflislәşmәsinin üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır?

•

orta vәziyyәtdә müflislәşmә
yol verilәn müflislәşmә
fәlakәtli müflislәşmә
ağır vәziyyәtdә müflislәşmә.
böhranlı müflislәşmә

54 Müflislәşmәnin yol verilәn müflislәşmә mәrhәlәsindә nә baş verir?

•

istehlak genişlәnir
rentabellik sabit qalır
mәnfәәt itirilir
satış planı yerinә yetirilir
mәnfәәtin sәviyyәsi sabit qalır

55 Müflislәşmә zamanı Böhranlı müflislәşmә mәrhәlәsindә hansı proses baş verir?

•

xәrclәrin büdcәdәn maliyyәlәşmәsi
müәssisәnin kredit hesabına maliyyәlәşmәsi
müәssisәnin xәrclәrinin kreditorlar hesabına maliyyәlәşmәsi
xәrclәrin sığorta hesabına ödәnilmәsi.
müәssisәnin xәrclәrinin maliyyәlәşmәsindә uzunmüddәtli kreditlәrdәn istifadә

56 Müәssisәlәrin dünya maliyyә bazarına çıxışının mәqsәdinә aid olmayanı göstәr

•

mәnfәәtin hәcmini artırmaq
satışın hәcmini artırmaq
rәqabәt qabiliyyәti
kapital qoyuluşunu maksimum gәlirlә tәmin etmәk
daha ucuz maliyyә resursları әldә etmәk

57 Valyuta – maliyyә şöbәsinin әsas funksiyası deyil

•

maliyyә bazarlarında mövcud vәziyyәt üzәrindәdaimi nәzarәt
investisiya sistemlәri ilә daimi әlaqәlәr
tәdiyyә balansı
xarici ticarәt kontraktlarının bağlanmasında iştirak
nağd pulun proqnozlaşdırılması

58 Xarici kontraktlarının rekvizitinә aid olmayanı göstәr

•

mal göndәrilmәsinin müddәti
kontraktların predmeti
biznes plan
ödәmә şәrti
kontraktların ümumimәblәği

59 Xarici ticarәt әlaqәlәrinin valyuta şәrtlәrinin elementi deyil

•

valyuta itkilәri
valyuta qiymәti
risklәrin diversifikasiyası
risklәrin sığortalanması

valyuta ödәmәsi

60 Şirkәtlәrin beynәlxalq maliyyәlәşmә forması

•

inkasso
lizinq
beynәlzalq lizinq
akkreditiv
trasst

61 Müәssisәlәrin yenidәn tәşkili formaları. Sәhv olanı göstәr

•

dәyişdirmә
qovuşma
müdafiә
birlәşmә
bölüşmә

62 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti nә ilә xarakterizә olunur? Sәhv olanı göstәr

•

kapitalın dövretsә surәti
vәsaitlәrin tәrkibi vә yerlәşdirilmәsi
vәsaitlәrin likvidliyi
öhdәliklәrin yerinә yetirmәk qabiliyyәti
vәsaitlәrin mәnbәlәrinin strukturu

63 Müәssisәnin maliyyә hesabatının tәşkili yolu ilә nәyә nail olunur?

•

xәrclәr minimumlaşır
müәssisәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyi artır
maliyyә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif göstәricilәri arasında qarşılıqlı әlaqә vә asılılıq aşkara çıxarılır
heç biri
mәnfәәt mәksimumlaşır

64 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin istiqamәtlәri

•

sığorta ayırmaları
işgüzar reputasiya
müssisәnin maya dayanıqlılığının qiymәtlәndirilmәsi
heç biri
xәrclәrinqiymәtlәndirilmәsi

65 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentinә aid deyildir:

•

depozit hesablarında olan pul vәsaitlәri
firmanın kassa hesabında olan pul vәsaitlәri
Debitor öhdәliklәr
Başqa müәssisәlәrin qiymәtli kağızları
Hesablaşma olan pul vәsaitlәri

66 Maliyyә meneceri öz fәaliyyәtini başlıca olaraq ................ hәyata keçirir.

•

müәssisә rәhbәrindәn mәslәhәt almaqla
passivlәrin (borcların kreditorların iddialarıödәnildikdәn sonra әmlakın qalan hissәsinin) idarә edilmәsi.
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi mәnbәlәrindәki vә öz borclarını ödәmәk üsullarındakı fәrqә orientasiya
etmәklә firma fondlarını yaratmaqla

düzgün cavab yoxdur
xәzinәdarın vә müfәttişin kömәyi ilә

67 Maliyyә meneceri tәrәfindәn qәrar qәbul edilmәsinin konkret yollarını göstәrin. 1. maliyyә tәhlili
vә maliyyә әmәliyyatlarının planlaşdırılması; 2. müәssisәnin aktivlәrinin idarә edilmәsi; 3. passivlәrin
(borcların kreditorların iddialarıödәnildikdәn sonra әmlakın qalan hissәsinin) idarә edilmәsi. 4. öz
borclarını ödәmәk üsullarındakı fәrqә orientasiya etmәklә firma fondlarını yaratmaqla 5. xәzinәdarın
vә müfәttişin kömәyi ilә

•

2,3,4
1,3,5
1,2,3
1,2,3,4
1,4,5

68 Maliyyә menecerinin hәrәkәtinin faydalığı ................... özünü biruzә verir.

•

müәssisәnin istehsal mallarının satışında
ay әrzinda gördüyü işlәrin sayında
daha az xәrclә daha yüksәk effektlә nail olunmasında
müәssisә üçün müştәrilәtin tapılmasında
digәr müәssisәlәr ilә әlaqәlәrin qurulmasında

69 Sәrәncamvermә funksiyasının mahiyyәtinә hansı uyğun gәlir?

•

sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә sinxronluğunun hәyata keçirilmәsini, zәif cәhәtlәr baş
verәn halda zәruri düzәlişlәrin aparılmasını nәzәrdә tutur.
fәaliyyәt planının tәrtibi başa düşülür, hansıki әsasında bәzi lokal mәqsәdlәr durur.
planın real doldurulması, onların resurs tәminatı vә icrası demәkdir.
planda nәzәrdә tutulan fәaliyyәtin mühafizәkar yerinә yetirilmәsi, yәni plan tapşırıqlarının hәyata keçirilmәsi,
bütün mövcud resursların hәrәkәtә gәtirilmәsi demәkdir.
sistemin nә qәdәr uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi, baza mәqsәdlәrinә nail olmasını tәmin etmәsi haqqında
mülahizәlәr söylәmәyә imkan verәn sistemin mövcudluğu demәkdir.

70 Kordinasiya funksiyasının mahiyyәtini göstәrin.

•

fәaliyyәt planının tәrtibi başa düşülür, hansıki әsasında bәzi lokal mәqsәdlәr durur.
planın real doldurulması, onların resurs tәminatı vә icrası demәkdir.
sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә sinxronluğunun hәyata keçirilmәsini, zәif cәhәtlәr baş
verәn halda zәruri düzәlişlәrin aparılmasını nәzәrdә tutur.
sistemin nә qәdәr uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi, baza mәqsәdlәrinә nail olmasını tәmin etmәsi haqqında
mülahizәlәr söylәmәyә imkan verәn sistemin mövcudluğu demәkdir.
planda nәzәrdә tutulan fәaliyyәtin mühafizәkar yerinә yetirilmәsi, yәni plan tapşırıqlarının hәyata keçirilmәsi,
bütün mövcud resursların hәrәkәtә gәtirilmәsi demәkdir.

71 Tәşkil funksiyasının mahiyyәti hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

sistemin nә qәdәr uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi, baza mәqsәdlәrinә nail olmasını tәmin etmәsi haqqında
mülahizәlәr söylәmәyә imkan verәn sistemin mövcudluğu demәkdir.
planda nәzәrdә tutulan fәaliyyәtin mühafizәkar yerinә yetirilmәsi, yәni plan tapşırıqlarının hәyata keçirilmәsi,
bütün mövcud resursların hәrәkәtә gәtirilmәsi demәkdir.
planın real doldurulması, onların resurs tәminatı vә icrası demәkdir.
sistemin bütün elementlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә sinxronluğunun hәyata keçirilmәsini, zәif cәhәtlәr baş
verәn halda zәruri düzәlişlәrin aparılmasını nәzәrdә tutur.
fәaliyyәt planının tәrtibi başa düşülür, hansıki әsasında bәzi lokal mәqsәdlәr durur.

72 İnvestisiya vәsaitlәri vә sәrvәtlәrinә aiddirlәr: 1.pul vәsaiti, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr,

paylar, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar; 2.daşınan vә daşınmaz әmlak (binalar, qurğular, avadanlıq
vәbaşqa maddi sәrvәtlәr); 3.bu vә ya digәr istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan,
ancaqpatentlәşdirilmiş, texniki sәnәdlәşdirmә, vәrdiş vә istehsalat tәcrübәsi kimi tәrtib edilmiş
texniki, texnologi, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu; 4.torpaqdan, ssudan vә digәr
ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqdan istifadә hüquqları, habelә müәlliflik hüququndan
irәli gәlәn vә başqa әmlak hüquqları; 5.inflyasiyanın örtülmәsi mәqsәdilә sahibkarlıqfәaliyyәti
obyektlәrinә qoyulanmaliyyә vәsaiti, habelә maddi vә intellektual sәrvәtlәr.

•

1,3,4,5
1,2,3,5,
1,2,3,4,
1,2,4,5
2,3,4,5

73 İnvestisiya qoyuluşu hansı hallarda әlverişli sayıla bilәr: 1.müәssisә pulların bankda saxlanması ilә
müqayisәdә çox sәmәrә әldә edirsә, 2.fond bazarının indekslәri üzrә tәklif tәlәbdәn üstün olarsa
investisiyaların rentabelliyi inflyasiya sürәtindәn üstün olarsa daha rentabelli layihәlәr olarsa әn az
risklә daha çox iqtisadi sәmәrә tәmin olunarsa

•

2,3,4,5,
1,2,3,4,
1,3,4,5,
1,2,4,5,
1,2,4,5,

74 İnvestisiya fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinә daxildir:

•

Vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla investisiya mәqsәdlәri vә proqramlarını, likvidliyi vә
pensiya tәminatının tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirmәsi prosesi.
Investisiya fәaliyyәtinin uzunmüddәtli mәqsәdlәr sisteminin formalaşması vә onlara çatmağın daha sәmәrәli
yollarının seçilmәsi.
Sadalananların hamısı
Müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin müxtәlif aspektlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar idarәetmә
qәrarlarının işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılması prinsiplәri vә metodlarının sistemi.
İnvestisiya fәaliyyәtinin uzunmüddәtli mәqsәdlәr kompleksinin formalaşması vә reallaşdırılmasının әn
sәmәrәli variantlarının seçilmәsir.

75 Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәrinә daxil deyildir:

•

Risk üstünlüyünü nәzәrә almaqla kapital qoyuluşunun mәqsәdlәrinә görә investisiya siyasәtinin tәyinedici
tipinin әsaslandırılması.
Gәlәcәk investisiya fәaliyyәti ilә tәmin edilәcәk müәssisәnin inkişafının strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması
(müәssisәnin hәyat tsikli ).
Xarici investisiya mühit amillәrinin vә investisiya bazarı konyukturunun tәdqiqi vә nәzәrә alınması;
Gәlәcәk dövrlәr üçün müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin tәhlili;
Müәssisәnin hәyat tsiklinin mәrhәlәlәrinә uyğun vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla
investisiya proqramlarının vә pensiya tәminatının tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirmәsi

76 Müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi metodları:

•

kreditlәşmә, özxәrcini ödәmә
kreditlәşmә, dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi
özünümaliyyәlәşmә, özxәrcini ödәmә
heç biri
sığortalama, özünümaliyyәlәşdirmә

77 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc alınmış vә cәlb olunmuş mәnbәlәri göstәr

•

amortizasiya ayrımları
büdcә vәsaiti
uzunmüddәtli kredit vә vaxtı keçmiş kreditor borcları
sığorta mәnbәlәri
mәnfәәt

78 Müәssisәlәrdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar olmayan xәrc:

•

vergilәr
material xәrclәri
sosial xәrclәr
maliyyә ehtiyatı
istehlak fondu

79 Müәssisәnin maliyyә resurslarına yenidәnbölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr

•

möhkәm passivlәr
mәnfәәt
qısamüddәtli kreditlәr, sığorta mәblәği
amortizasiya ayrımları
gәlir

80 Müәssisәdә maliyyә idarәolunması obyektini göstәr

•

dövlәt strukturları
idarәetmәni hәyata keçirәn tәşkilati strukturlar
müәssisә maliyyәsi
dövlәt maliyyә xidmәti
sığorta kompaniyaları

81 Әmәliyyat leveridci sәviyyәsi yüksәk olan zaman

•

istehsal riskinin sәviyyәsi azalır
mәnfәәt artımı
istehsal riskinin sәviyyәsi bir o qәdәr yüksәk olur
heç biri düzgün deyil
xәrclәr minimuma enir

82 Maliyyә leveridci tәsir gücü yüksәk olan zaman

•

maliyyә riski bir o qәdәr yüksәk olur
pul axınları çoxalar
mәnfәәt maksimallaşar
maliyyә riski azalar
heç biri

83 Istehsal leveriginә tәhsir edәn göstәricilәr hansıdır:

•

hazır mәhsul
mәnfәәt
daimi xәrclәrin sәviyyәsi
zәrәrlik nöqtәsi
borc kapitalı

84 Maliyyә liveriginә tәsir edәn göstәrici

•

akkreditiv
debet kartı
kredit kartı
çek
ödәmә qaimәsi

85 Müәssisәnin әsas maliyyәlәşmә mәnbәyinә aid edilmir

•

nizamnamә fondu
amortizasiya ayırmaları
maya dәyәri
mәnfәәt
borc vәsaitlәri

86 cari aktivlәrә investisiya olunan vәsaitlәrin adı:

•

әsas kapital
dövriyyәdәnkәnar kapital
dövriyyә kapitalı
uzunmüddәtli investisiyalar
cari aktivlәr

87 Tam likvid aktivlәr göstәr:

•

tezliklә pul formasına keçәn aktivlәr
bir aydan 6 aya qәdәr pul formasına keçәn aktivlәr
mili vә xarici valyutada olan pul vәsaiti
sәrbәst recimdә olmayan material qiymәtlәri
yarım ilә qәdәr pul formasına keçәn aktivlәr

88 Materiallar üzrә ehtiyat normasına daxil olmayan element

•

texnoloci ehtiyat
sığorta ehtiyatı
istehsal tsiklinin uzunluğu
hazırlıq ehtiyatı
nәqliyyat ehtiyatı

89 Müәssisәdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının әsas metodunu göstәr

•

sığortalama
özxәrcini ödәmә
özünümaliyyәlәşmә
investisiya
büdcә tәminatı

90 Müәssisәdә әsas kapitala aid olmayan element hansıdır:

•

quraşdırılmayan avadanlıqlar
bina, avadanlıq
pul vәsaiti, gәlәcәk dövrün xәrclәri
qeyrimaterial aktivlәr
qurğular, ötürücü mexanizmlәr

91 Müәssisәdә fond tutumu göstәricisi necә adlanır?

•

mәnfәәtin әsas fondların dәyәrinә olan nisbәti kimi
istehsalın hәcminin әsas fondların dәyәrinә olan nisbәti kimi
әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin istehlakın hәcminә olan nisbәti
mәhsul satışından gәlirin әsas istehsal fondlarının dәyәrinә nisbәti kimi
xalis mәnfәәtdәn çıxılsın әsas fondların dәyәri

92 Fondtutumu göstәricisi necә hesablanır?

•

işçilәrin sayının mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
әsas fondların satışının hәcminә nisbәti kimi
istehsalın hәcminin әsas istehsal fondlarının dәyәrinә nisbәti kimi
işçilәrin sayının әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi
istehsal fondlarının dәyәrinin mәnfәәtә nisbәti kimi

93 Müәssisәdә amortizasiyanın hesablanması metodunu göstәr

•

hesablama metodu
nәzarәt metodu
xәtti metod
analitik metod
birbaşa metod

94 Müәssisәdә nizamnamә fondunun tәrkibini göstәr

•

ehtiyat fondu
yığım fondu
әsas vә dövriyyә fondu
amortizasiya fondu
istehlak fondu

95 Müәssisdә amortizasiya fondu hansı xәrclәrә istifadә edilir?

•

cari tәmir
istehsal xәrclәri
orta tәmir
әsaslı tәmir
әsas fondların sadә tәkrar istehsalı

96 Amortizasiya ayırmaları hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

әsas kapitalın satışından gәlir
sair satışdan gәlir
mәhsul satışından gәlir
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
maliyyә fәaliyyәtindәn gәlir

97 Müәssisәdә istehsal fondlarının geniş tәkrar istehsalını maliyyәlәşdirmәk üçün hansı pul fondu
yaradılır?

•

istehlak fondu
ehtiyat fondu
yığım fondu
valyuta fondu
amortizasiya fondu

98 Müәssisәdә maliyyә aktivlәrinin tәrkibinә daxil olan elementlәr

•

xalis mәnfәәt
satışdan gәlir
xarici vә mili valyuta ilә pul
debitor vә kreditor
mәnfәәt

99 Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin üstün cәhәtlәrinә aid deyildir:

•

Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması nağd pul vәsaitinin çatışmamızlıqları riskini azaldır,
Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması hәmişә müәssisәnin üstünlük göstәricisidir.
Pul qalığı vasitәlәrinin saxlanılması xәrclәri, onların qısa müddәtli qiymәtli kağızlara yatırımı xәrclәrindәn
daha çoxdur.
Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması eyni zamanda gözlәnilmәyәn investisiya lahiyәlәrindә
iştrakçı olmağa imkan yaradır.
Pul vasitәlәrinin böyük hәcmdә ehtiyata alınması kreditorlarla vaxtında hesablaşma imkanı verir.

100 Dünya praktikasında istehsal ehtiyatları (aktivlәri) metodokasına әsaslanaraq Pul Qaliğı
Vastәlәrinin optimallaşdırılmasının metodları tәsbit edilmişdir. Bunlara aid deyildir:

•

Stoun modeli
Boumoll modeli
Qorden modeli
Monte—Karlo vә ya imtiyazlı modellәşmә modeli
Miller—Orr modeli

101 Mәhsulun maya dәyәri:

•

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerci, materiala çәkilәn xәrclәrin vә
әsas fondlardan amorti
zasiya ayırmalarının mәcmu
su
nu әks etdirir;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәrini әks etdirir;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı vә әsas fondlardan amorti
zasiya
ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmu
su
nu әks etdirir;
rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal qiymәtdir.
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr
ifadәsindә mәcmu
su
nu әks etdirir;

102 Müәssisәdә istehsal hәcminin zәrәrsizlik hәddi necә müәyyәn edilir?

•

müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh
sul vahidinin satış qiymәtinә bölmәklә;
müәssisәdә mәh
sul vahidinin satış qiymәtinin üzәrinә mәh
sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri gәlib, şәrtisabit
xәrclәrin ümumi mәblәğini bu cәmә bölmәklә;
müәssisәdә mәh
sul vahidinin satış qiymәtindәn mәh
sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri çıxıb, şәrtisabit
xәrclәrin ümumi mәblәğini bu fәrqә bölmәklә;
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin üzәrinә dәyişәn xәrclәri gәlib, bu cәmi mәh
sul vahidinin satış qiymәtinә
bölmәklә.
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh
sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәrә bölmәklә;

103 Göstәrilәn maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin mahiyyәti hansı halda sәhv verilmişdir

•

Bank kreditlәşmәsi görsәnir pul vәsaitlәrinin qısa müddәtdә әldә edilә bilmәsilә daha cәlbedici mәnbәdir.
Özünü maliyyәlәşdırmә müәssisәnin qenerasiya (dalgavari hәrәkәt) olunan mәnfәәti hesabına onun
fәaliyyәtinin maliyyәlәºdirilmәsidir.
Büdcә maliyyәlәşmәsimüxtәlif sәviyyәli büdcәlәrә ödәnişlәr dәn әldә olunan vәsait hesabına onun
fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsidir.

müәssisәlәrin ödәnişin gecikmәsi (debitor vә kreditor ödәnişlәri) şәrtilә birbirini mәhsulla tәmin edilmәsdi
zamanı hәqiqi әsaslarla qarşılıqlı maliyyәlәşmәlәrin yaranması halı tәsәrrüfat subyektinin qarşılıqlı
maliyyәlәşmәsi formasıdır.
Kapital bazarı mexanizmi vasitәsilә maliyyәlәşmә maliyyәlәşmә mәnbәyinin artırılması kimi bazar şәrtlәrinә
uyğun olaraq investorların vәsaitlәrinin cәlb olunması halıdır.

104 Şüurlu maliyyә meneceri hәr cәhәtlә maliyyә riçaqının ciyninin qiymәtini ________artırmağa
çalışır:

•

Müqavilә üzrә normayivә uyğun olaraq
Aktivlәrin iqtisadi rentabelliyindәn asılı olaraq
Borc vasitәlәrinin faiz dәrәcәlәrindәn asılı olaraq
Vergi korrektorundan asılı olaraq
Diferensialdan asılı olaraq

105 Maliyyә planlaşdırılması nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

satışın maksimallaşdırılması
müәssisәnin rentabelli işlәmәsini
müәssisәnin maliyyә mәqsәdinә nail olmağın yollarını vә üsullarını
heç bir cavab düz deyil
şirkәt sahibinin mülkiyyәtinin maksimallaşdırılması

106 Bunlardan hansı maliyyә planlaşdırılmasının meyarı deyil?

•

şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin maksimumlaşdırılması
satışın maksimallaşdırılması
rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi
satışın, mәnfәәtin artırılması
mәnfәәtin maksimallaşdırılması

107 Maliyyә planlaşdırılması neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

1
2
4
5
3

108 İllik maliyyә planının gәlir hissәsindә göstәrilmir?

•

ayrılmalar
kreditә görә faiz ödәmәlәri
gәlirlәr
sıradan çıxmış әmlakın satışından alınan gәlir
mәnfәәt

109 Balans hesabatı nә üçün tәrtib edilir?

•

investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi
mәnfәәti artırmaq
müәssisәnin aktiv vә passivlәrini әyani şәkildә әks etdirmәk
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtliliyiniyüksәltmәk
investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq

110 İllik maliyyә planının xәrc hissәsinә aid deyil?

•

ehtiyat fonduna xalis mәnfәәtdәn istifadәnin hәcmi
kreditә görә faiz ödәmәlәri
büdcәyә ayırmalar
islahatca xalis mәnfәәtdәn istifadәnin hәcmi
sığortaya ayrılmaları

111 Maliyyә planın bölünmәsinin qruplarının sayı

•

5
2
7
6
3

112 Büdcәlәşmә nәdir?

•

müәssisәnin debitor vә kreditorları
müәssisә büdcәsinә nәzarәt
müәssisә büdcәsinin tәrtibi, qәbulu vә sonradan onun icrasına nәzarәt
heç biri
maliyyә planlaşdırılmasının bölmәsi

113 Maliyyә planın bölmәlәrinin iqtisadi mәzmununa görә qrupuna aid deyil

•

kredit tәşkilatları ilә qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi
әsas fәaliyyәt
dayanıqlı passivlәrin artımı
yuxarı tәşkilatlarla qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi
büdcә sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi

114 Büdcәlәşmә idarәetmә texnologiyası kimi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
1
3
6
2

115 Maliyyә büdcәsinә daxildir

•

mәnfәәt vә zәrәrlәr planı
kommersiya xәrclәri büldәsi
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi
gәlirlәr vә xәrclәr büdcәsi
idarәetmә xәrclәri büdcәsi

116 Әmәliyyat büdcәsindә nә әks olunur?

•

istehsal ehtiyatları büdcәsi
satış düdcәsi
balansın proqnozu
istehsal büdcәsi
ümumi zavod xәrclәri büdcәsi

117 Toplu büdcәnin tәrtib hissәsi nәdәn ibarәtdir?

•

investisiya büdcәsi, kommersiya büdcәsi
istehsal büdcәsi
әmәliyyat büdcәsi, maliyyә büdcәsi
pul vәsaitinin hәrәkәti büdcәsi
әmәk haqqına birbaşa xәrclәr büdcәsi

118 Toplu büdcәnin işlәnib hazırlanması mәrhәlәsinә daxil deyil

•

növbәti il üçün toplu büdcәnin layihәsinin işlәnib hazırlanması
pul axınının vә maliyyә tәlәbatının hesablanması
satış proqnozunun hazırlanması
proqnoz maliyyә hesabatının baza formasının hazırlanması
planlaşdırma dövrünә istehsalın gözlәnilәn hәcminin hesablanması

119 Biznes planın strukturu nәdәn asılı deyil

•

tәklif olunan әmtәә vә xidmәtlәrin növlәri üzrә bazarın vәziyyәtindәn
investisiyanın hәcmindәn
xarici bazara çıxışın vәziyyәtindәn
firmanın maliyyә stabilliyinin sәviyyәsindәn
biznesin miqyasından

120 Hansı plan kapitalının hәrәkәt istiqamәtlәrini әks etdirir?

•

operativ plan
istehlak planı
maliyyә planı
cari plan
strateji plan

121 Biznesplanlaşdırma hansı problemlәrin hәllinә imkan vermir?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtindә risklәri azaldır
planlaşdırmanın müsbәt tәcrübәsini әldә etmәyә kömәk edir
gәliri artırır, rentabelliyә zәmin yaradır
biznesin inkişaf perspektivlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrini konkretlәşdirir
müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtini müәyyәn edir

122 Müәssisәlәrdә maliyyә әmәliyyatları üzәrindә әvvәlcәdәn nәzarәt kim tәrәfindәn aparılır?

•

direktor
müәssisә rәhbәri
baş mühasib
auditor
menecer

123 Balans mәnfәәtin bölüşdürülmәsindә iştirak edәn xәrc hansıdır?

•

ehtiyat fondu
isehlak fondu
mәnfәәt vergisi
cәrimәlәrin ödәnilmәsi
yığım fondu

124 Müәssidә uzunmüddәtli investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkil olunan pul fondu

•

tәmir fondu
istehlak fondu
yığım fondu
valyuta fondu
ehtiyat fondu

125 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr

•

vergi xidmәti
auditor tәşkilatı
menecment
sığorta şirkәti
mühasibatlıq

126 Müәssisәdә xәrclәrin rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri
balans mәnfәәti, tam maya dәyәri
satışdan әldә edilәn mәnfәәt, satılan mәhsulun tam maya dәyәri
heç biri
xalis mәnfәәt, maya dәyәri

127 Müәssisәdә maliyyә mexanizminin metodlarına hansı elementlәr daxildir?

•

istehsal, satış
maya dәyәri,tәhlil
vergiqoyma, maliyyәlәşmә, planlaşma
mәnfәәt, qiymәt
qiymәt,motivasiya

128 Müәssiәnin maliyyә mexanizmi sisteminә aid olmayan:

•

qanunlar
planlaşma
maliyyә şöbәsi
maliyyә alәtlәri
informasiya balansı

129 Müәssiәnin maliyyә mexanizminә daxil olan maliyyә alәtlәri:

•

vergiqoyma,sәhm
maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, sığortalama
vergi, faiz, mәnfәәt, dividend
tәnzimlәmә,nәzarәt
normativhüquqi baza

130 Müәssisәnin maliyyә resurslarına yenidәn bölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaiti göstәr?

•

amortizasiya ayırmaları
mәnfәәt
sığorta vәsaitlәri
maliyyә әmәliyyatlarından mәnfәәt
gәlir

131 Müәssisәdә istehlak fondunun tәşkili mәnbәyi :

•

balans mәnfәәti
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları
xalis mәnfәәt

132 Müәssisәdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının әsas metodu hansıdır?

•

sığortalama
kreditlәşmә
özünümaliyyәlәşmә
özxәrciniödәmә
budcә maliyyәlәşmәsi

133 Nizamnamә kapitalına xarakterik olmayan halı göstәr?

•

Sәhimdar cәmiyyәtinin yaradılması zaman sәhmlәr iştirakçilar arasında bölünmәli vә ona görә dә ödәnişlәr
nizamnamәyә uyğun olaraq hәyata keçirilmәlidir
Nizamnamә kapitalı sәhimdar cәmiyyәti sәhimlәrinin naminal dәyәrinin cәmidir
Nizamnamә kapitalı ehtiyat kapitalı vә mәnfәәtdәn ibarәtdir
Nizamnamә kapitalı balansın passivindә әks olunur
Nizamnamә kapitalı müәssisәnin investorlarının maraqları qarşılığında sığorta kimi qiymәtlәndirilir

134 Müәssisәnin uzun müddәtә maliyyәlәşmә mәnbәyinә aid olmayan:

•

Mәnfәәt
Nizamnamә kapitalı
Dövrüyyә vәsaitlәri
Istiqrazların buraxılması
ehtiyat kapital

135 Hansı fәaliyyәt birgә sahibkarlıq tipi deyil?

•

müqavilә üzrә idarәetmә
lisenziyalı istehsal
alqı fәaliyyәti
kapitala birgә sahiblik
podrad istehsalı

136 Hansı mәlumat kommersiya sirri deyil ?

•

marketinq üzrә tәdbirlәr
müqavilәlәr haqqında mәlumat
işçilәrin sayı
mövzu vә bank әmәliyyatları haqqında mәlumat
mәhsulun satışı planları

137 Kontrollinq nәdir?

•

fәaliyyәtin tәşkili
Tәsәrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
müәssisәdә qeydiyyat vә nәzarәt
maliyyә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi
istehsalın idarәedilmәsi

138 Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli ilk mәrhәlәsi hansıdır:

•

Yetkinlik
Әmtәә istehsalı
Elmi işlәmәlәr
Tәnәzzül
Bazar çıxış

139 Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli ikinci mәrhәlәsi hansıdır:

•

Tәnәzzül
Elmi işlәmәlәr
Әmtәә istehsalı vә bazara çıxış
Dirçәliş
Yetkinlik

140 Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli üçüncü mәrhәlәsi hansıdır:

•

Yetkinlik
Dirçәliş
Tәnәzzül

141 Müәssisә tәrәfindәn depozitә әmanәtin qoyulması investisiyanın hansı növünә aiddir?

•

birbaşa investisiyalar
real investisiyalar
maliyyә investisiyaları
heç biri
cari investisiyalar

142 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә yönәldilәn investisiyaların adı:

•

vençur investisiyalar
potfel investisiyalar
real investisiyalar
annuet investisiyalar.
maliyyә investisiyalar

143 Dövriyyә vәsaitinә qoyulan investisya necә adlanır?

•

real investisiyalar
birbaşa investisiyalar
cari investisiyalar
uzunmüddәtli investisiyalar.
maliyyә investisiyalar

144 Sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamә kapitalının tәşkili mәnbәyi

•

sәhmdar kapitalı
dövlәt vәsaiti
uzunmüddәtli kredit
DSMF vәsaiti
sığorta vәsaiti

145 Kapital qoyuluşu formasında investisiyanın obyektinin nә tәşkil edir?

•

istiqrazlar
dövriyyә kapitalı

•

yeni tikintilәr
qiymәtli kağızlar portfeli
sәhmlәr

146 Müәssisәdә maliyyә investisiyasının obyektini göstәr

•

әsas kapitalın geniş tәkrar istehsalına investisiya
әsas kapitalın sadә tәkrar istehsalına investisiya
müştәrәk müәssisәlәrin nizamnamә fonduna qoyulmuş investisiya
müәssisәdә cari xәrclәrә investisiyalar
dövriyyә kapitalına investisiya

147 Birbaşa investisiyaların obyektlәri hansılardır?

•

qiymәtli kağızlar portfelinin formalaşması
sәhmlәrin alınması
rekonstruksiya işlәri, qurğuların alınması
cari xәrclәrә investisiyalar
istiqrazların alınması

148 Dolayısı maliyyәlәşdirmә ...........

•

Dolayısı maliyyәlәşdirmәdә sahibindәn borcalana pulun yerdәyişmәsi Mәrkәzi Bank vasitәsilә hәyata
keçirilir, hansıki iqtisadi subyektlәrin sәrbәst pul vәsaitlәrini müxtәlif şәraitlәrdә cәlb edirlәr, sonradan öz
adından onları müxtәlif maliyyә aktivlәrinә müxtәlif formada yerlәşdirirlәr. Belә institutlar maliyyә
vasitәçilәri adlanır vә onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, hәmçinin sığorta şirkәtlәri aiddir.
Dolayısı maliyyәlәşdirmәdә sahibindәn borcalana pulun yerdәyişmәsi dövlәt vasitәsilә hәyata keçirilir,
hansıki iqtisadi subyektlәrin sәrbәst pul vәsaitlәrini müxtәlif şәraitlәrdә cәlb edirlәr, sonradan öz adından
onları müxtәlif maliyyә aktivlәrinә müxtәlif formada yerlәşdirirlәr. Belә institutlar maliyyә vasitәçilәri adlanır
vә onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, hәmçinin sığorta şirkәtlәri aiddir.
Dolayısı maliyyәlәşdirmәdә sahibindәn borcalana pulun yerdәyişmәsi xüsusi institutlar vasitәsilә hәyata
keçirilir, hansıki iqtisadi subyektlәrin sәrbәst pul vәsaitlәrini müxtәlif şәraitlәrdә cәlb edirlәr, sonradan öz
adından onları müxtәlif maliyyә aktivlәrinә müxtәlif formada yerlәşdirirlәr. Belә institutlar maliyyә
vasitәçilәri adlanır vә onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, hәmçinin sığorta şirkәtlәri aiddir.
Düzgün cavab yoxdur.
Dolayısı maliyyәlәşdirmәdә sahibindәn borcalana pulun yerdәyişmәsi kommersiya bankları vasitәsilә hәyata
keçirilir, hansıki iqtisadi subyektlәrin sәrbәst pul vәsaitlәrini müxtәlif şәraitlәrdә cәlb edirlәr, sonradan öz
adından onları müxtәlif maliyyә aktivlәrinә müxtәlif formada yerlәşdirirlәr. Belә institutlar maliyyә
vasitәçilәri adlanır vә onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, hәmçinin sığorta şirkәtlәri aiddir.

149 Maliyyә resurslarının ilkin satıcıları vә hәm dә son istehsalçıları üç qrupa bölünür.Hansılardır?

•

dövlәt, hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәr
tәsәrrüfatçı subyektlәr (müәssisәlәr vә tәşkilatlar), hüquqi şәxslәr vә dövlәt.
tәsәrrüfatçı subyektlәr (müәssisәlәr vә tәşkilatlar), fiziki şәxslәr vә dövlәt.
düzgün cavab yoxdur.
tәsәrrüfatçı subyektlәr (müәssisәlәr vә tәşkilatlar), hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәr

150 Layihә üzrә sadalananlardan göstәricilәrdәn hansı sәhmdarlarların maraq dairәsindәdir.

•

Xalis terminal dәyәr.
Xalis çevrilmiş (artırılmış) dәyәr
Geri qaytarma müddәti
Gәlirlilik
Rentabellik

151 Maliyyә uçotunun vәzifәsi istifadәçilәrin qәrar qәbul etmәsi üçün maliyyә hesabatlarını

hazırlamaqdır. Hansı bu hesabatlara aid deyil?

•

kapital dәyişikliyi haqqında hesabat
balans hesabatı
vergi uçotu haqqında hesabat
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
mәnfәәt vә zәrәrә aid hesabat

152 Beynәlxalq uçot vә hesabat sistemindә maliyyә hesabatlarının әsas hesabat elementlәrinә hansilar
aiddir?

•

gәlirlәr
öhtәliklәr
hamısı
xәrclәr
xüsusi kapital

153 Maliyyә meneceri nәlәri bacarmalıdır? 1.maliyyә alәtlәri ilә işlәmәyi 2.mühasibat hesabatlarını
tәhlil etmәyi 3.aktivlәrin idarә olunmasını 4.dövlәt büdcәsinin idarә olunmasını 5.audit fәaliyyәtini

•

2,4,5
1,3,5
1,2,3
3,4,5
1,4,5

154 Müәssisәdә müflislәşmә prosesi neçә mәrhәlәyә ayrılır?

•

2
4
3
6
5

155 Müәssisәdә maliyyә nәzarәtinin hansı metodundan istifadә etmәklә iflasın әlamәtlәrini müәyyәn
etmәk olar?

•

müayinә
tәftiş
tәhlil
baxış
monitoriq

156 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirәn әsas göstәricini göstәr:

•

dövriyyәdәn kәnar aktivlәr
maliyyә aktivlәri
dövriyyә aktvilәrinin vәziyyәti
möhkәm passivlәr.
qeyrimaterial aktivlәri

157 Müәssisәnin sağlamlaşdırılmasının müdafiә taktikasına hansı tәdbir daxildir?
әmlakı icarәyә vermәk
lisenziyanı icarәyә vermәk.

•

xaricdәn investisiya almaq
kapital qoyuluşunu hәyata keçirmәk
istehsal vә satış xәrclәrini ixtisar etmәk

158 Müәssisәdә möhkәm passivlәrә daxil olan elementi göstәr

•

sair satışdan gәlir
satışdan gәlir
DSMF ayırmalar üzrә minimum borc
heç biri
mәnfәәt

159 Büdcә tәşkilatlarının maliyyә planları necә adlanır?

•

Kassa planı
Gәlirlәr vә xәrclәr balansı;
Xәrc smetası;
Xәrc sifarişi.
Biznes plan;

160 Dövriyyә vәsaitinin norması nәyi ifadә edir?

•

yola salınmış malın dәyәri neçә günә ödәnilmәlidir
xәrclәri necә gün maliyyәlәşdirmәk olar
ehtiyatı neçә gün tәşkil etmәk lazımdır
hesab sәnәdlәri neçә gün әrzindә banka verilmәlidir
malları neçә günә yola salmaq olar

161 Xarici vә milli valyuta ilә pul vәsaiti, debitor borcları müәssisәnin hansı aktivlәrinә daxildir?

•

cari aktivlәr
birbaşa aktivlәr
maliyyә aktivlәri
qeyrimaterial aktivlәr.
real aktivlәr

162 Müәssisәdә hansı pul fondu hәm mәnfәәt, hәm dә amortizasiya ayırmaları hesabına tәşkil olunur?

•

istehlak fondu
nizamnamә fondu
yığım fondu
heç biri
ehtiyat fondu

163 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinә bәrabәr tutulan vәsaitlәr necә adlanır?

•

sair satışdan mәnfәәt
satışdan gәlir
möhkәm passivlәr
xalis mәnfәәt
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt

164 Beynәlxalq uçot vә hesabat sistemindә maliyyә hesabatlarının әsas hesabat elementlәri neçә yere
bölünür?
3

•

4
5
8
7

165 Biznesplanın işlәnib hazırlanmasında әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisәnin işgüzar reputasiyasını yüksәltmәk
xәrclәri azaltmaq
mövcud imkan vә resurslardan daha sәmәrәli istifadә edәrәk müәssisәnin mәnfәәtini maksimum artırmaq
rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq
investisiya qoyuluşunu artırmaq

166 Bu planlardan hansı daha uzunmüddәtlidir

•

operativ plan
biznes plan
strateji plan
heç biri
cari plan

167 Müәssisәnin inkişaf inkişaf planı

•

maliyyә planı
sığorta planı
biznes planı
operativ plan
istehsal planı

168 Maliyyә planlaşdırılması nә yolu ilә hәyata keçirilir:

•

sәhmdarların vә digәr investorların maraqlarının gözlәnilmәsi yolu ilә
maliyyә göstәricilәrinin miqdarını proqnozlaşdırmaq yolu ilә
müxtәlif hәcmli, tutumlu vә tәyinatlı maliyyә planlarının tәrtib olunması yolu ilә
qabaqcadan müәyyәn olunmuş texnikiiqtisadi normativlәr yolu ilә
tәsәrrufatdaxili ehtiyatların әmәlә gәlmәsi yolu ilә

169 .......plan sәnәdidir vә burada yalnız tәşkilatın xәrclәri әks edilir:

•

proqnozlaşdırma
uçot
smeta
nәzarәt
planlaşdırma

170 Maliyyәdә idarәetmә nәdir:

•

dövlәt büdcәsi vәsaitlәrinin idarә edilmәsidir
müәyyәn nәticәyә nail olmaq üçün obyektә tәsir edәn üsul vә metodların mәcmusudur
qısamüddәtli kredit әmәliyyatlari bazarının idarә edilmәsidir
müәsisәnin vәsaitlәrinin dövriyyәsi prosesindә kommersiya hesablanmasıdır
dövlәtin vә ya tәsәrrüfat subyektinin dayanıqlı inkişafının tәmin olunmasıdır

171 Tәsәrrüfat subyektlәri planlaşma mәrhәlәsindә öz imkanlarını qiymәtlәndirir vә bu da öz әksini
nәdә tapır:

•

anketlәrdә
xәritәlәrdә
planlarda
sxemlәrdә
çertyoclarda

172 Hansı metodun xüsusiyyәti müәyyәn bir müddәtә tәsәrrüfat subyektinin hesablarına vәsaitin
köçürülmәsi ilә әlaqәdardır:

•

normativ metod
balans metodu
pul axınları metodu
hesabatlar metodu
iqtisadi tәhlil metodu

173 Maliyyә göstәricilәri, nәzarәt rәqәmlәri, maliyyә limitlәri maliyyә planlaşdırılmasının nәyi hesab
edilir:

•

tiplәri
qolları
vasitәlәri
funksiyaları
növlәri

174 Maliyyәnin planlaşdırma növlәrindәn biri sәhvdir:

•

cari
strateji
perspektiv
uzunmüddәtli
operativ

175 Aşağıdakılardan biri maliyyә proqnozlaşdırılmasının növünә aiddir:

•

cari
perspekti
müddәtli
orta müddәtli
hәmişәlik

176 Biznes planın maliyyә bölmәsindә göstәrilmir

•

müәssisәnin aktiv vә passivlәrinin ümumi balansı
pul gәlir vә xәrclәr balansı
risklәrdәn sığortalanma planı
mәnfәәt vә zәrәrlәr cәdvәli
satış hәcminin proqramı

177 Bu bölmә biznes plana aid deyil

•

riskin qiymәtlәndirmәsi vә sığorta planı
marketinq planı
bölgü planı
tәşkilati plan
maliyyә planı

178 Müәssisәnin maliyyә planında nә әks olunur:

•

Müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxarici
Müәssisәnin pul mәdaxili
Müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxarici, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları
Banklar vә digәr kredit tәşkilarları ilә hesablaşmaları
Müәssisәnin pul mәxarici

179 Maliyyә bazarına daxil deyil:

•

qızıl bazarı
kapital bazarı
әmәk vasitәlәri bazarı
pul vәsaiti bazar
valyuta bazarı

180 Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aid deyil

•

müxtәlif maliyyә alәtlәri vә xidmәtlәrinә bazar qiymәtlәrini formalaşdırmaq
kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk
maliyyә bazarının seqmentlәrinin inkişafı
sәrbәst kapitalın onun son istehlakçıları arasında bölgüsü
müxtәlif mәnbәdәn sәrbәst kapitalın aktiv formada cәlb edilmәsi

181 Müәssisәnin maliyyә menecmenti strukturunda әsas hәlqә

•

direktor
maliyyә bölmәsi
xәzinәdar vә tәftiş bölmәsi
idarә heyәti
baş aparat

182 Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli dördüncü mәrhәlәsi hansıdır:

•

Yetkinlik
Elmi işlәmәlәr
Tәnәzzül
Dirçәliş
Әmtәә istehsalı vә bazara çıxış

183 Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәrinә daxil deyildir:

•

Müәssisәnin hәyat tsiklinin mәrhәlәlәrinә uyğun vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla
investisiya proqramlarının vә pensiya tәminatının tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirmәsi
Xarici investisiya mühit amillәrinin vә investisiya bazarı konyukturunun tәdqiqi vә nәzәrә alınması;
Gәlәcәk dövrlәr üçün müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin tәhlili;
Risk üstünlüyünü nәzәrә almaqla kapital qoyuluşunun mәqsәdlәrinә görә investisiya siyasәtinin tәyinedici
tipinin әsaslandırılması.
Gәlәcәk investisiya fәaliyyәti ilә tәmin edilәcәk müәssisәnin inkişafının strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması
(müәssisәnin hәyat tsikli ).

184 Müәssisәnin hәyat tsikli mәrhәlәlәrinә daxil deyildir:

•

“Yetkinlik”
“Uşaqlıq”
“Durğunluq”

“Qocalıq”
“Gәnclik”

185 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Qocalıq dövrünә aid edilmir:

•

Minimal itkini tәmin etmәklә aşağı rentabelli investisiya obyektlәrindәn kapitalın dezinvestisiyalaşması;
Amortizasiya olunan aktivlәrin vaxtlıvaxtında renovasiyasının tәmin edilmәsi
Cari investisiya mәnfәәtinin minimal normasının tәmin edilmәsi
әmәliyyat fәaliyyәtinin zәruri hәcmlәrini saxlamaq mәqsәdilә kapitalın yenidәn investisiyalaşması.
Gәlirlilik sәviyyәsini yüksәltmәk mәqsәdilә maliyyә investisiyalarının “sıxılmış” portfeli;

186 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Yetkinlik dövrünә aid edilmir:

•

Maliyyә investisiyaları portfelinin formalaşması;
“investisiyanın böhran kütlәsinә” çıxışın tәmin edilmәsi;
әmәliyyat fәaliyyәtinin zәruri hәcmlәrini saxlamaq mәqsәdilә kapitalın yenidәn investisiyalaşması
İnvestisiya olunan kapitalın zәruri artım templәrinin tәmin edilmәsi.
Real investisiyalaşma formalarının diversifikasiyası

187 Real investisiyanın hәyata keçirilmәsi bir sıra üstün xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir ki, onlara da
aiddir: 1.real investisiyalaşdırma müәssisәnin әmәliyyat fәaliyyәti ilә sıx qarşılıqlı әlaqәdә olur; 2.real
investisiya maliyyә investisiyalaşması ilә müqayisәdә rentabelliyin daha yüksәk sәviyyәsini tәmin
edir; 3.real investisiyasının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması
prosesi daha sadә vә az әmәktutumludur; 4.real investisiya müәssisәyә dayanaqlı xalis pul axınını
tәmin edir; 5.real investisiya mәnәvi köhnәlmә riskinin yüksәk sәviyyәsinә meyllidir; 6.real
investisiya inflyasiyaya qarşı mühafizәnin yüksәk dәrәcәsinә malikdir; 7.real investisiyası müәssisәyә
gәlirliklikvidlik şkalası üzrә investisiyalaşdırma alәtlәrinin seçilmәsinin daha geniş diapazonunu
tәqdim edir;

•

2,3,4,5,7,
1,2,3,4,5,
1,2,4,5,6,
2,3,4,5,7,
2,3,4,5,6,7,

188 Maliyyә resurslarının alqısatqısı iki yolla hәyata keçirilir.Hansılardır?

•

maliyyә resurslarının alqısatqısı üç yolla hәyata keçirilir.
birincisi, maliyyә vasitәçilәrinin kömәyi olmadan bilavasitә satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi,
yalnız bir vasitәçilәrin kömәyi ilә
birincisi, maliyyә vasitәçilәrinin kömәyi olmadan bilavasitә satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi,
bir vә ya bir neçә vasitәçilәrin kömәyi ilә
düzgün cavab yoxdur.
birincisi, maliyyә vasitәçilәrinin kömәyi ilә bilavasitә satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi, bir
vә ya bir neçә vasitәçilәrin kömәyi ilә

189 Vәsait mәnbәlәrinin olduğu yerә görә maliyyә bazarı iki qrupa bölünür:

•

banklar, kredit tәşkilatları
birca, bircadankәnar bazar
daxili vә ya milli maliyyә bazarı, dünya maliyyә bazarı
daxili maliyyә bazarı, milli maliyyә bazarı
daxili bazar, xarici bazar

190 Dünya maliyyә bazarları ............

•

Bütün cavablar düzgündür
Bu bazarların resursları ölkәnin daxili mәnbәlәrinә әsaslanır. Bu halda digәr ölkәlәrin resursları cәlb edilsә dә,
onların xüsusi çәkisi cüzi olur
Onların resursları müxtәlif dövlәtlәrin rezidentlәrinin vәsaitlәri hesabına әmәlә gәlir.
Düzgün cavab yoxdur
Pul resursları beynәlxal tәşkilatlardan formalaşır

191 İnkişaf sәviyyәsinә görә maliyyә bazarları bölünür.

•

birinci dәrәcәli, ikinci dәrәcәli,üçüncü dәrәcәli
birinci dәrәcәli, ikinci dәrәcәli
inkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan
düzgün cavab yoxdur
inkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan, zәif inkişaf etmiş

192 Maliyyә bazarının iştirakçıları hansılardır ? 1.investorlar 2.әmanәtçilәr 3.borc alanlar
4.sahibkarlar 5.müәssisәlәr

•

3,4,5
1,3,5
1,2,3
1,2,3,4
2,4,5

193 Maliyyәnin idarә edilmәsinin ilkin mәrhәlәsinә aiddir:

•

Planlaşdırma, nәzarәt;
Maliyyә informasiyası, tәnzimlәmә;
Maliyyә informasiyası, planlaşdırma
Maliyyә informasiya, operativ idarәetmә;
Planlaşdırma, operativ idarәetmә;

194 Operativ maliyyә planlarını göstәrin:

•

Gәlirlәr vә xәrclәr balansı, xәrc smetası;
Kassa planı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı;
Tәqvim planı, kassa planı;
Xәrc smetası, kassa planı
Tәqvim planı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı;

195 Müәssisәnin dövriyyәsindә cәlb olunmuş vәsaitlәri göstәr.

•

sığorta vәsaitlәri
mәnfәәt
büdcә vәsaiti
vaxtı keçmiş kreditor borcları
amortizasiya ayırmaları

196 Xüsusi maliyyә vә digәr şirkәtlәr tәrәfindәn aparılan qısa müddәtli vә uzun müdddәtli icarәnin
xüsusi növü necә adlanır?

•

lider
libor
lizinq
likvidlik(alış qabiliyyәti)
liveric

197 Diversifikasiya nәdir?

•

bibiri ilә bağlı olmayan mәhsul istehsal hәcminin artması
sahibinә gәlir gәtirәn dәyәr
kapitalın toplanması forması
mәsrәflәr madәsi ilә mәhsulun vahid dәyәrinin hesablanması
milli valyuta kursunun xarici valyutaya nisbәtdә düşmәsi

198 Malın hәyat tsikli 4 mәrhәlәdәn keçir?

•

ucalma, inkişaf, ekspansiya, süqut
tәtbiq, ucalma, inkişafın ekspansiyası
ucalma, ekspansiya, yetkinlik, süqut
mәnimsәmә, ucalma, ekspansiya, süqut
mәnimsәmә, tәtbiq, ucalma, süqut

199 Müәssisәdә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin bölgüsü nәdәn başlayır?

•

istehlak fondunun bölgüsündәn;
xalis mәnfәәtin bölgüsündәn;
satışdan gәlәn mәdaxilin bölgüsündәn;
mәnfәәtin bölgüsündәn;
yığım fondunun bölgüsündәn;

200 Müәssisәlәrin maliyyәlәşmә metodlarını göstәrin?

•

sığorta maliyyәsi; kreditlәşdirmә;
özünümaliyyәlәşdirmә; sığorta maliyyәsi; kreditlәşdirmә;
kreditlәşdirmә; dövlәt maliyyәlәşdirmәsi; özünümaliyyәlәşdirmә;
dövlәt krediti
sığorta maliyyәsi; özünümaliyyәlәşdirmә; kreditlәşdirmә

201 Xәzinәdarın mәsuliyyәtinә aid deyil

•

kassadakı nәğd vәsaitin idarә edilmәsi
kredit siyasәtinin idarә edilmәsi
kadr siyasәti
müәssisәnin maliyyә planlaşdırılması
bazar qiymәtli kağızlarla әmәliyyat aparılması

202 Maliyyәnin idarә edilmәsinin belә bir obyekti yoxdur

•

dövlәt maliyyәsi
müәssisәlәrin maliyyәsi
maliyyә orqanları
bәlәdiyyә maliyyәsi
sığorta münasibәtlәri

203 Maliyyәnin idarәetmә subyektlәrinә aid deyil:

•

vergi müfәttişliyi
müәssisәlәrin maliyyә xidmәti
müәssisә maliyyәsi
maliyyә orqanı
sığorta orqanı

204 Müәssisәnin, tәşkilatın tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
müәyyәnlәşdirilmiş qrup tәrәfindәn yoxlanması bunlardan hansına aiddir?

•

İctimai nәzarәt
Kәnar nәzarәt
Tәsәrrüfat daxili nәzarәt
Şәxsi nәzarәt
Sistemdaxili nәzarәt

205 Müәssisәnin amortizasiya siyasәti metodlarına daxil deyil:

•

Sürәtli
Xәtti
Budaqlı
Sair
İstehsal

206 Maliyyә menecmentinin idarәetmә obyektinә daxil deyil:

•

Maliyyә münasibәtlәri
Pul axının tәşkili
Maliyyә menecerlәri
Pul fondlarının tәşkil edilmәsi
Vәsaitin dövriyyә olunması

207 Maliyyә alәtlәrinә daxil deyil:

•

Nizamnamә kapitalında iştirak
Pul vәsaiti
Әsas vәsaitlәrin alqısatqısı
Qiymәtli kağızlar
Kredit alәtlәri

208 Pul vәsaiti formasında çıxış edәn maliyyә alәtlәridir:

•

kassa hesabındakı pul vәsaiti
Forvard kontraktları
İstiqraz
Müqavilәlәr
Pay haqqları

209 Kredit alәtlәrinә daxildir:

•

Pay haqqları
Kassa hesabındakı pul vәsaiti
Forvard kontraktları
Digәr hesablardakı pul vәsaitlәri
Sәhm

210 Nizamnamә kapitalındakı iştirak üzrә maliyyә alәtlәridir:

•

Müqavilәlәr
Kassa hesabındakı pul vәsaiti
Pay vә hissәlәr
Forvard kontraktları

Digәr hesablardakı pul vәsaiti

211 Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aid deyil.

•

Müxtәlif maliyyә alәtlәri vә xidmәtlәrinә bazar qiymәtlәrini formalaşdırmaq
Müxtәlif mәnbәlәrdәn sәrbәst kapitalin aktiv formada müntәzәm cәlb edilmәsi.
Rentabellik fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
Kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk
Effektiv şәkildә sәrbәst kapitalın onun son istehlakçiları arasinda bölgüsü

212 Maliyyә bazarına daxil deyil.

•

valyuta bazarı
kapital bazarı
maliyyә alәtlәri bazarı
pul vәsaiti bazarı
qızıl bazarı

213 Kapital bazarına daxildir. 1.borc kapitalı bazarı 2.qiymәtli kağızlar bazarı 3.maliyyә bazarı
4.qiymәtli metallar bazarı 5.pay qiymәtli kağızlar bazarı

•

3,4,5
1,3,5
1,2,5
1,2,3,4,5
2,4,5

214 Qiymәtli kağızlar bazarının növlәrinә aid deyil.

•

Qiymәtli kağızların buraxılışı bazarı
Birca
Bank ssudası bazarı
İlkin
Bircadankәnar

215 Müasir maliyyә bazarı nәdir?

•

borc kapitalı bazarıdır
maliyyә bazarının yeni növdür
ölkәlәr, regionlar vә sahәlәr arasında pul vәsaitlәrinin yenidәn bölüşdürülmәsinin mürәkkәb iqtisadi
mexanizmidir.
dövlәtlәr arasında pul münasibәtlәrinin inkişaf etdirildiyi beynәlxalq bazardır.
pul vәsaitlәri bazarıdır

216 Pul bazarı nәdir?

•

borc kapitalı bazarıdır
maliyyә bazarının yeni növdür
nisbәtәn qısamüddәtli әmәliyyatların aparıldığı bazardır
borc qiymәtli kağız bazarı
nisbәtәn uzunmüddәtli әmәliyyatların aparıldığı bazardır

217 Pul bazarının әn dәqiq seqmenti hesab edilir.

•

mühasibatlıq
dövlәtlәrarası bazar

•

banklararası bazar
düzgün cavab yoxdur
şirkәtlәrarası bazar

218 Diskontlu bazar nәdir?

•

şirkәtlәrarası bazar
banklararası bazar
veksellәrin satılması vә alınması bazarıdır.
düzgün cavab yoxdur
dövlәtlәrarası bazar

219 Real investisiyanın hәyata keçirilmәsi bir sıra üstün xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir ki, onlara da
aiddir: 1. real investisiyalaşdırma müәssisәnin әmәliyyat fәaliyyәti ilә sıx qarşılıqlı әlaqәdә olur;
2.real investisiya maliyyә investisiyalaşması ilә müqayisәdә rentabelliyin daha yüksәk sәviyyәsini
tәmin edir; 3.real investisiya müәssisәyә dayanaqlı xalis pul axınını tәmin edir; 4.real investisiyasının
hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması prosesi daha sadә vә az
әmәktutumludur; 5.real investisiya mәnәvi köhnәlmә riskinin yüksәk sәviyyәsinә meyllidir; 6.real
investisiyası müәssisәyә gәlirliklikvidlik şkalası üzrә investisiyalaşdırma alәtlәrinin seçilmәsinin
daha geniş diapazonunu tәqdim edir; 7.real investisiya inflyasiyaya qarşı mühafizәnin yüksәk
dәrәcәsinә malikdir;

•

2,3,4,5,6
2,3,4,5,6,
1,2,3,4,5,
1,2,3,5,7,
1,2,4,5,6,

220 Maliyyә investisiyasının hәyata keçirilmәsi bir sıra üstün xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir ki, onlara
da aiddir: 1.Maliyyә investisiyası müәssisә tәrәfindәn xarici investisiyalaşdırmanın hәyata
keçirilmәsinin әsas vasitәsi hesab edilir. 2.İqtisadiyyatın real sektorunun müәssisәlәrinin mәcmu
investisiya tәlәbatı sistemindә maliyyә investisiyası ikinci sәviyyәli (ikinci növbәti) investisiya
tәlәbatını formalaşdırır. 3.maliyyә investisiyası inkişafın ayrıayrı strateji mәqsәdlәrini daha tez vә
ucuz yolla reallaşdırsına imkan verir. 4.İqtisadiyyatın real sektorunun müәssisәlәri portfel maliyyә
investisiyasından әsasәn iki mәqsәd: azad pul aktivlәrindәn istifadә prosesindә әlavә investisiya
gәlirinin alınması vә onların inflyasiyadan mühafizәsi üçün istifadә edilir. 5.maliyyә
investisiyalaşdırma müәssisәnin әmәliyyat fәaliyyәti ilә birbaşa qarşılıqlı әlaqәdә olur;

•

1,3,4,5
1,2,3,4,5,
1,2,3,4,
1,2,4,5
2,3,4,5

221 Maliyyә investisiyasının hәyata keçirilmәsi bir sıra üstün xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir ki, onlara
da aiddir: 1Maliyyә investisiya inflyasiyaya qarşı mühafizәnin yüksәk dәrәcәsinә malikdir. 2.Maliyyә
investisiyası müәssisәyә gәlirrisk şkalası üzrә investisiyalaşdırma alәtlәrinin seçilmәsinin daha geniş
diapazonunu tәqdim edir. 3.Maliyyә investisiyası müәssisәyә gәlirliklikvidlik şkalası üzrә investisi
yalaşdırma alәtlәrinin seçilmәsinin daha geniş diapazonunu tәqdim edir. 4.Maliyyә investisiyasının
hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması prosesi daha sadә vә az
әmәktutumludur. 5.Әmtәә bazarı ilә müqayisәdә maliyyә bazarı konyukturunun yüksәk kәnarlaşması
maliyyә investisiyalaşdırılması prosesindә daha fәal monitorinqin hәyata keçirilmәsinin zәruriliyini
müәyyәn edir.
1,3,4,5

•

1,2,3,4,5
2,3,4,5
1,2,4,5
1,2,3,4

222 Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliyinin qiymәtlәndirilmәsinin praktikasında istifadә edilәn
baza prinsiplәrinә daxil deyildir: 1.İnvestisiya xәrclәrinin hәcminin qiymәtlәndirilmәsi layihәnin
reallaşdırılması ilә әlaqәdar istifadә olunan resursların mәcmusunu әhatә etmәlidir.
2.İnvestisiyalaşdırılan kapitalın qaytarılmasının qiymәtlәndirilmәsi xalis pul axınları göstәricisi
әsasında hәyata keçirilmәlidir. 3.Qiymәtlәndirmә prosesindә investisiya xәrclәrinin mәblәği vә xalis
pul axını hazırki dәyәrә gәtirilmәlidir. 4.Ayrıayrı göstәricilәrin hazırki dәyәrә gәtirilmәsi prosesindә
diskont dәrәcәsinin seçilmәsi müxtәlif investisiya layihәlәri üçün diferensiyalaşdırılmalıdır.
5.Sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi bir tәrәfdәn rentabellik indeksi (әmsalı), digәr tәrәfdәn
diskontlaşdırılmayan ödәmә müddәtimüqayisәsi әsasında hәyata keçirilir.

•

2,3,4,5,
1,2,3,4,5,
1,2,3,4,
1,2,4,5,
1,3,4,5,

223 Kredit alәtlәri

•

pay
pul vәsaiti
istiqraz
hissә
sәhm

224 Maliyyә mәnbәlәri neçә hissәyә bölünür?

•

4
3
2
heç bir hissәyә
5

225 Xüsusi vәsaitlәrin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәr

•

sәhmlәrin satışı
amortizasiya
sığorta ödәmәlәri
debit borclar
şәxsi vәsait

226 Әldә edilmiş maliyyә mәnbәlәrinә aid deyil?

•

sığorta ödәmәlәri
bank kreditlәri
partnyorların vәsaiti
hökumәt prqramı
vauçer kapitalı

227 Mal dövriyyәsi nәyә bәrabәrdir?

•

kreditor borc
sәhm
borc kapitalı
heç biri
debitor borc

228 Zәrәrsizlik nöqtәsinin mahiyyәti hansı halda doğru verilmişdir:

•

Müәssisәdә “Zәrәrsizlik nöqtәsi göstәricisi” tәhlili üç elementin— xәrclәrin, istehsal sәviyyәsinin vә
mәnfәәtin qarşılıqlı әlaqәsinә әsaslanır.
Zәrәrsizlik nöqtәsi göstәricisi gәlirin xәrclәri tam ödәdiyi haldır ki, burada mәnfәәt “0” bәrabәrdir.
mәnfәәti tәmin edildiyi haldır,bu hәddәn yuxarı satılmış mәhsulun vahidi müәssisәdә şәrti daimi xәrclәri
azaldacaqdır.
heç biri
Satışın kritik hәddi göstәricisi istehsaldan gәlirin tamamlıqla bütün istehsal, satış mәsrәflәrini örtüyü vә tam
olaraq “0” sәviyyәli mәnfәәti tәmin olunduğu haldır.

229 Müәssisәdә bir növdә mәhsul istehsal edir.P realizasiya qiymәti=200 azn,VCdәyişәn
xәrclәr,=140 azn. FCsabit xәrclәr=2400 azn. Olarsa, aşağıdakı ardıcıllığa müәyyәn edin:
1.Zәrәrsizlik nöqtәsini ? 2.Mәnfәәt=600azn olduqda, nә qәdәr mәhsul satılmalı? 3.1300 әdәd mәhsul
satışından nә qәdәr Mәnfәәt әldә olunacaq?

•

60,70, 75500
50,60, 78600
40,50, 76500
70,60,85600
40, 50, 68600

230 Müәssisәdә bir növdә mәhsul istehsal edir.P realizasiya qiymәti=170 azn,VCdәyişәn
xәrclәr,=120 azn. FCsabit xәrclәr=2500 azn. Olarsa, aşağıdakı ardıcıllığa müәyyәn edin: 1.Zәrәrsizlik
nöqtәsini ? 2.Mәnfәәt=500azn olduqda, nә qәdәr mәhsul satılmalı? 3.900 әdәd mәhsul satışından nә
qәdәr Mәnfәәt әldә olunacaq?

•

55,65, 48500
40,50,44500
50,60,42500
60,70,65400
45,60, 46500

231 Sadalanlardan hansı zәrәrsizlik nöqtәsinin tapılması ilә bağlı deyildır:

•

Bu nöqtә istehsalsatış fәaliyyәtinin zәrәrsizliyini tәmin edәn haldır
Müәssisәdә amortizasiya xәrclәrinin izlәnmәsi
Müәssisә dә xәrclәrin birbaşa xәrclәr vә dolayı xәrclәr görә qruplaşması
Bu nöqtәni aşmaq isә mәnfәәtin qenerasiyası (zәncirvari artımı) tәmin edir.
Müәssisә dә xәrclәrin dәyişkәn, daimi xәrclәrә bölgüsü

232 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin predmetini göstәr:

•

müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
müәssisәnin satış fәaliyyәti
ümumi mәhsul
istehsal olunan mәhsullar
müәssisәnin tәchizat vәziyyәti.

233 Maliyyә tәhlilinin әsas әhәmiyyәtini göstәr:

•

tәdavül sferasında dövriyyә kapitaldan istifadәnin sürәtlәndirilmәsi
istehsal fondlarından istifadәnin yaxşılaşdırılması ehtiyatları
maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması üçün ehtiyatların aşkar edilmәsi
büdcәyә vergilәrin vaxtında vә tam mәblәğdә ödәnilmәsi.
dövriyyә kapitalından sәmәrәli istifadә

234 Maliyyә tәhlilinin müqayisә metodunun әsasını nә tәşkil edir ?

•

әmsal göstәricilәrindәn istifadә olunur
göstәricilәr qruplaşdırılır
plan vә faktiki göstәricilәr
mütlәq maliyyә göstәricisinin başqa bir göstәriciyә nisbәti kimi götürülür.
tәhlil aparmaq üçün cәdvәl tәrtib olunur

235 Maliyyә tәhlilinin metoduna aid deyil?

•

maliyyә әmsalları
müqayisә metodu
nәzarәt metodu
cәdvәl tәrtib etmәk
qruplaşma metodu

236 Maliyyә tәhlilinin metodlarını göstәr:

•

maliyyә әmsalları
müqayisә
hamısıdır
heç biri deyil
qruplaşma

237 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

•

ödәmә tәqvimi
biznesplan
mühasibat balansı
kassa planı
pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu

238 Pul bazarının әsas funksiyası nәdir?

•

pul resurlarının idarә edilmәsi.
bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın pul vәsaitlәrini tәnzimlәnmәsidir.
bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın likvidliyinin tәnzimlәnmәsidir.
düzgün cavab yoxdur.
bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın imkanlarını tәnzimlәnmәsidir.

239 Pul bazarının daimi monitorinqini hәyata keçirir.

•

Müәssisәlәr üzlәri
Kommersiya bankları
Mәrkәzi bank
Bütün cavablar düzgündür
Dövlәt

240 Faiz dәrәcәsinin artması vә vәsaitin likvidliyinin aşağı olması zamanı ………. maliyyәlәşdirmә

әmәliyyatlarını genişlәndirir, milli valyutaya müdaxilә edir, bazar iştirakçılarının qiymәtli kağızlarını
alır.

•

Kommersiya bankları
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Düzgün cavab yoxdur
Dövlәt

241 İqtisadi agentlәrin kapitallarının formalaşdırılması vә yenidәn bölüşdürülmәsi, korporativ
nәzarәtin hәyata keçirilmәsi, inkişafa kapitalın investisiyalaşdırılması vә spekulyativ әmәliyyatların
aparılması ............. funksiyalarıdır.

•

mәrkәzi bankın
dövlәtin
kapital bazarının
kommersiya banklarının
müәsssisәnin

242 Maliyyә bazarında sövdәlәşmәlәr aparılır.

•

dolayısı maliyyәlәşdirmә vasitәsilә
bazarın iştirakçıları vasitәsilә
maliyyә alәtlәrinin vasitәsilә
düzgün cavab yoxdur
pul vasitәsilә

243 Maliyyә alәtlәri dedikdә başa düşülür .

•

maliyyә hesabatlarının milli standartlarına uyğun olmayan istәnilәn müqavilәlәr
maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olmayan istәnilәn müqavilәlәr
maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olan istәnilәn müqavilәlәr
pul vasitәlәri
maliyyә hesabatlarının milli standartlarına uyğun olan istәnilәn müqavilәlәr

244 Valyuta bazarında xarici valyutaların alqısatqısı üzrә sövdәlәşmәlәr hәyata keçirilir.

•

kredit kartları ilә
yalnız nağd formada
nağd vә nağdsız formalarda
bütün cavablar düzgündür
yalniz nağdsız formada

245 Dünya valyuta bazarında әmәliyyatların böyük hissәsi ........ formada hәyata keçirilir.

•

bütün cavablar düzgündür
nağd
kredir
borc
nağdsız

246 Qiymәtli kağızlar bazarında ............ arasında adәtәn vasitәçilәrin iştirakı ilә sövdәlәşmәlәr hәyata
keçirilir.
qiymәtli kağızların sahiblәri

•

qiymәtli kağızları alan vә satan
qiymәtli kağızların emitentlәri vә investorlar
bütün cavablar düzgündür.
iştirakçılar

247 Qiymәtli kağızlar bazarında olan seqmentlәr hansılardır?

•

әsaslı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); doalyı maliyyәlәşdirmә (borc öhdәliklәr bazarı).
pul (qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); dolayı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); borc
maliyyәlәşdirilmәsi (borc öhdәliklәr bazarı).
pul (qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); әsaslı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); borc
maliyyәlәşdirilmәsi (borc öhdәliklәr bazarı).
(qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); dolayı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı);
pul (qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); әsaslı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); doalyı
maliyyәlәşdirmә (borc öhdәliklәr bazarı).

248 ................ kreditorlar vә borcalanlar arasında kapitalın yenidәn bölüşdürülmәsi, ..................... isә
borc öhdәliklәrinin sahiblәrinin dәyişilmәsi baş verir.

•

pul resursları bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı
qiymәtli kağızlar bazarı, maliyyә bazarı
birinci maliyyә bazarı, ikinci maliyyә bazarı
qiymәtli kağızlar bazarı, pul resursları bazarı
maliyyә bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı

249 Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aiddir:

•

Mühasibat hesabatları üzrә әmsalaların qiymәtlәndirilmәsi
Riskә görә sığorta ödәnişlәrinin hesablanması
diskont vә ya diskonlaşma
Maliyyә
Mәnfәәtin indekslәşmәsi

250 Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә diskontlaşdırmaya әsaslanan
metodlarına aid deyildir:

•

diskont geri dönmә müddәti (return of investment), NTV
xalis cari dәyәr (net present value),(NPV)
öz xәrcini ödәmә müddәti (payback period),
gәlirlilik dәrәcәsi (return on investment).
daxili gәlir norması (internal rate of return), İRR

251 Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә diskontlaşdırmaya әsaslanan
metodlarına aid deyildir:

•

diskont geri dönmә müddәti (return of investment),
xalis cari dәyәr (net present value),
öz xәrcini ödәmә müddәti (payback period),
heç biri
daxili gәlir norması (internal rate of return),

252 Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә mühasib metodlarına aiddir:

•

diskont geri dönmә müddәti (return of investment),
xalis cari dәyәr (net present value),
öz xәrcini ödәmә müddәti (payback period),

•
İnvestisiyaların rentabelliliyi indeksi metodu
daxili gәlir norması (internal rate of return),

253 cari aktivlәrә investisiya olunan vәsaitlәr necә adlanır?

•

әsas kapital
dövriyyәdәnkәnar kapital
dövriyyә kapitalı
uzunmüddәtli investisiyalar
qeyrimaterial aktivlәr

254 Aşağıdakılardan hansı Xalis cari dәyәrin (NPV) mahiyyәtinә aid edilmir : (net present value),
nәyi ifadә edir?

•

bu metodunun әsasında sahibkarlar tәrәfindәn müәyyәn olunan mәqsәdli göstәrişә әmәl olunması durur:
müәssisәnin bazar dәyәrinin artırılmasına vә bazar dәyәrinә xidmәt edәn onun kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi.
diskontlaşdırılmış xalis gәlirlәrlә investisiya xәrclәrinin fәrqindәn ibarәtdir.
bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı
ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.
Bu metod proqnozlaşdırılmış (PV) müddәti әrzindә qenerasiya olunan, (CF) diskontlaşdırılmış xalis pul
gәlirinin daxil olmasının ümumi mәblәğinә әsasәn әsas investisiya çıxışının (İC) hesablanmasına әsaslanır.
Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn
(proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir

255 Xalis cari dәyәrin (NPV)(net present value) nәyi ifadә edir?

•

xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.
Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı
ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.
Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn
(proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.
Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib
indeks rentabeliliyidir.
İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür.

256 Müәssisәnin maliyyә sabitliyi hansı gösrtәrici ilә müәyyәn edilir?

•

hesablaşmaların vәziyyәti
balansın likvidliyi
ödәmә qabiliyyәti
debitor vә kreditor borcları
kredit qabiliyyәti

257 Maliyyә nәticәlәrinin tәhlili hansı göstәricilәrә әsasәn aparılır?

•

xüsusi dövriyyә vәsaiti
maya dәyәri
mәnfәәtin formalaşması istiqamәtlәri
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt.
istehsal xәrclәri, satışdan gәlir, mәnfәәt, tam maya dәyәri.

258 Maliyyә nәticәlәrinin tәhlili üçün mәnfәәtin hansı hissәsi әsas götürülür?

•

mәnfәәtin formalaşması istiqamәtlәri
mәnfәәtin ümumi mәblәği
bölüşdürülәn mәnfәәt.
xalis mәnfәәt

satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt

259 Satışdan mәnfәәtin hesablanması hansı göstәricilәrә әsaslanır?

•

qiymәt, istehsal maya dәyәri
satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt
tam maya dәyәri, qiymәt
tam maya dәyәri, rentabellik, mәnfәәt vergisi
tam maya dәyәri, kommersiya xәrclәri bölüşdürülmәyәn mәnfәәt

260 Balans mәnfәәti tәhlil olunan zamanı müqayisә olunan dövrlәrin mәlumatlarını göstәr:

•

keçәn ilin vә plan ilinin göstәricilәri
plan ilinin әvvәlinә vә sonuna
keçәn ilin vә hesabat ilinin göstәricilәri
plan ilinin әvvәli vә keçәn ilin axırına olan göstәricilәr.
plan ilinin axırına, hesabat ilinin axırına

261 Müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlilindә istifadә olunan nәzarәt metodu:

•

Maliyyә hesablamaq metodları
Inteqlal metod
müqayisә metodu
riyazi metod
Balans metodu

262 Maliyyә tәhlili hansı metod ilә aparılır?

•

әmsal
tәftiş
qruplaşma
analitik
nәzarәt

263 Maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin birinci mәrhәlәsinin mahiyyәtini göstәr:

•

balansın likvidliyinin qiymәtlәndirilmәsi
ödәmә qabiliyyәtinin vә maliyyә sabitliyinin qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә vәziyyәtinin ümumi qiymәtlәndirilmәsi
dövriyyә aktivlәrinin dövriyyәsinin tәhlili.
kredit qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

264 Maliyyә tәhlilinin müqayisә metodunun mahiyyәtini göstәr:

•

әmsal göstәricilәrindәn istifadә olunur
göstәricilәr qruplaşdırılır
plan vә faktiki göstәricilәrdәn istifadә edilir
mütlәq maliyyә göstәricisinin başqa bir göstәriciyә nisbәti kimi götürülür.
tәhlil aparmaq üçün cәdvәl tәrtib olunur

265 Maliyyә tәhlilinin metodunu göstәr:

•

analitik metod
nәzarәt metodu
qruplaşma metodu
vaxt metodu.

birbaşa metod

266 Aşagıdakılar maliyyә tәhlilinin metodlarıdır,yoxsa yox .

•

maliyyә әmsalları
müqayisә
hamısıdır
heç biri deyil
qruplaşma

267 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

•

ödәmә tәqvimi, kassa planı
biznesplan,uçot mәlumatları
mühasibat balansı
kassa planı,mәnfәәt planı
pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu,kassa planı

268 Ümumi aydın informasiyalara aid olan prosedurlar

•

planlaşdırma
idarәetmә uçotu
maliyyә uçotu vә maliyyә tәhlili
proqnozlaşdırma
müәssisәdaxili tәhlil

269 Maliyyә tәhlilinin nәticәlәri kimә lazım deyil?

•

malgöndәrәnә
sәhmdara
alıcıya
vergi xidmәtinә
kreditorlara

270 Maliyyә tәhlilinin baza elementi

•

sığorta ödәnişlәri
mәnfәәt
iqtisadi potensialdan istifadәnin nәticәlәri
heç biri
zәrәr

271 Maliyyә tәhlilinin baza elementinә aid olmayanı göstәr

•

iqtisadi potensialdan istifadәnin nәticәlәri
maliyyәlәşmә mәnbәlәri
maliyyә münasibәtlәri
maliyyә resursları
maliyyә taktikası

272 Maliyyә fәaliyyәtinin tәhlil metodları. Sәhv olanı göstәr

•

müqayisәli tәhlil
üfiqi
funksional
amillәr üzrә tәhlil

şauqili

273 Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәti daimi olaraq asılıdır:

•

Müәssisәnin kapital dövriyyәsini sürәtlәndirmәyindәn.
Müәssisәnin pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә idarә edilmәsindәn
Maliyyә bazarının konyukturasının vәziyyәtindәn.
Müәssisә tәrәfindәn müxtәlif mәnbәlәrdәn sәrbәst kapitalın aktiv formada müntәzәm cәlb edilmәsindәn.
Müәssisәnin maliyyә bazarındakı pul vәsaitlәrinin kütlәsindәn.

274 Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aid deyil:

•

Maliyyә alәtlәri sistemindә maliyyә vә kommerisiya risklәrinin minimimlaşdırılması üçün şәraitin
formalaşdırılması.
Maliyyә alәtlәrinin alıcısatıcıları arasında peşәkar vasitәçiliyin hәyata keçirilmәsi.
Müәssisәnin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı
Müxtәlif mәnbәlәrdәn sәrbәst kapitalin aktiv formada müntәzәm cәlb edilmәsi.
İnvestisiya sferasinda kapitalin istifadәsinin daha effektiv istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.

275 Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aiddir:

•

Rentabellikfәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
Müәssisәnin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı
Kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk
Istehsal vә satışın artim tempi
Müflislәşmә vә böyük maliyyә uğursuzluğundan qaçmaq

276 Diskontlu bazar:

•

Çeklәrin satılması vә alınması bazarıdır.
Opsionların satılması vә alınması bazarıdır.
Veksellәrin satılması vә alınması bazarıdır.
Düzgün cavab yoxdur.
İstiqrazların satılması vә alınması bazarıdır.

277 pul bazarının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

onun yüksәk likvidliyi vә pulun az surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti
onun aşağı likvidliyi vә pulun surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti
onun yüksәk likvidliyi vә pulun surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti
onun aşağı likvidliyi vә pulun az surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti
pulun surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti

278 Pul bazarı vә kapital bazarı arasında fәrq:

•

Maliyyә alәtlәrindәn ibarәtdir.
ciddi sәrhәd mövcud deyil.
onların yerinә yetirdiklәri funksiyalardan ibarәtdir.
Tәnzimlәnmә subyektindәn ibarәtdir.
Bazardakı iştirakçılardan ibarәtdir.

279 Pul bazarının әsas funksiyası:

•

sәrbәst pul kapitalınınmüxtәlif gәlirli maliyyә aktivlәrinә investisiyalaşdırılması
firma vә şirkәtlәrin xüsusi kapitalının formalaşmasını tәmin emәk.
onun bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın likvidliyinin tәnzimlәnmәsidir.

•

investisiyanın cәlb edilmәsi vә korporativ nәzarәtin yenidәn bölüşdürülmәsi.
sәrbәst pul kapitalının yenidәn bölüşdürülmәsi.

280 kapital bazarının funksiyası deyil:

•

inkişafa kapitalın investisiyalaşdırılması.
İqtisadi agentlәrin kapitallarının formalaşdırılması vә yenidәn bölüşdürülmәsi.
bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın likvidliyinin tәnzimlәnmәsidir
spekulyativ әmәliyyatların aparılması
korporativ nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

281 maliyyә bazarının seqmentlәri aid olmayan:

•

qiymәtli kağızlar bazarı
valyuta bazarı
kapital bazarı
qızıl bazarı
kredit bazarı

282 Maliyyә alәtlәri dedikdә:

•

maliyyә hesabatlarının dövlәt standartlarına uyğun olaraq istәnilәn müqavilәlәri başa düşülür.
maliyyә hesabatlarının dövlәt standartlarına uyğun olaraq beynәlxalq müqavilәlәri başa düşülür.
maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olaraq istәnilәn müqavilәlәri başa düşülür
Düzgün cavab yoxdur
maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olaraq dövlәt müqavilәlәri başa düşülür.

283 Xalis son dәyәr (net terminale value) nәyi ifadә edir:

•

Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib
indeks rentabeliliyidir.
İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür.
Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn
(proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.
Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı
ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.
Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.

284 Daxili gәlirlilik norması (İRR)metodu nәyi ifadә edir:

•

Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.
Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı
ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.
İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihәnin dәyәrinin“0” bәrabәr olduğu hal başa
düşülür
Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib
indeks rentabeliliyidir.
Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn
(proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.

285 İnvestisiyaların diskont geri dönmә ( xәrclәri ödәmә) metodu hansı halda doğru verilmişdir:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihәnin dәyәrinin“0” bәrabәr olduğu hal başa
düşülür
Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı
ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.
Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.

Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib
indeks rentabeliliyidir.
Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn
(proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.

286 İnvestisiyaların rentabelliliyi indeksi metodu hansı halda doğru verilmişdir:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihәnin dәyәrinin“0” bәrabәr olduğu hal başa
düşülür
Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı
ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.
İnvestisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib rentabellik
metodudur.
Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.
Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn
(proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.

287 Ödәmә qabiliyyәti nә demәkdir?

•

rentabelliliyin qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin balansının tәrkibi vә strukturunun qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin vә onun dayanıqlılığının xarici tәzahür forması
müәssisәnin daxili maliyyә vәziyyәtinin tәzahür forması
maliyyә planı

288 Müәssisә nә vaxt ödәmәqabiliyyәtli sayılır?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği borc vәsaitlәrindәn az olduqda
mәnfәәt çox olduqda
dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği borcların hәcmindәn çox olduqda
heç biri
xәrclәrin minimumlaşdırmaq

289 Maliyyә tәhlilinin әsas xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardır. Sәhv olanı göstәr

•

müәssisәninәmlakı vә maliyyәsinin vәziyyәti xarakterizә olunur
tәhlilin nәticәlәrinin istifadәçilәrә açıq olması
tәhlilin nәticәlәrinin qapalı olması
meyarlar sistemindә pul ölçüsünün dominantlılığı
tәhlilin yekunlarının etibarlıq sәviyyәsi

290 Maliyyә tәhlilinin xüsusiyyәtinә aiddir

•

heç biri
operativplan
taktiki vә strateji xarakterli qәrarların informasiya tәminatı
pul axınlarının qiymәtlәndirilmәsi
cari plan

291 Maliyyә tәhlili әsasәn nәyә әsaslanır

•

illik informasiyalara
maliyyә hesablarına
uçot informasiyalarına vә idarәetmә uçotunun mәlumatlarına
operativ nәzarәt
sәrbәstdir

292 Maliyyә münasibәtlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

vergi orqanları arasında münasibәtlәr
maliyyә sistemi
müxtәlif tәsәrrüfat subyektlәri arasında qurulan münasibәtlәr
bölgü vә nәzarәt
maliyyәnin mahiyyәti vә mәzmunu

293 Maliyyә Hesabatının әsas hesabat elementlәrinә daxildir: 1.Aktivlәr 2.Öhdәliklәr 3.Xüsusi
Kapital 4.Gәlirlәr 5.Xәrclәr 6.Dövriyyә pul vәsaitlәri

•

1,2,4,5,6
2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,
1,2,3,5,6
1,3,4,5,6

294 Hansı hal Maliyyә Hesabatının әsas hesabat elementlәrinin mahiyyәti uyğun deyildir: 1.Aktivlәr
(assets)  müәssisәnin keçmiş fәaliyyәti nәticәsindә yaranmış, onun nәzarәtindә vә istifadәsindә olan
elә resurslardır ki, gәlәcәkdә hәmin resurslar müәssisәyә iqtisadi fayda gәtirәcәk. 2.Ohdәliklәr
(liabilities)  müәssisәnin keçmiş fәaliyyәti nәticәsindә yaranmış vә gәlәcәkdә ona iqtisadi fayda
gәtirәcәk resurslann hәmin müәssısәdәn axıb getmәsinәçıxmasına sәbәb olan borclarıdır. 3.Xüşusi
kapital (equity capital)  müәssisәnin aktivlәrindәn onun öndәliklәrını çıxdıqdan sonra qalan xalis
aktivlәridir. 4.Gәlir (income)  hesabat dövründә müәssisәnin iqtisadi faydasımn elә artmasıdır ki, bu
öz әksini aktivlәrin artmasında, yaxud öhdәliklәrin azalmasında tapır. Bunun nәticәsindә kapitalın
mülkiyyәtçilәrin paylan hesabına olmayan artımı baş verir. 5.Xәrclәr (expenses)  hesabat dövründә
müәssisәnin iqtisadi faydasının elә azalmasıdır ki, bu öz әksini aktivlәrin dәyәrinin azalmasında vә ya
itirilmәsindә yaxud öhdәliklәrin artmasında tapır, bunun da nәticәsindә kapitalın mülkiyyәtçilәri
tәrәfındәn geri çıxanlması hesabına olmayan azalması baş verir. 6.Dövrüyyә pul vәsaitlәri—nominal
davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә yenidәn nağd pula çevrilәn
kassa vәsaiti vә başqa vәsaitdir .

•

1,2,4,5,6,
2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,5,6
1,3,4,5,6

295 Maliyyә menecmentini zәruri edәn amildir:

•

dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması
pul vәsaitinin yığılması
maliyyә resurslarının sәmәrәli idarә olunması
kapital fәaliyyәti tәşkil etmәk
maliyyә sisteminә tәsir göstәrmәk

296 Maliyyә menecmenti predmeti tәşkil edir:

•

kapitalın hәrәkәtini tәşkil edәn pul axınları
bank vә müәssisәlәr arasındakı münasibәtlәr
dövlәt vә müәssisәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәr
müәssisәlәr arasındakı maliyyә vә pul münasibәtlәri
fiziki vә hüquqi şәxslәr arasındakı maliyyә münasibәtlәri

297 Maliyyә menecmenti hansı elmlәr sәrhәdindә yerlәşmişdir:

•

bank uçotu vә mühasibat uçotu
idarәetmә nәzәriyyәsi vә statistika
maliyyә nәzәriyyәsi vә mühasibat uçotu
müәssisә iqtisadiyyatı vә menecment
qiymәtәmәlәgәlmә vә müәssisә iqtisadiyyatı

298 Maliyyә menecmentinin predmeti

•

pul gәlirlәri
kapitalın hәrәkәtini әks etdirәn pul axınları
pul fondlarının yaranması, formalaşması, istifadәsi
milli gәlirin ilkin vә yenidәn bölgüsü

299 Maliyyә menecmentinin mәqsәdinә aid deyil

•

istehsal vә satışın artım tempi
rәqiblәrlә mübarizәdә liderlik
pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması
rentabellik fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
xәrclәrin minimumlaşdırılması

300 Maliyyә menecmentinin vәzifәsinә aid deyil

•

sәhm buraxılışı
investisiyalarla әmәliyyatlar
rәqiblәrlә mübarizәdә liderlik
pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması
kredit vә borcların alınması

301 Maliyyә menecmenti anlayışı bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nә ifadә edir:

•

Menecmentin idarә olunması
Mühasibat balansının qurulması
Maliyyәnin idarә edilmәsi
Maliyyәnin nәzәri әsasları
Maliyyәnin qiymәtlәndirilmәsi

302 Müәssisәdә maliyyә menecerinin vәzifәsinә aid olmayan funksiya:

•

Vergilәrin idarә olunması
Maliyyә tәhlili
Maliyyә uçotu vә cari hesabatların hazırlanması
Investisiyaların idarә olunması
Kredit siyasәti

303 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr

•

vergi xidmәti
auditor tәşkilatı
menecment
sığorta şirkәti
mühasibatlıq

304 Maliyyә menecmentinin mühasibat uçotu ilә sıx qarşılıqlı әlaqәsi aşağıdakı sәbәblәrlә izah
olunmur

•

maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin
әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir
bәzi tәsәrrüfat subyektlәrindә, xüsusilә kiçik müәssisәlәrdә maliyyә meneceri vә
Mühasibat uçot siyasәtinin tarixi inkişafı maliyyә menecmenti elminә bilavastә әsaslanır
maliyyә xarakterli bir çox vacib qәrarların әsaslandırılması uçot obyektinin fәaliyyәtinin bu vә ya digәr
aspektlәrinin başa düşülmәsinin adekvat sәviyyәsindәn bilavasitә asılıdır
maliyyә xarakterli qәrarlar mühasibat uçotunun informasiyaları әsasında qәbul edilir

305 Müәssisәdә Maliyyә Meneceri qarşısına qoyulan kompleks mәqsәdlәrә çatması uçun onun
vәzifәlәrinә daxildir : 1. Müәssisәnin inkişaf perespektivi mәqsәdinә uyğun olaraq maliyyә
resurslarının mümkün hәcminin formalaşdırılması 2. Formalaşdırılmış maliyyә resurslarının en
effektiv formada istifadәsinin tәminatı 3.Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtini xarakterizә edәn pul
dövrüyyәsinin optimallaşdırılması 4.Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması 5/Maliyyә riski sәviyyәsinin
miniumlaşdırılması

•

2,3,5,
1,2,3
Bütün cavablar
1
2,3,4,

306 Qiymәtli kağızlar bazarının funksiyalarına hansılar aiddir?

•

kapitalın bir sahәdәn başqa sahәyә axınını tәmin etmәklә ayrıayrı sahәlәrin inkişafını nizamlayır
satışa çıxarılan aktivlәrin real bazar qiymәtlәrini müәyyәn edir
inflyasiya tempinin dәyişmәsinә tәsir göstәrir
әhalinin istehsalın idarәedilmәsindә iştirak etmәsini tәmin edir
hamısı

307 Müәssisәnin idarәetmә strategiyası növlәrinә aid deyil:

•

ayrıayrı tәsәrrüfat strategiyası
beynәlxalq maliyyә strategiyası
korporativ strategiya
funksional strategiya
ayrıayrı müәssisә vahidlәrinin strategiyası

308 strateji menecment sahәsindә amerika mütәxәssisi İ.Ansofor strategiyanı neçә qrupa ayırmışdı?

•

5
6
3
2
4

309 Bunlardan hansını amerika mütәxәssisi İ.Ansoforun strategiyasının qrupuna aid etmәmişdir?

•

firmanın daxilindә münasibәtlәri müәyyәnlәşdirәn qaydalar
daxili mühiti tәnzimlәyәn qaydalar
firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn qaydalar
xarici mühiti tәnzimlәyәn vә istiqamәtlәndirәn qaydalar
firmanın gündәlik fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindә istifadә edilәn qaydalar

310 Strategiyanın formalaşması problemini kompleks şәkildә tәdqiq edәn alim

•

V.A.Aqafonov

•

heç biri
R.Parker
L.Qitman
İ.Ansofor

311 Maliyyә strategiyası hansı strategiyanın növlәrindәn biridir?

•

müәssisәnin tәsәrrüfat vahidinin strategiyası
funksional
korporativ
idarәetmә
biznes

312 Müәssisәnin funksional strategiyasının növünә aid deyildir

•

istehsal
marketinq
heyәt, innovasiya
biznes strategiyası
maliyyә

313 Maliyyә strategiyasının işlәnib hazırlanması prinsipinә aid deyil

•

maliyyә strategiyasının çevikliyinin tәmin edilmәsi
maliyyә fәaliyyәtinin strateji menecmentinin sahibkarlıq stilinә üstün hәdәflәnmәsi
maliyyә strategiyasında mәnfәәtin maksimallaşdırılması
maliyyә fәaliyyәdә yeni texnologiyaların tәtbiq edilmәsi
strateji maliyyә inkişafının dominant sferalarına ayrılması

314 Maliyyә strategiyasının işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәri. Sәhv olanı göstәr

•

әsas strateji maliyyә qәrarlarının qәbul edilmәsi
xarici maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi
maliyyә strategiyasının onun baza korporativ startegiyasına uyğunlaşdırılması
maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasına nәzarәtin tәşkili
müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin güclü vә zәif tәrәfinin qiymәtlәndirilmәsi

315 Müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәlәrinin
sayı

•

6
2
5
4
3

316 Strategiya sözünün mәnası

•

rәqabәt qabiliyyәti
strateji idarәetmә
Sәrkәrdә mәharәti
idarәetmә bacarığı
planlaşdırma

317 Maliyyә strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi parametrlәrinә aid olmayanı göstәr

•

maliyyә strategiyasının müәssisәnin daxili potensialına uyğunlaşdırılması
maliyyә strategiyası parametrlәrinin balansllaşdırılması
SWOT – tәhlil
maliyyә strategiyasının xarici maliyyә mühii amillәrinin dәyişilmәsinә uyğunlaşması
maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәliliyi

318 Öz xәrcini ödәmә müddәti metodu ilә qiymәtlәndirmә hansı halda doğru göstәrilmişdir:

•

İnvestisiya xәrclәrinin gözlәnilәn orta illik gәlirә nisbәti ilә ölçülür.
İnvestisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib rentabellik
metodudur.
İstehsal olunacaq bircins mәhsulun vahidinә düşәn investisiya xәrclәrini xarakterizә edir.
Bütün gözlәnilәn layihә müddәti әrzindә әldә olunacaq gәlirlәrin cәminin qoyulan investisiyaya nisbәti ilә
ölçülür .
Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir

319 Gәlir/investisiya әmsalı metodu ilә qiymәtlәndirmә hansı halda doğru göstәrilmişdir:

•

İnvestisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib rentabellik
metodudur.
İnvestisiya xәrclәrinin gözlәnilәn orta illik gәlirә nisbәti ilә ölçülür.
Bütün gözlәnilәn layihә müddәti әrzindә әldә olunacaq gәlirlәrin cәminin qoyulan investisiyaya nisbәti ilә
ölçülür .
Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir
İstehsal olunacaq bircins mәhsulun vahidinә düşәn investisiya xәrclәrini xarakterizә edir.

320 Kapital xәrclәrin xüsusi çәkisi metodu ilә qiymәtlәndirmә hansı halda doğru göstәrilmişdir:

•

İnvestisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib rentabellik
metodudur.
İnvestisiya xәrclәrinin gözlәnilәn orta illik gәlirә nisbәti ilә ölçülür.
İstehsal olunacaq bircins mәhsulun vahidinә düşәn investisiya xәrclәrini xarakterizә edir.
Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir
Bütün gözlәnilәn layihә müddәti әrzindә әldә olunacaq gәlirlәrin cәminin qoyulan investisiyaya nisbәti ilә
ölçülür .

321 Göstәrilәn qiymәtlәndirmә metodların(__) hansıları mühasibat metodu ilә hesablama aiddirlәr: 1.
İnvestisiya xәrclәrinin gözlәnilәn orta illik gәlirә nisbәti ilә ölçülәn öz xәrcini ödәmә müddәti metodu.
2.İnvestisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan
rentabellikmetodu. 3. İstehsal olunacaq bircins mәhsulun vahidinә düşәn investisiya xәrclәrini
xarakterizә edәnGәlir/investisiya әmsalı metodu . 4.Bütün gözlәnilәn layihә müddәti әrzindә әldә
olunacaq gәlirlәrin cәminin qoyulan investisiyaya nisbәti ilә ölçülәnkapital xәrclәrin xüsusi çәkisi
metodu. 5.Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin
edildiyi Gәlir/investisiya әmsalı metodu.

•

3,4,5
1,2,3
1,2,4,
2,3,5
2,3,4

322 Xalis mәnfәәt vә istehsal fondlarının orta qalığı göstәricilәri әsasında müәssisәdә hansı
rentabellik hesablanılır?
cari aktivlәrin rentabelliyi
satışın rentabelliyi

•

•

aktivlәrin rentabelliyi
әsas kapitalın rentabelliyi.
xәrclәrin rentabelliyi

323 Şirkәtin kapital qoyuluşunun hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar çәkdiyi xәrclәr

•

dolayı xәrclәr
cari xәrclәrdir
uzunmüddәtli xәrclәrdir;
cari әsas xәrclәr
xüsusi xәrclәrdir;

324 Müәssisәdә nә zaman mәnfәәt sıfıra bәrabәr olur?

•

zәrәr әldә etdikdә
müәssisә zәrәrlә işlәdikdә
zәrәrsiz nöqtә baş verdikdә
hәm zәrәr, hәm dә mәnfәәt әldә etdikdә
müәssisә mәnfәәt әldә etdikdә

325 Balansın proqnozu nda hansı iqtisadi göstәricilәrin sәviyyәsi müәyyәn edilir?

•

maya dәyәrinin sәviyyәsi
müәssisәnin rentabellilik sәviyyәsi
aktiv vә passivlәrin sәviyyәsi
istehsal xәrclәrinin sәviyyәsi
mәnfәәtin sәviyyәsi

326 Maliyyә hesabatlarının formaları haqqında deyilәnlәrin hansıları yanlışdır:

•

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın yekunu bankda vә kassada qalan pul vәsaitlәrinin yekun
göstәricisidir.
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatdaha çox gәlirlәri xarakterizә etdiyi üçün beynәlxalq tәcrübәdә Gәlirlәrin
hesabatı kimi dә adlandırılır.
Müәssisәdә Balans hesabatı onun bir tәrәfindә aktivlәr dә hәmin resursların yaranma mәnbәyi, digәr tәrәfindә
passivlәr hissәsindә isә müәssisәnin sәrәncamında olan resurslar öz әksini tapır.
Cavabların hamısı yanlışdır
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatbeynәlxalq praktikada bölüşdürülmәmiş mәnfәәt haqqında hesabat
kimi dә adlanır.

327 Müasir maliyyәnin davamçıları sayılan Robert Bodi vә Mertona görә maliyyә әmsalları hesabına
müәssisәnin hansı aspektlәrinin tәhlili mümkün sayılır: 1Rentabellik göstәricisi 2.Aktivlәrin
dövriyyәsi, 3.maliyyә rıcağı 4.Likvidlik göstәricisi 5.Müәssisәnin bazarın dәyәrini

•

2,3,4
2,3,4,5
1,2,3,4,5
4,5,1
1,3,4,5

328 Maliyyә hesabatlarının formaları haqqında deyilәnlәrin hansıları yanlışdır:
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәrtib olunmasında mәqsәd daxil olan vә çıxan pul vәsaitlәrinin
mәnbәlәrini müәyyәn etmәk vә onların tәhlilinә imkan yaratmaqdan ibarәtdir.
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatdaxildә menecerlәrә növbәti dövrlәrin xәrclәrini planlaşdırmağa, kәnarda
isә investisiya qәrarlarının qәbuluna әn çox tәsir edәn formadır.

•

•

Müәssisәdә Balans hesabatı onun bir tәrәfindә aktivlәr dә hәmin resursların yaranma mәnbәyi, digәr tәrәfindә
passivlәr hissәsindә isә müәssisәnin sәrәncamında olan resurslar öz әksini tapır.
Cavabların hamısı yanlışdır
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatın (KDHH) ın yekunu Balans hesabatının xüsusi kapital bölmәsinә
әlavә edilәrәk cәmlәnir.

329 Müәssisәnin inkişaf dinamikası vә maliyyә vәziyyәtinin operativ, әyani vә sadә
qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә aparılan Ekspresstәhlilә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir:

•

Mühüm indikativ göstәricilәrlә tanışlıq
Müәssisәnin uçot siyasәti ilә tanışlıq
Analitik әmsallar sisteminin hesablanması.
İzahedici qeydlәrin oxunması
Hesabatda “xәstә” maddәlәrin aşkar edilmәsi vә onların dinamikada qiymәtlәndirilmәsi

330 Müәssisәdә ehtiyatlarla bağlı xәrclәrә aiddir:

•

sifariş hәcminin artması Saxlanma vә Sifariş xәrclәri heç bir halda dәyişmir
sifariş hәcminin artması ilә tәrs mütәnasib olaraq illik saxlanma xәrcini azalır;
sifariş hәcminin artması ilә düz mütәnasib olaraq illik saxlanma xәrcini artırır;
Heç biri
sifariş hәcminin artması ilә düz mütәnasib olaraq illik sifarış xәrci dә artırır

331 Malmaterial ehtiyatlarının Optimal sifariş hәcminin (EOQ) göstәricisi, reallığı әks etdirmәdiyi
fәrz olunan hallarina daxil deyildir: 1.Müәssisәlәrin çoxunda xammal ehtiyatlarının istifadәsi sabit
templә hәyata keçirilmir. 2.Şirkәtlәr növbәti sifariş olunmuş xammal ehtiyatının alınması üçün
ehtiyatların tamamilә tükәnmәsini gözlәmirlәr. 3.Müәssisә ehtiyatın müәyyәn minimum hәddә çatdığı
anda növbәti sifariş olunmuş xammal ehtiyatının alınmasını hәyata keçirә bilәr. 4.İstehsal prosesindә
xammal sәrfi zamanlar üzrә sabitdir vә xammal ehtiyatı tam istifadә olunduqdan sonra növbәti sifariş
q miqdarda xammal müәssisәnin anbarına daxil olmasına әsaslanır. 5.müәssisәnin anbarında olan
xammal ehtiyatının maksimal hәcmi daima q olacarsa vә bu zaman ehtiyatların illik saxlanma xәrci
anbarda olan xammal ehtiyatının orta miqdarından (q/2) hәcmdә xәtti asılılıqlı olacaqdır.

•

1,2,4
1,2,5
3,4,5
2,3,4
1,2,3

332 Maliyyә menecmentinin mahiyyәtinә aid deyildir:

•

Maliyyә menecmenti (MM)gündәlik istifadә dә müxtәlif maliyyә aktivlәrinin idarә olunmasıyla bağlı
fәaliyyәt prosesidir. Belә ki, hәr bir maliyyә aktivi özünә mәxsus spesifik idaretmә vә hesabat, uçot vә
spesifik bazarın xüsusiyyәtlәrini daşıyır. Bu xüsusiyyәtdәn MMnә çәtin idarә oluna bilәn komplexs kimi
baxmaq olar.
Maliyyә menecmenti – müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn
maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә pul axınlarını effektiv
idarә edәn elmdir.
Neoklassik vә merkantilizm maliyyә nәzәriyyәlәri çәrçivәsindә maliyyә bazarının kömәyi ilә iqtisadiyyatın
bir sahәsindәn digәrinә pul axının mahiyyәtini öyrәnir.
Maliyyә menecmentinin predmetini kapitalın hәrәkәtini әks etdirәn pul axınları tәşkil edir.
Maliyyә meneceri – mühasib vә maliyyәçi funksiyalarını özündә birlәşdirәn, maliyyә alәtlәri ilә işlәmәyi,
mühasibat (maliyyә) hesabatlarını tәhlil etmәyi, aktivlәrin, kapitalın vә öhdәliklәrin idarә olunmasını bacaran
mütәxәssisdir.

333 Müәssisәnin fәaliyyәtindә iştirak edәnlәr vә onların maraqları :1. İnvestorlar – müәssisәnin
mülkiyyәtçilәri vә borcverәnlәrdir. Borcverәnlәr dә öz kapitallarını uzun müddәtә müәssisәyә

qoyurlar. Lakin sәhmdarlardan fәrqli olaraq, onlar bunu müәyyәn müddәtdәn sonra mütlәq geri
qaytarılmaq şәrti ilә edirlәr. 2Cari fәaliyyәtin iştirakçıları – müәssisәnin tәrәfdaşları (malgöndәrәnlәr
vә alıcılar), elәcә dә cari әmәliyyatları maliyyәlәşdirәn keditor tәşkilatlardır. 3.Dövlәt vә ictimai
orqanlar, әsasәn vegri orqanları. Onlar Ümumi daxili mәhsul sәviyyәsi vә dövlәtә ödәnilәn vergi
şәklindә öz payını götürür. Bundan әlavә, yeni iş yerlәrinin yaranması dövlәtin sosial siyasәtinin
hәyata keçirilmәsinә xidmәt edir. 4.Müәssisәnin işçilәri: idarәetmә personalı (menecrlәr) vә sıravi
işçilәr. Maliyyә xidmәtinin strukturunu, pul axınlarının hәrәkәtini, hesablaşmaların aparılması
texnologiyasını vә bu kimi qәrarlar mәhz menecerlәr tәrәfindәn qәbul edilir. Sıravi işçilәrә gәldikdә,
onların maraqları yüksәk әmәkhaqqı, müәssisәnin imici vә tәqdim etdiyi sosial yardımlardan
ibarәtdir. 5.Digәr maraqlı şәxslәr – potensial investorlar, bazar indikatorlarının (göstәricilәrinin)
dinamikasına vә müәssisәnin maliyyә vәziyyәti barәdә mәlumatlara әsaslanaraq müәssisәyә
investisiya qoymaq vә ya onu almağın mәqsәdәuyğunluğu barәdә qәrar verirlәr.

•

2,3,4,5,
1,2,3,4,
Cavablarin bütün hamisi
2,4,5,1,
1,3,4,5,

334 Mühasibat uçotu sistemlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsi aşağıdakılarla tәmin olunur: 1 Beynәlxalq
prinsiplәrә uyğunluq vә hәmçinin iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla hazırlanmış
milli standartların mövcudluğu; 2Mühasibat uçotu obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin müxtәlif
metodları 3 Mühasibat uçotu vә hesabatı haqqında qanun; 4 Mühasibat uçotunun milli hesablar
planı; 5 Mühasibat (maliyyә) hesabatları sistemi; 6 Tәsәrrüfat subyektinin uçot siyasәti.

•

2,3,4,5,1,
1,2,3,4,5,
1,3,4,5,6,
Cavabların hamisi
2,3,4,5,6,

335 Dünya ölkәlәri üzrә mühasibat uçotu sisteminin aşağıdakı modellәrini müәyyәnlәşdirmәk olar:
1.Britaniyaamerikan modeli (Böyük Britaniya, ABŞ, Hollandiya, Kanada, Avstraliya vә s.); 2.
Kontinental model (Almaniya, Avstriya, Fransa, İsveçrә, İtaliya vә s.); 3.Avroatlantika modeli
(Portuqaliya, İspaniya,Tütkiyә vә s.) 4.Cәnubi Amerika modeli (Braziliya, Argentina, Boliviya vә s.);
5. Qarışıq iqtisadiyyatlı ölkәlәr modeli (Şәrqi Avropa ölkәlәri vә keçmiş SSRİ ölkәlәri).

•

2,3,4,5,
Cavabların hamisi
1,2,4,5,
1,2,3,5,
1,2,3,4,

336 Mal – material ehtiyatlarının idarә olunması prosesi aşağıdakılardan hansıları ilә bağlı deyildir:

•

Malmaterial ehtiyatlarının ehtiyatlarının çox olması likvid aktivlәrin “istifadәsiz” vәziyyәtdә qalmasına vә
eyni zamanda saxlanma vә sığorta xәrclәrinin artması sәbәb olması
Malmaterial ehtiyatlarının yaranması vә onların anbarlarda saxlanılması müәssisә üçün arzuolunmaz vә
mәcburi bir yük olması
Sadalananların heç biri
Malmaterial ehtiyatlarının gündәlik sifarişi sifarişlәrin sayı artdığına görә sifariş vә daşınma xәrclәri
böyümәsinә vә gecikmәlәrin baş vermәsi, material ehtiyatlarının çox olmasından köhnәlmәlәrin vә itkilәrin dә
yaranmasına sәbәb ola bilmәsi
Malmaterial ehtiyatlarının çox olması likvid aktivlәrin “istifadәsiz” vәziyyәtdә qalması vә bununla da
müәssisәnin aktivliyinin aşağı düşmәsi

337 Mal – material ehtiyatlarının idarә olunması prosesinә aiddirlәr: 1Malmaterial ehtiyatlarının
yaranması vә onların anbarlarda saxlanılması müәssisә üçün arzuolunmaz vә mәcburi bir yük olması
2.Malmaterial ehtiyatlarının çox olması likvid aktivlәrin istifadәsiz vәziyyәtdә qalması vә bununla da
müәssisәnin aktivliyinin aşağı düşmәsi 3.Malmaterial ehtiyatlarının ehtiyatlarının çox olması likvid
aktivlәrin istifadәsiz vәziyyәtdә qalmasına vә eyni zamanda saxlanma vә sığorta xәrclәrinin artması
sәbәb olması 4.Malmaterial ehtiyatlarının gündәlik sifarişi sifarişlәrin sayı artdığına görә sifariş vә
daşınma xәrclәri böyümәsinә vә gecikmәlәrin baş vermәsi, 5.müәssisәninmaliyyә riskini azaltmaq
mәqsәdi ilә lazım olduğundan daha çox xammal vә materialları sifariş etmәsi

•

1,3,4,5,
2,3,5,
1,2,3,4,
2,3,4,5
1,2,3,5,

338 Müәssisәdә istehsal ehtiyatlarının idarә olunması siyasәtinin formalaşması hansı suallara cavaba
әsaslanır: 1.ehtiyatların sәviyyәsinin idarә edilmәsi siyasәtini optimallaşdırmaq olarmı? 2.ehtiyatların
hansı sәviyyәsi minimum lazım olandır? 3.növbәti sifariş nә zaman verilmәlidir?
4.müәssisәninmaliyyә riskini azaltmaq mәqsәdi ilә materialları sifariş etmәsi hansı sәviyyәdә
olmalıdır? 5.hәr yeni sifarişin optimal hәcmi hansı sәviyyәdә olmalıdır?

•

2,3,4,5,
1,2,3,4
1,2,3,5,
1,2,4,5,
2,3,4,

339 Optimal ehtiyatların idarә edilmәsindә istehsal ehtiyatlarının kriteriyalı mәqsәdilәrinә aid
deyildir:

•

anbarlarasifarişlәrin verilmәsi
ehtiyatların anbarlara yerlәşdirilmәsi
ehtiyatların alınması üçün maliyyәlәşmә mәnbәyinin tapılması
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi xәrclәri
ehtiyatların anbarlarda saxlanılması

340 Optimal ehtiyatların idarә edilmәsindә istehsal ehtiyatlarının kriteriyalı mәqsәdilәrinә aiddir:
1.ehtiyatların anbarlara yerlәşdirilmәsi 2.ehtiyatların anbarlarda saxlanılması 3.) ehtiyatların alınması
üçün maliyyәlәşmә mәnbәyinin tapılması 4.anbarlarasifarişlәrin verilmәsi 5.sifarişlәrin yerinә
yetirilmәsi xәrclәri

•

1,2,3,5,
1,2,3,4,
1,2,4,5,
1,2,3,4,5,
2,3,4,5,

341 Cari malmaterialların hәcminin optimallaşdırılması modelinә aiddir:

•

daxili gәlir norması (internal rate of return),
sifariş hәcminin iqtisadi әsaslandırılması (Economic ordering quanlity ) gәlirlilik dәrәcәsi
diskont geri dönmә müddәti (return of investment),
xalis cari dәyәr (net present value),

342 Balansın proqnozu planının passiv bölmәsindә göstәrilәn element hansıdır?

•

xammal, materiallar üzrә ehtiyatlar
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin balans dәyәri
materiallara görә kreditlәr borcu
kassa, hesablama hesabı
bitmәmiş kapital qoyuluşu

343 Balansın proqnozu nun aktivindә göstәrilәn element

•

debitor borclar
bankın kreditlәri
qeyrimaterial aktivlәri
sәhmlәrin emmisiyası
kreditor borcu

344 cari investisiyalar müәssisәdә hansı aktilәrin formalaşmasına yönәldilir?

•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
heç biri
material aktivlәrinә
qeyrimaterial aktivlәrә
dövriyyә aktivlәrinә

345 Xәrclәrin artma әmsalı nәyi xarakterizә edir?

•

materialların istehsala hazırlanmasını
texnoloci ehtiyatı
mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi
malların yola salınması üçün lazım olan ehtiyatı.
yıgım ehtiyatını

346 Müәssisәdә müvәqqәti maliyyә çәtinliyi yarandıqda hansı vәsaitdәn istifadә etmәsi
mәdsәdәmüvafikdir:

•

uzunmüddәtli bank krediti
baş idarәnin vәsaiti
qısa müddәtli bank krediti
heç biri
büdcә vәsaiti

347 Müәssisә kapital qoyuluşunu birinci növbәdә hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilmәlidir?

•

qısamüddәtli kredit
baş idarәnin vәsaiti
yığım fondu
uzunmüddәtli kredit.
ehtiyat fondu

348 Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin hansı qrupana aiddir?

•

hamısı
investorun borc alınmış vәsaiti
investorun xüsusi vәsaiti
maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsait.
investorun cәlb olunmuş vәsaiti

349 Fәaliyyәt növlәrinә görә aktivlәri göstәr?

•

maliyyә aktivlәri, qeyrimaterial aktivlәr
әsas vә dövriyyә aktivlәri, qeyrimaterial aktivlәr
maliyyә, material vә qeyrimaterial aktivlәr
material aktivlәri,investisiya aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr,dövriyyә aktivlәri

350 Mәhsulun hazırlıq sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrici necә adlanır?

•

maliyyә ehtiyatı
istehsal tskilinin uzunluğu
xәrclәrin artma әmsalı
cari ambar ehtiyatı.
nәqliyyat ehtiyatı

351 Kapital qoyuluşunun mahiyyәti nәdir?

•

yığım fondunun tәşkili ilә әlaqәdar xәrclәrdir
müәssisәnin cari fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәri göstәrir
yeni әsas fondların tәşkili vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәrdir
amortizasiya fondunun tәşkili ilә әlaqәdar xәrclәrdir
müәssisәdә әsas fondların hissәhissә bәrpası ilә әlaqәdar xәrclәrdәn ibarәtdir

352 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrindәn deyil:

•

xarici investisiyalar
müәssisәnin öz vәsaitlәri
düzgün cavab yoxdur
mәrkәzlәşdirilmiş resurslar
borc vәsaitlәri

353 müәssisәnin öz vәsaitlәrinә aid deyil:

•

daxili aktivlәrin sәfәrbәrliyi
amortizasiya ayırmaları
büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ
bölüşdürülmәmiş gәlir vә digәr pul yığımları
çıxdaş olmuş әmlakın reallaşdırılmasında әldә olunan vәsait

354 müәssisәnin borc vәsaitlәrinә aid deyil:

•

müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait
bankların krediti
güzәştli dövlәt investisiya kteditlәri
kredit verәnlәrә olan borclar
maliyyәinvestisiya strukturlarının borcları

355 müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait

•

xarici bankların kreditlәri
güzәştli dövlәt investisiya kteditlәri
beynәlxalq tәşkilatların kreditlәri
büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ

356 korporasiya sәviyyәsindә investisiya menecmentinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

maliyyә dayanıqlığının tәmin edilmәsi
gәlirlәrin maksimumlaşdırılması;
xәrclәrin minimumlaşdırılması
tәdiyyә qabiliyyәtliliyinin tәmin edilmәsi
investisiya fәaliyyәti prosesindә risklәrin minimumlaşdırılması;

357 Malmaterial ehtiyatlarının Optimal sifariş hәcminin (EOQ) göstәricisinin müәyyәn edilmәsindә ,
fәrz olunan hansı hallar üzrә hesablamalar aparılır: 1.Müәssisәlәrin çoxunda xammal ehtiyatlarının
istifadәsi sabit templә hәyata keçirilmir. 2.

•

1,2,5
3.4
2.3
1,2,3
4.5

358 Satılmış mәhsulun maya dәyәrinin hesablanmasının vә ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsinin hansı
metodları vardır: 1.Fәrdi qiymәtlәndirmә metodu. 2.İlk alınmış ehtiyatın dәyәrinә görә
qiymәtlәndirmә 3.Son alınmış ehtiyatın dәyәrinә görә qiymәtlәndirmә 4.Orta qiymәt metodu ilә
qiymәtlәndirmә 5.Optimal sifariş hәcminә görә qiymәtlәndirmә

•

1,2,3,4,5
1,2,3,5
1,2,3,4,
2,3,4,5
1,2,3,5

359 Satılmış mәhsulun maya dәyәrinin hesablanmasının vә ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
metodlarının mahiyyәti hansı hallarda doğru deyildir:

•

Son alınmış ehtiyatın dәyәrinә görә qiymәtlәndirmә.Burada mәhsulun mayadәyәri әn son alınmış xammal vә
materialların dәyәri әsasında müәyyәn edilir. Ehtiyatların uçotu isә әn qabaq alınmış qiymәtlәrlә aparılır.
Fәrdi qiymәtlәndirmә metodu. Bu metoddamәhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çәkilmiş xәrcә uyğun olaraq
ehtiyatların dәyәri azaldılır.
Optimal sifariş hәcminә görә qiymәtlәndirmә.Bu metodla cari malmaterial ehtiyatlarının sifariş hәcminin
iqtisadi qiymәtlәndirmәsindә istifadә olunur.
Orta qiymәt metodu ilә qiymәtlәndirmә. Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiymәti müәyyәn edilir vә maya
dәyәrinin hesablanmasında istifadә edilir.
İlk alınmış ehtiyatın dәyәrinә görә qiymәtlәndirmә. Bu üsula görә ehtiyatlar müәssisә tәrәfindәn alındıqları
ardıcıllıqla da istifadә olunur vә mәhsulun maya dәyәrinәәlavә olunur. Ehtiyatların uçotu isә әn son satınalma
qiymәtlәri ilә aparılır.

360 Satılmış mәhsulun maya dәyәrinin hesablanmasının vә ehtiyatların fәrdi qiymәtlәndirmә
metodunun mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir :

•

Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiymәti müәyyәn edilir vә maya dәyәrinin hesablanmasında istifadә edilir.
Bu üsula görә ehtiyatlar müәssisә tәrәfindәn alındıqları ardıcıllıqla da istifadә olunur vә mәhsulun maya
dәyәrinәәlavә olunur. Ehtiyatların uçotu isә әn son satınalma qiymәtlәri ilә aparılır.
Bu metodda mәhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çәkilmiş xәrcә uyğun olaraq ehtiyatların dәyәri azaldılır.
Bu metodla cari malmaterial ehtiyatlarının sifariş hәcminin iqtisadi qiymәtlәndirmәsindә istifadә olunur.
Burada mәhsulun maya dәyәri әn son alınmış xammal vә materialların dәyәri әsasında müәyyәn edilir.
Ehtiyatların uçotu isә әn qabaq alınmış qiymәtlәrlә aparılır.

361 Satılmış mәhsulun maya dәyәrinin hesablanmasının vә ehtiyatların İlk alınmış ehtiyatın dәyәrinә
görә qiymәtlәndirmәsi metodunun mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir :

•

Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiymәti müәyyәn edilir vә maya dәyәrinin hesablanmasında istifadә edilir.
Bu metoddamәhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çәkilmiş xәrcә uyğun olaraq ehtiyatların dәyәri azaldılır.
Bu üsula görә ehtiyatlar müәssisә tәrәfindәn alındıqları ardıcıllıqla da istifadә olunur vә mәhsulun maya
dәyәrinә әlavә olunur. Ehtiyatların uçotu isә әn son satınalma qiymәtlәri ilә aparılır.
Bu metodla cari malmaterial ehtiyatlarının sifariş hәcminin iqtisadi qiymәtlәndirmәsindә istifadә olunur.
Burada mәhsulun maya dәyәri әn son alınmış xammal vә materialların dәyәri әsasında müәyyәn edilir.
Ehtiyatların uçotu isә әn qabaq alınmış qiymәtlәrlә aparılır.

362 Maliyyә hesabatlarının beynәlxalq Standartları (İAS 1) üzrә maliyyә uçotunun әsas mәqsәdi
ibarәtdir:

•

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqındahesabat hazırlamaq;
Maliyyә vәziyyәtihaqqında hesabat hazırlamaq;
Bundan yuxarıda sadalananları hәr biri üzrә hesabat hazırlamaq;
Doğru cavab göstәrilmәmisdir.
Maliyyә nәticәlәrihaqqında hesabat hazırlamaq;

363 Müәssisәdә Maliyyә Menecmentinin mәqsәdlәrinә daxildir:

•

Müәssisәnin gәlirinin tamamlıqla yenidәn investisiya ya yönәldilmәsidir
Müәssisә sәhmdarların әsas mәqsәdi müәssisәyә yatırdıqları investisiyadan maxsimum mәnfәәt әldә etmәkdir.
Müәssisәnin cari bazar dәyәrinin maxsimumlaşdırılması.
Sadalananların heç biri.
Maliyyә menecerinin әsas mәqsәdi müәssisәdә gәlirin maxsimumlaşdırılmasıdır.

364 Cari vә perspektiv maliyyәnin idarә edilmәsindә aşağıdakı hansı göstәricilәr әsas götürülür:
1.Müәssisәnin ödәniş qabiliyyәtliliyi 2.Maliyyә davamlılığı 3.Rentabellik 4.Mәnfәәtin sәviyyәsi
5.Bazar konyunkturası

•

1,4,5,
2,3,4,
1,2,3,
1,2,4
3,4,5,

365 Maliyyә Menecmentinin mahiyyәti hansı halda düzgün göstәrilmәmişdir:

•

MMtinin әsas mәqsәdi müәssisәnin cari bazar dәyәrinin maxsimumlaşdırılmasıdır.
Maliyyә ehtiyatlarının cәlb olunması vә istifadәsi ilә bağlı müәssisәdә meydana çıxan pul münasibәtlәri
sistemidir.
Maliyyә xarakterli qәrarların mühasibat uçotunun qaydalarına uyğun olaraq tәşkili prosesidir.
Maliyyә Menecmenti müәssisәlәrdә kapitalın vә pul gәlirlәrinin formalaşması vә istifadәsi ilә әlaqәdar pul
münasibәtlәrinin idarә edilmәsi mәharәtidir.
MMti müәssisәnin maliyyә modelinin, yәni onun balansının optimallaşdırılması üzrә fәaliyyәt sistemidir.

366 Dünya ölkәlәri üzrә mühasibat uçotunun hansı modellәri mövcuddur: 1. Britaniyaamerikan
modeli 2. Kontinental model 3. Latın Amerika modeli 4. Qarışıq iqtisadiyyatlı ölkәlәr modeli 5.
Cәnubi Avropa vә Şimali Afrika modeli

•

1,2,4,5,
2,3,4,5
1,2,3,4
1,2,3,5
1,3,4,5

367 Dünya ölkәlәri üzrә mühasibatlıq modelinin özünә mәxsus inkişaf xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

1.Britaniyaamerikan modeli inkişaf etmiş maliyyә vә qiymәtli kağız bazarları şәraitindә fәaliyyәt
göstәrirvә subyektlәrinә qanunla qadağan olunmayan hәr şeyә icazә var prinsipinә müvafiq olaraq
әhәmiyyәtli dәrәcәdә seçim azadlığı verilmişdir. 2.Kontinental uçot modeli әsasәn banklara, dövlәtin
maliyyә strukturlarına vә vergi qaydalarına istiqamәtlәnmişdirvә bu tәnzimlәnmә qanunla icazә
verilәn hәr şeyә icazә vardır prinsipinә uyğun tәmin olunur. 3.Cәnubi Amerika modeli tamamilә vergi
qaydalarına yönәlmişdir. Bu modelli ölkәlәrdә әlavә maliyyә vәsaitlәrinin cәlb edilmәsinin әsas
mәnbәyi kimi dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi çıxış edir. 4.Britaniyaamerikan modeli inkişaf etmiş
maliyyә vә qiymәtli kağız bazarları şәraitindә fәaliyyәt göstәrir vә bu tәnzimlәnmә qanunla icazә
verilәn hәr şeyә icazә vardır prinsipinә uyğun tәmin olunur. 5.Kontinental uçot modeli әsasәn
banklara, dövlәtin maliyyә strukturlarına vә vergi qaydalarına istiqamәtlәnmişdir vә subyektlәrinә
qanunla qadağan olunmayan hәr şeyә icazә var prinsipinә müvafiq olaraq әhәmiyyәtli dәrәcәdә seçim
azadlığı verilmişdir.

•

2,3,4,
1,2,3,4
1,2,3,
3,4,5,
1,2,3,5

368 Dövriyyә aktivlәrinin dövr etmә tsikli ardıcıllığı hansı halda doğru göstәrilmişdir:

•

Pul vәsaitlәri Debitor öhdәlik Malmaterial ehtiyatları hazır mәhsul Pul vәsaiti
Malmaterial ehtiyatları Pul vәsaitlәri hazır mәhsul Debitor öhdәlik Pul vәsaiti
Pul vәsaitlәri Malmaterial ehtiyatları hazır mәhsul Debitor öhdәlik Pul vәsaiti
İnvestisiya qoyuluşu İstehsal ehtiyatları hazır mәhsul Debitor öhdәlik Pul vәsaiti
Pul vәsaitlәri hazır mәhsul Malmaterial ehtiyatları Debitor öhdәlik Pul vәsaiti

369 Sifariş hәcminin iqtisadi әsaslandırılması (EOQ) modeli hansı hallarda istifadә olunur:

•

İnvestisiya qoyuluşu üzrә optimal hәcmin tapılmasında
Pul vәsaitlәri üzrә optimal hәcmin tapılmasında
Malmaterial ehtiyatlarıüzrә optimal hәcmin tapılmasında
Heç biri
Debitor öhdәliküzrә optimal hәcmin tapılmasında

370 Sifariş hәcminin iqtisadi әsaslandırılması (EOQ) modelinin hesablanması mexanizmi hansı xәrc
maddәlәrinә әsaslanır:

•

Debitor öhdәliklә mal satışı
ehtiyatların anbarlarda saxlanması xәrclәri
Heç biri
İnvestisiya qoyuluşu xәrclәri
Ehtiyatların istehsalı xәrclәri

371 Maliyyә strategiyasının işlәnmәsi planlaşmanın hansı növünә aiddir?

•

illik
operativ
strateji
biznes
cari

372 Maliyyә strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?
iki ilә qәdәr müәssisәnin fәaliyyәtinin inkişafını

•

müәssisәnin cari fәaliyyәtinin inkişafını
müәssisәnin uzunmüddәtli fәaliyyәtinin mәqsәdini vә inkişafını
perspektiv üçün müәssisәnin maliyyәlәşmәsini
müәssisәnin operativ fәaliyyәtinin inkişafını

373 Maliyyә strategiyasının mәqsәdini göstәr:

•

müәssisәnin mәnfәәtinin istifadәsi vә nәzarәt
xәrclәrin planlaşdırılması
müәssisәnin bazar dәyәrinin maksimumlaşdırılması
müәssisәnin mәnfәәtinin maksimum artırılması
müәssisәnin gәlirlәrinin bölüşdürülmәsi

374 Perspektiv maliyyә planlaşdırılması hansı sәnәdlәrin tәrtibi ilә başa çatır?

•

şahmat cәdvәli, hesabat balansı
hesabat balansı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı
mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat, pul vәsaitinin hәrәkәti, mühasibat balansı
ödәmә tәqvimi, gәlirlәr vә xәrclәr balansı
ödәmә tәqvimi, kassa planı

375 Proqnoz maliyyә sәnәdlәrini tәrtib etmәk üçün müәssisәdә hansı göstәricini müәyyәn etmәk
lazımdır?

•

maya dәyәrini
rentabelliyi
gәlirin hәcmini
istehsalın hәcmini
satılacaq mәhsulun hәcmini

376 Maliyyә strategiyası әsasında müәssisәdә hansı istiqamәtdә siyasәt hazırlanır?

•

innovasiya siyasәti
vergi siyasәti
maliyyә siyasәti
investisiya siyasәti
risk siyasәti

377 Müәssisәnin maliyyә strategiyasının hazırlanması prinsiplәrinә aiddir:

•

strateji maliyyә seçiminin alternativliyinin tәmin edilmәsi.
Müәssisәnin әmәliyyat fәaliyyәtinin baza strategiyasının nәzәrә alınması.
Müәssisәyә özünü tәşkil etmәyi bacaran açıq sosialiqtisadi sistem kimi baxılması.
Hәr biri doğrudur.
strateji maliyyә inkişafının dominant sferalarının ayrılması.

378 Maliyyә vasitәçilәrinә aid olmayanı göstәr:

•

investisiya fondları.
kredit tәşkilatları.
dövlәt pensiya fondları.
sığorta kompaniyaları.
qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar iştirakçıları.

379 Müәssisәnin (firmanın) maliyyә menecmenti sturukturunda әsas hәlqә

•

maliyyә vә xәzinәdarlıq.
xәzinәdarlıq vә mühasibatlıq bölmәsidir.
xәzinәdarlıq vә tәftiş bölmәsidir.
maliyyә vә mühasibatlıq.
mühasibatlıq vә tәftiş bölmәsidir.

380 korporasiya sәviyyәsindәmәqsәdlәrә nail olmaq üçün şirkәtin menecmentinin yerinә yetirdiyi
funksiyalara aid deyil:

•

investisiya bazarının qiymәtlәndirilmәsi
investisiya layihәlәrinin reallaşmasının idarә edilmәsi.
düzgün cavab yoxdur.
şirkәtin investisiya strategiyasının işlәnib hazırlanması;
investisiya portfelinin formalaşması;

381 Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәri aid deyil:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin proqnozlaşdırılan hәcminә uyğun lazımi hәmdә investisiya resurslarının
formalaşmasının tәmin edilmәsi;
İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә müәssisәnin maliyyә tarazlığının tәmin edilmәsi.
investisiya portfelinin formalaşdırılması;
Müәssisәnin әmәliyyat fәaliyyәtinin yüksәk inkişaf tempinin lazımi investisiya dәstәrinin tәmin edilmәsi;
Müәssisәnin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürәtlәndirilmәsi yollarının axtarılması;

382 Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәri aid deyil:

•

Müәssisәnin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürәtlәndirilmәsi yollarının axtarılması;
Nәzәrdә tutulan investisiya riskinin sәviyyәsindә bütövlükdә müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin, ayrılıqda
real investisiyanın vә maliyyә investisiyasının maksimum gәlirliliyinin tәmin edilmәsi;
şirkәtin investisiya strategiyasının işlәnib hazırlanmasının parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinin xarici vә daxili şәraitinin dәyişilmәsindә kapitalın tez
investisiyalaşdırılması imkanlarının vә investisiyanın optimal likvidliyinin tәmin edilmәsi;
Bütövlükdә müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin, ayrılıqda real vә maliyyә investisiyaların onların
gәlirliliyinin nәzәrdә tutulan sәviyyәsindә minimal investisiya riskinin tәmin edilmәsi;

383 Makrosәviyyәli maliyyә idarәetmәsi hansı bölmәlәrdә pul vәsaiti axınlarını ifadә edir:

•

İnvestisiya şirkәtlәrinin maliyyәsi
Tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
Dövlәt vә yerli idarәetmә orqanlarının maliyyәsi
Müәssisәlәr maliyyәsi
Sığorta şirkәtlәrinin maliyyәsi

384 Mikrosәviyyәli maliyyә idarәetmәsi hansı bölmәlәrdә pul vәsaiti axınlarını ifadә edir:

•

Yerli idarәetmә orqanları maliyyәsi
Dövlәt maliyyәsi
Tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
Regional maliyyәsi
Beynәlxalq maliyyә

385 Funksional tәyinatına görә dövriyyә kapitalı

•

istehsal dövriyyә fondu
normalaşan
tәdavül dövriyyә fondu

xüsusi
normalaşmayan

386 Tәşkili mәnbәyinә görә dövriyyә vәsaiti

•

planlaşmış dövriyyә vәsaiti
istehsal ehtiyatları
borc alınmış vәsait
normalaşmayan
gәlәcәk dövrün xәrclәri

387 Dövriyyә kapitalının mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәr

•

möhkәm passivlәr
sәhm kapitalı
sığorta ödәnişlәri
büdcә vәsaiti
pay haqları

388 Normalaşan dövriyyә vәsaiti. Sәhv olanı göstәr

•

yanacaq
xammal
pul vәsaiti
hazır mәhsul
material

389 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaiti

•

alıcılara yola salınan vә dәyәri ödәnәn mallar
kreditor borcları
hesablaşmalardan vәsaitlәr
bitmәmiş istehsal
debitor borcları

390 Pul axınlarının optimallaşdırılmasının әsas istiqamәti

•

pul axınlarının idarә edilmәsi
pul axınlarının azaldılması
pul axınlarının hәcminin balanslaşdırılması
heç biri
mәnfәәtin maksimallaşdırılması

391 Satılmış mәhsulun maya dәyәrinin hesablanmasının vә ehtiyatların son alınmış ehtiyatın dәyәrinә
görә qiymәtlәndirmә metodunun mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir

•

Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiymәti müәyyәn edilir vә maya dәyәrinin hesablanmasında istifadә edilir.
Bu metoddamәhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çәkilmiş xәrcә uyğun olaraq ehtiyatların dәyәri azaldılır.
Burada mәhsulun maya dәyәri әn son alınmış xammal vә materialların dәyәri әsasında müәyyәn edilir.
Ehtiyatların uçotu isә әn qabaq alınmış qiymәtlәrlә aparılır.
Bu metodla cari malmaterial ehtiyatlarının sifariş hәcminin iqtisadi qiymәtlәndirmәsindә istifadә olunur.
Bu üsula görә ehtiyatlar müәssisә tәrәfindәn alındıqları ardıcıllıqla da istifadә olunur vә mәhsulun maya
dәyәrinәәlavә olunur. Ehtiyatların uçotu isә әn son satınalma qiymәtlәri ilә aparılır.

392 Hansı halda debitor öhdәliklәrin mahiyyәti doğru verilmişdir:

•

dövriyyә vәsaitlәri vәsaitlәrә nominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il
әrzindә yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitlәr debitor öhdәliklәr adlanır .
Müәssisә istehsal mәqsәdilә әldә etdiyi xammal vә materialla görә ödәnişi dәrhal hәyata keçirmirsә, bu zaman
yaranan öhdәlik debitor öhdәlik adlanır.
müәssisә öz mәhsulunu bir başqa müәssisәyә satarkәn, mәhsula görә ödәniş dәrhal hәyata çevrilmirsә, alıcı
satıcı qarşısında ödәniş ilә bağlı öhdәlik yaranır ki, bu da debitor öhdәlik adlanır.
Cavablardan heç biri
dövriyyә vәsaitlәri cari fәaliyyәtin azad manevr etmә imkanı göstәrәn hissәsidebitor öhdәlik adlanır.

393 Hansı halda kreditor öhdәliklәrin mahiyyәti doğru verilmişdir:

•

dövriyyә vәsaitlәri vәsaitlәrә nominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il
әrzindә yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitlәr kreditor öhdәliklәr adlanır .
müәssisә öz mәhsulunu bir başqa müәssisәyә satarkәn, mәhsula görә ödәniş dәrhal hәyata çevrilmirsә, alıcı
satıcı qarşısında ödәniş ilә bağlı öhdәlik yaranır ki, bu da kreditor öhdәlik adlanır.
Müәssisә istehsal mәqsәdilә әldә etdiyi xammal vә materialla görә ödәnişi dәrhal hәyata keçirmirsә, bu zaman
yaranan öhdәlik kreditor öhdәlik adlanır.
Cavablardan heç biri
dövriyyә vәsaitlәri cari fәaliyyәtin azad manevr etmә imkanı göstәrәn hissәsikreditor öhdәlik adlanır.

394 Maliyyә Menecerinin debitor öhdәliklәrin idarә olunmasıyla bağlı әsas mәqsәdlәrinә daxil
deyildir:

•

ümidsizborclar üzrә proqnoz hesab göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
alıclıların ödәniş qabiliyyәtsizliyi riskinin müәyyәn edilmәsi
Müәssisәnin istehsal mәqsәdilә әldә etdiyi xammal vә materialla görә ödәniş qabiliyyәtsizliyinin müәyyәn
edilmәsi
faktiki vә ya potensial ödәniş qabiliyyәtsiz alıcılar haqqında tövsiyәlәr vermәk
şübhәli borclar üzrә proqnoz hesab göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

395 Debitor borclarının hәcminin müәyyәn edilmәsi hansı halda doğru verilmişdir:

•

Heç biri
DBların hәcm әmsalı =Mәdaxil/DBların Orta mәblәği
DBların hәcmi = (DBların orta ölçüsü, mәblәği)/1 günlük mәdaxil,
Debitor borclarının hәcmi illik kredit satışı hәcmi vә orta inkassa müddәtindәn—kreditә satılmış mallara görә
nağd ödәnişlәrin hәyata keçrilmәsinin orta müddәtindәn asılı olur.
DBların öhdәliyinin hәcminin idarә edilmәsinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi onun etibarlılıq vә “vaxtı
keçmә” sәviyyәsinә әsasәn aparılır

396 SWOT tәhlilindә daxili amillәr:

•

İmkanlar vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә tәhdidlәrdir
Üstünlüklәr vә çatışmazlıqlardır
Tәhdidlәr vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә üstünlüklәrdir

397 Britaniyaamerikan mühasibatlıq modelinin özünә mәxsus inkişaf xüsusiyyәtlәrinә aiddir:
1.Britaniyaamerikan modeli inkişaf etmiş maliyyә vә qiymәtli kağız bazarları şәraitindә fәaliyyәt
göstәrir. 2. Bu tip ölkәlәrdә tәsәrrüfat subyektlәrinә qanunla qadağan olunmayan hәr şeyә icazә var
prinsipinә müvafiq olaraq әhәmiyyәtli dәrәcәdә seçim azadlığı verilmişdir. 3.Uçot qaydaları vә ya
standartları konkret qanunvericiliklә müәyyәn edilmir, mühasiblәrin peşәkar tәşkilatları tәrәfindәn
işlәnib hazırlanır. 4.Britaniyaamerikan uçot sisteminә aid ölkәlәrdә mühasibat uçotunun vahid
hesablar planı yoxdur. 5.Bu model müvafiq ölkәlәrdә mühasibat uçotunun dövlәt tәnzimlәnmәsinin
mövcudluğu ilә fәrqlәnir vә bu tәnzimlәnmә qanunla icazә verilәn hәr şeyә icazә vardır prinsipinә
uyğun tәmin olunur.

•

1,2,4,5,
2,3,4,5
1,2,3,4
1,2,3,5,
1,3,4,5

398 Kontinental mühasibat modelinin özünәmәxsus inkişaf xüsusiyyәtlәrinә aiddir: 1.Kontinental
uçot modeli әsasәn banklara, dövlәtin maliyyә strukturlarına vә vergi qaydalarına istiqamәtlәnmişdir.
2.Bu model müvafiq ölkәlәrdә mühasibat uçotunun dövlәt tәnzimlәnmәsinin mövcudluğu ilә fәrqlәnir
vә bu tәnzimlәnmә qanunla icazә verilәn hәr şeyә icazә vardır prinsipinә uyğun tәmin olunur. 3.Bu
model tәtbiq olunan ölkәlәrdә uçot vahid milli hesablar planına müvafiq olaraq qurulur vә vahid
mühasibat uçotu metodikalarının daimi tәtbiqi tәmin olunur. 4.Burada üstünlük peşәkar mühasiblәrin
mülahizәlәrinә deyil, mühasibat uçotu üzrә mövcud olan ciddi qanun vә qaydalara verildiyindәn
mühasib peşәsinin rolu mәhdudlaşır. 5.Bu tip ölkәlәrdә tәsәrrüfat subyektlәrinә qanunla qadağan
olunmayan hәr şeyә icazә var prinsipinә müvafiq olaraq әhәmiyyәtli dәrәcәdә seçim azadlığı
verilmişdir.

•

1,2,4,5,
2,3,4,5
1,2,3,4
1,2,3,5,
1,3,4,5

399 Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş, vә sәhmdarları onun öhdәliklәri üzrә
mәsuliyyәtli olmadığı vә onlara mәxsus aksiyaların dәyәri hüdudlarında cәmiyyәtin fәaliyyәti ilә
әlaqәdar olan itkilәrin riskini daşıdığı cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Sәhmdar cәmiyyәt
MMC
Yoldaşlıq

400 Sәhmdarları özlәrinә mәxsus aksiyaları digәr sәhmdarların razılığı olmadan özgәninkilәşdirә
bilәcәyi cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Açıq sәhmdar cәmiyyәt
MMC
Yoldaşlıq

401 Sәhmlәri yalnız tәsisçilәri arasında vә ya qabaqcadan müәyyәn edilmiş şәxslәrin dairәsi arasında
bölüşdürülәn cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Qapalı Sәhmdar cәmiyyәt
MMC
Yoldaşlıq

402 Sәhmdar cәmiyyәtin tәsisçilәr tәrәfindәn tәsdiq edilәn yeganә tәsis sәnәdi

•

Nizamnamә kapitalıdır
biznes planıdır

•

onun nizamnamәsidir,
Audit sәnәdlәridir
aksiyalarıdır

403 Xәzinәdarın mәsuliyyәt daşıdığı fәaliyyәtә aid deyil:

•

investisiya portfelinin idarә edilmәsi.
müәssisәnin maliyyә planlaşdırılması.
Düzgün cavab yoxdur.
bazar qiymәtli kağızları ilә әmәliyyatlar aparılması
tәşkilatın fondlarının artırılması.

404 Müfәttişin mәsuliyyәt daşıdığı fәaliyyәtә aid deyil:

•

mühasibat uçotu vә auditor fәaliyyәtinin aparılması
firmanın hesablarına görә.
tәşkilatın fondlarının artırılması.
müvafiq dövlәt orqanlarına tәqdim olunan informasiyaya görә.
vergi siyasәti üçün zәruri olan statistik mәlumatların hazırlanması.

405 sövdәlәşmәnin vә ya istәnilәn digәr sahibkarlıq hәrәkәtinini baş tutması üçün maliyyә meneceri
hansı variantı seçir?

•

risk vә mәnfәәtin minumumlaşdırılması nöqteyinәzәrdәn daha yaxşı variantı.
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması nöqteyinәzәrindәn daha yaxşı variantı.
risk vә mәnfәәtin nisbәti nöqteyinәzәrdәn daha yaxşı variantı.
xәrclәrin minumumlaşdırılması nöqteyinәzәrdәn daha yaxşı variantı
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması, xәrclәrin isә minumumlaşdırılması nöqteyinәzәrindәn daha yaxşı variantı.

406 Maliyyә meneceri qәrarları qәbul edәrkәn istifade etdiyi konkret yollardan deyil:

•

müәssisәnin aktivlәrinin idarә edilmәsi.
maliyyә tәhlili.
Düzgün cavab yoxdur.
passivlәrin idarә edilmәsi.
maliyyә әmәliyyatlarının planlaşdırılması.

407 Strategiyanı qәrar qәbul etmәk üçün qaydalar dәsti kimi şәrh edәn alim kimdir?

•

G.Bale
A.S.Simon
İ.Ansofor
A.Kamu
V.A. Aqafonov

408 Strategiyanın formalaşması problemini kompleks şәkildә tәdqiq edәn alim kimdir?

•

V.A. Aqafonov
R.Holmen
A.Samuel
S.Yarmelenko
A.V.Vladimir

409 müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji idarә edilmәsi sәviyyәsindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılı
olmayan variant :

•

rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi.
müәssisәnin uzunmüddәt sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi.
müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin perspektiv idarә edilmәsi.
Hәr biri doğrudur.
müәssisәnin yüksәk inkişaf tempinin tәmin edilmәsi.

410 idarәetmә sistemindә strategiyanın әsas növlәrinә aid deyil:

•

ayrıayrı tәsәrrüfat vahidinin strategiyası
korporativ strategiya
marketinq strategiyası
düzgüncavabyoxdur
funksional strategiya

411 idarәetmә sistemindә strategiyanın әsas növlәrinә aiddir:

•

Innovasiya strategiya
istehsal strategiya
korporativ strategiya
Marketinq strategiya
maliyyә strategiya

412 funksional strategiyasının növlәrinә aid deyil

•

maliyyә
marketinq
korporativ
innovasiya
istehsal

413 Müәssisәnin maliyyә strategiyasının hazırlanması prinsiplәrinә aid deyil:

•

Maliyyә fәaliyyәtindә yeni texnologiyaların tәtbiq edilmәsi
Maliyyә stratergiyasının reallaşdırılması prosesindә maliyyә menecerlәrinin peşәkar aparatına әsaslanması
strateji maliyyә inkişafının alternativ sferalarının ayrılması
Maliyyә strategiyasının çevikliyinin tәmin edilmәsi.
Müәssisәnin maliyyә strategiyasının maliyyә fәaliyyәtinin tәşkilati strukturuna vә tәşkilati mәdәniyyәtә
uyğunluğunun tәmin edilmәsi.

414 Müәssisәnin maliyyә strategiyasını işlәyib hazırlayarkәn istifadә edilәn dominant sferalaraaid
deyil:

•

müәssisәnin maliyyә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi strategiyası
müәssisәnin maliyyә resurslarının formalaşması strategiyası
innovasiya strategiyası
müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi strategiyası
investisiya strategiyası

415 Pul axınlarının effektiv idarә edilmәsi siyasәtinin mәrhәlәsinә aid deyil

•

pul axınlarının idarә edilmәsi siyasәtinin tipinin әsaslandırılması
gәlәcәk dövrdә müәssisәnin pul axınlarının tәhlili
pul axınlarının sinxronlaşdırılması
müәssisәnin seçilmiş pul axınlarının idarәetmә siyasәtinin reallaşdırılmasına effektiv nәzarәtin tәşkili
pul axınlarının formalaşmasına tәsir edәn amillәrin tәdqiqi

416 Funksional tәyinatına görә dövriyyә kapitalı ayrılır

•

cәlb olunmuş
normallaşdırılan vә normallaşdırılmayan
istehsal vә tәdavül dövriyyә fondları
xüsusi dövriyyә fondlarına
borc alınan

417 Müәssisәnin maliyyә siyasәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil

•

müәssisәnin maliyyәiqtisadi fәaliyyәtinin tәhlili
divident siyasәtin seçilmәsi
müәssisәnin xarici әlaqәlәrinin tәhlili
uçot vә vergi siyasәtinin işlәnmәsi
investisiya siyasәtinin işlәnib hazırlanması

418 Bu fond istehsalın inkişafı üçün yaradılıb, müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına
formalaşır

•

amortizasiya fondu
ehtiyat fondu
yığım fondu
istehlak fondu
әlavә kapital

419 Pul vәsaitinin hәrәkәti deyәndә nә başa düşülür?

•

diversifikasiya
debitor borclarının ölçülmәsi
müәssisәnin bütün pul ödәmәlәri vә daxil olmaları
müәssisәnin pul vәsaitlәri vasitәsilә bank köçürmәlәri
kreditor borclarının hәcminin ölçülmәsi

420 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti deyәndә nә başa düşülür?

•

vaxtında maliyyә fәaliyyәtindәn çatışmazlıqları aradan qaldırmaq
buraxılan mәhsulun rentabelliliyinin tәmin edilmәsi
öz fәaliyyәtini maliyyәlәşdirmәk qabiliyyәti
investisiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk
mәnfәәt әldә etmәk qabiliyyәti

421 Aktivlәrin strukturu sxeminә aiddir

•

nizamnamә kapitalı
borc kapitalı
xüsusi kapital
dövriyyә kapitalı
dәyişәn kapital

422 Passivlәrin strukturu sxeminә aiddir

•

uzunmüddәtli kapital qoyuluşları
qeyrimaterial aktivlәri
kreditor borcları
debitor borcları

әsas vәsaitlәr

423 Bu müәssisәnin dövriyyә vәsatinә aid edilmir

•

taro
debitor borcları
uzunmüddәtli kapital qoyuluşları
pul vәsaiti
qısamüddәtli kapital qoyuluşları

424 Pul axınlarının idarә edilmәsinә daxildir:

•

Pul axınlarının artımı
Planlaşdırma
Pul axınlarının tәhlili
Mәnfәәt
Müqayisә

425 Müәssisәdә dәyәr ölçüsündә buraxılan mәhsulun hәcmini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

әsas fondlar
materiallar
satılmış mәhsul
bitmәmiş istehsal
alıcıda mәhsul mühafizәdә olan mallar

426 Müәssisәlәrdә gәlirin idarәolunması prosesi hansı mәrhәlәlәri әhatә edir?

•

dövlәt büdcәsinә vergilәrin götürülmәsi
bank tәrәfindәn kreditin verilmәsi
planlaşma, operativ idarә olunma, nәzarәt
inzibati idarә heyәtinin әmәkhaqqının hesablanması
mәhsul istehsalı

427 Dövriyyә vәsaitinin planlaşdırılması vә idarә olunmasına görә neçә yerә ayrılır?

•

4
5
2
6
3

428 Müәssisәdә normalaşdırılan dövriyyә kapitallarının ümumi mәblәği hansı vәsaitlәrin hәcmini
müәyyәn edir?

•

ancaq istehsal dövriyyә fondlarının
dövriyyәdәnkәnar vәsaitlәrin
xüsusi dövriyyә aktivlәrin
ancaq tәdavül dövriyyә fondlarının
qeyrimaterial aktivlәrin

429 Xüsusi dövriyyә vәsaiti necә müәyyәn edilir?

•

cari öhdәliklrdәn cari aktivlәri çıxmaqla
cari aktivlәrin cari passivlәrә nisbәti kimi
cari aktivlәrdәn cari passivlәri çıxmaqla

•

tәmiz dövriyyә kapitalını cari passivlәrә bölmәklә
cari aktivlәrin cari passivlәrә vurmaqla

430 Maliyyә menecmentinin nәzәriyyәsinә uyğun olaraq dövriyyә kapitalı neçә yerә ayrılır?

•

cari vә dәyişәn kapital
cari kapital
sabit vә dәyişәn kapital
uzunmüddәtli kapital vә cari kapital
uzunmüddәtli kapital

431 SWOT tәhlilindә xarici amillәr ...

•

Üstünlüklәr vә çatışmazlıqlardır
Tәhdidlәr vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә üstünlüklәrdir
İmkanlar vә tәhlükәlәrdir

432 Müәssisәlәrdә gәlirin idarәolunması prosesinin mәrhәlәsi

•

dövlәt büdcәsinә vergilәrin götürülmәsi
tәhlil,planlaşma,motivasiya
planlaşma, operativ idarә olunma, nәzarәt
inzibati idarә heyәtinin әmәkhaqqının hesablanması
mәhsul istehsalı

433 Müәssisәdә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?

•

sex xәrclәrinә
budcә ayılmaları
istehsal maya dәyәrinә
ümumi zavod xәrclәrinә
kommersiya xәrclәrinә

434 Müәssisә maliyyә sanksiyasına görә cәrimәni hansı vәsaitdәn ödәyir?

•

sair satışdan gәlir
ümumi gәlir
xalis mәnfәәt
balans mәnfәәti
satışdan gәlir

435 İnvesitisiyalar arasında sәhm vә istiqrazların yerlәşdirilmәsindәn әldә edilәn gәlir müәssisәnin
hansı gәlir qrupuna daxil edilir?

•

iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarına
yıgım fonduna
maliyyә fәaliyyәtindәn
mәnfәәtә
investisiya fәaliyyәtindәn

436 Müәsisәnin maliyyә vәsaitinin sabitliyi nәdәn aslıdır?

•

banklarla hesablaşmalardan
rentabellikdәn

•

satışdan gәlirin daxil olmasından
büdcәyә vergilәrin köçürülmәsindәn
malların alıcıları yola salmasından

437 Müasir dövrdә müәssisәnin iş fәaliyyәtinin nәticәlәri hansı göstәrici ilә qiymәtlәndirilir?

•

qiymәt
әsas fondlardan istifadә
mәhsul satışından gәlir
likvidlik
dövriyyә kapitalından istifadә

438 Satışdan әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә müәssisәnin fәaliyyәtindәn asılı olmayan hansı amil tәsir
göstәrә bilәr?

•

istehsalın ritmikliyi
müqavilә qiymәtlәri
tәchizat şәrtlәrinin pozulması
istehsalın hәcmi
mәhsulun keyfiyyәti

439 Satışdan әldә edilәn gәlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstәricilәrdәn istifadә
edilir?

•

әmtәәlik mәhsulun hәcmi, qiymәt
qiymәt
satışın hәcmi, qiymәt
heç biri
malın miqdarı

440 Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya kreditin formasında çıxış edir?

•

çeklәr
ödәmә tәlәbnamәsi
veksel
akkreditiv
ödәmә tapşırığı

441 Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyә sanksiyası formasında çıxış edir?

•

inkasso
hesablama çeki
akkreditiv
inkasso tapşırığı
ödәmә tәlәbnamәsi

442 Müәssisәdә xәrclәrin idarә olunması predmetinә aid deyil

•

maya dәyәri
izafi xәrclәr
mәhsul satışından әldәedilәn gәlir
ümumizavod xәrclәri
dolayı xәrclәr

443 Mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrclәrin daxil oldugu qrup:

•

fövqaladә xәrclәr
sair xәrclәr
fәaliyyәtin adi növü ilә әlaqәdar xәrclәr
geniş tәkrar istehsalla әlaqәdar xәrclәr
sosial xәrclәr

444 Mәhsulun tam maya dәyәri istehsal maya dәyәrindәn yüksәkdir :

•

nәqliyyat xәrclәri qәdәr
qeyriistehsal xәrclәri qәdәr
alternativ xәrclәr qәdәr
birbaşa xәrclәr qәdәr
ümümtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr

445 Mәhsulun istehsal maya dәyәri sex maya dәyәrindәn yüksәkdir:

•

Birbaşa xәrclәr qәdәr
Maşın vә avadanlıqların saxlanılması xәrclәri qәdәr
Ümumtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr
Dolayı xәrclәr qәdәr
Kommersiya xәrclәri qәdәr

446 Maşın vә mexanizmlәrin istismar xәrcinә aiddir:

•

amortizasiya xәrclәri
xammal vә material xәrclәri
vergilәr
sair xәrclәr
sosial ehtiyaclara ayırmalar

447 Aşağıdakılardan biri bazarın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә etmәyәn göstәricidir:

•

Lerner indeksi
Linda indeksi
Dou – Cons indeksi
Bazarın astana indeksi
Xerfindal – Xirşman indeksi

448 Maliyyә menecmenti nәdir?

•

müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb
edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә dövlәtin maliyyәsini idarә edәn elmdir.
müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb
edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә dövlәtin pulunu effektiv idarә edәn elmdir.
müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb
edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә pul axınlarını effektiv idarә edәn elmdir.
müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb edilmәsi
yolu ilә müәssisәni effektiv idarә edәn elmdir.
müәssisәnin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün rasional mәnbәlәrdәn maliyyә resurslarının cәlb
edilmәsi vә onlardan daha sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә müәssisәnin pul resurslarını effektiv idarә edәn
elmdir.

449 Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının ilk mәrhәlәsi hansıdır ?

•

XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәri
XIIXIII әsrlәr
Rim imperiyası vaxtında başlayan vә XIX әsrin ortalarına qәdәr

•

keçәn әsrin 30cu illәrin
XVXVI әsrlәr

450 Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının ikinci mәrhәlәsi hansıdır ?

•

Rim imperiyası vaxtında başlayan vә XIX әsrin ortalarına qәdәr
XIIXIII әsrlәr
XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәri
Keçәn әsrin 30cu illәri
XVXVI әsrlәr

451 Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının üçüncü mәrhәlәsi hansıdır ?

•

Rim imperiyası vaxtında başlayan vә XIX әsrin ortalarına qәdәr
XIIXIII әsrlәr
Keçәn әsrin 30cu illәri
XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәri
XVXVI әsrlәr

452 Maliyyә elminin tәşәkkülü vә inkişafının ikinci mәrhәlәsinә aid olan hansıdır?

•

Hәmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dәrin tәnәzzül prosesi baş vermişdir
Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas funksiyaları müәyyәnlәşdirilmişdir.
Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas meyarları, göstәricilәri vә oriyentrlәri müәyyәnlәşdirilmişdir
Düzgün cavab yoxdur
resursların ayrıayrı növlәri arasında optimal nisbәti müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn әmsallar tapıldı

453 Maliyyә elminin inkişafının üçüncü mәrhәlәsinә aiddir.

•

Düzgün cavab yoxdur.
Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas meyarları, göstәricilәri vә oriyentrlәri müәyyәnlәşdirilmişdir.
Hәmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dәrin tәnәzzül prosesi baş vermişdir, çoxlu müәssisәlәr maliyyә
çәtinliklәri ilә qarşılaşmışlar.
Hәmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dәrin tәnәzzül prosesi baş vermәmişdir, çoxlu müәssisәlәr maliyyә
çәtinliklәri ilә qarşılaşmamışlar.
Maliyyә menecmentinin formalaşmasının әsas funksiyaları müәyyәnlәşdirilmişdir.

454 Maliyyә menecmenti:

•

Düzgün cavab yoxdur.
maliyyә nәzarәti ilә mühasibat uçotu arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir.
maliyyә nәzәriyyәsi ilә mühasibat uçotu arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir.
Iqtisadi nәzәriyyәnin xüsusi hәlqәsidir.
İqtisadi tәhlil ilә mühasibat uçotu arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir.

455 Maliyyә menecmentinin strateji mәqsәdi

•

müәssisәnin istehsal xәrclәrinin minumum dәrәcәdә azaltmaqdan ibarәtdir.
müәssisәnin mәnfәәtini maksimum artırmaqdan ibarәtdir.
müәssisәnin bazar dәyәrini maksimum artırmaqdan ibarәtdir.
müәssisәnin mәnfәәtini maksimum artırmaq vә istehsal xәrclәrinin minumum dәrәcәdә azaltmaqdan ibarәtdir.
müәssisәnin istehsal hәcmini maksimum artırmaqdan ibarәtdir.

456 mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhәlәlәrinә aid deyil:
Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi

•

Maliyyә strategiyasının formalaşması müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Müәssisәnindaxili maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi
Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinin formalaşdırılması
Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin güclü vә zәif tәrәflәrinin qiymәtlәndirilmәsi

457 Maliyyә strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi parametrlәrinә aid deyil:

•

maliyyә strategiyası parametrlәrinin balanslaşdırılması;
müәssisәnin maliyyә strategiyasının onun baza korporativ strategiyasına uyğunlaşdırılması;
maliyyә strategiyasının daxili maliyyә mühiti amillәrinin dәyişilmәsinә uyğunlaşdırılması;
düzgün cavab yoxdur.
maliyyә strategiyasının müәssisәnin daxili potensialına uyğunlaşdırılması;

458 Maliyyә strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi parametrlәrinә aiddir:

•

müәssisәnin maliyyә strategiyasının onun baza investisiya strategiyasına uyğunlaşdırılması;
maliyyә strategiyasının daxili maliyyә mühiti amillәrinin dәyişilmәsinә uyğunlaşdırılması;
maliyyә strategiyası parametrlәrinin balanslaşdırılması;
düzgün cavab yoxdur.
maliyyә strategiyasının müәssisәnin xarici potensialına uyğunlaşdırılması;

459 Müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının idarә edilmәsi prosesi mәrhәlәlәrinә aid
deyil:

•

Müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasına effektiv nәzarәt sisteminin qurulması;
Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji dәyişilmәsinin tәmin edilmәsi;
Müәssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının hәr bir mәrhәlәsindә daxili maliyyә mühit amillәrinin
dәyişilmәsi xarakterinin diaqnostikası;
Xarici maliyyә mühiti amillәrinin cari dәyişilmәsinin xarakterinә adekvat müәssisәnin maliyyә strategiyasının
reallaşdırılmasının idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi;
Zәruri hallarda müәssisәnin maliyyә strategiyası proqramına müvafiq düzәlişlәrin edilmәsi.

460 mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinin formalaşdırılması;
Maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasına nәzarәtin tәşkili.
Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeyinin fәrdi qiymәtlәndirilmәsi;
Әsas strateji maliyyә qәrarlarının qәbul edilmәsi;
Maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının tәmin edilmәsi;

461 mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhalәlәrinә aid deyil:

•

Әsas strateji maliyyә qәrarlarının qәbul edilmәsi;
Xarici maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi;
Düzgün cavab yoxdur.
Maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının tәmin edilmәsi;
Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi;

462 mәqsәdyönlü idarәetmә qәrarlarının formalaşması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin taktiki mәqsәdlәrinin formalaşdırılması;
Müәssisәnin daxili maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi
Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin strateji mәqsәdlәrinin formalaşdırılması;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisәnin strateji maliyyә mövqeyinin fәrdi qiymәtlәndirilmәsi;

463 Istehsal vә satış prosesindә dövriyyә kapitalı xәrclәnir vә ya dövriyyәyә istehlak olunur

•

istehsal prosesindә istehlak olunur vә xәrclәnir
istehsal prosesini maliyyәlәşdirir
istehsal prosesindә istehlak olunur
istehsal prosesindә xәrclәnәn dövriyyә kapitalı müәssisәyә geri qaytarılır
istehsal prosesindә xәrclәnir

464 Özәllәşdirilmiş müәssisәlәr öz xüsusi dövriyyә kapitalını başqa müәssisәlәrә sata bilәrmi?

•

bağışlaya balmәz
sata bilәr, sata bilmәz
sata, bağışlaya vә verә bilәr
sata vә ya bağışlaya bilmәz
sata bilmәz

465 Müәssisәnin cari dövriyyәsinә daxil olan borc kapitalına nә daxildir?

•

kreditor borcları
qısa vә uzunmüddәtli kreditlәr
qısamüddәtli kreditlәr
möhkәm passivlәr
uzunmüddәtli kreditlәr

466 Tәkrar istehsal prosesindә yerlәşdirilmәsinә görә dövriyyә kapitalı hansı fondlara ayrılır?

•

tәdavül formalarına vә dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
istehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarına
әsas vә dövriyyә fondlarına
qeyrimaterial aktivlәrә

467 Beynәlxalq mühasibat standartlara görә müәssisәnin aktivlәri aşağıdakı qruplara ayrılır:
1/dövriyyә kapitalına 2/investisiyamaliyyә kapitalı 3/daşınmaz әmlak vә ya avadanlıqlar 4/qeyri
maddi aktivlәrә 5/amortizasiya ayirmalarına

•

1,2,4,5,
1,2,3,
1,2,3,4,
1,2,3,5,
2,3,4,5,

468 Müәssisәnin aktivlәrinin bölgüsü bu qruplar üzrә aparılır: 1.dövriyyә kapitalına 2.kapital
(maliyyә) qoyuluşları 3.әsas vәsaitlәr (avadanlıqlar) 4.uzun müddәtli öhdәliklәr 5.qeyri maddi
aktivlәrә

•

2,3,4,5,
1,2,3,
1,2,3,5,
1,2,4,5,
1,2,3,4,

469 Müәssisәnin әsas vәsaitlәrinin mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir:
Cari fәaliyyәtin azad manevr etmә imkanının indikatorudur.

•

Әsas vәsaitlәrәfiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәr aidir.
Әsas vәsaitlәrinin qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәr, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına yönәldilәn
vәsaitlәr aiddir.
Әsas vәsaitlәrә istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya etdirәn
(amortizasiya bölgüsü üzrә mәhsul istehsalına ötürәn) vә istehsaltәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan
aktivlәrdir.
Әsas vәsaitlәrәnominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә yenidәn nağd
pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitdir

470 Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir

•

dövriyyә vәsaitlәrivәsaitlәrә istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya etdirәn
vә istehsal—tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan aktivlәrdir
dövriyyә vәsaitlәrinә qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәr, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına yönәldilәn
vәsaitlәr aiddir.
dövriyyә vәsaitlәri vәsaitlәrә nominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il
әrzindә yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitdir .
heç biri
dövriyyә vәsaitlәrinәfiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәr aidir.

471 Müәssisәnin qiymәt siyasәti:

•

mәhsulun yenilәşmәsini tәmin edir
müәssisәnin istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin edir
rәhbәrliyin istehsal edilәn әmtәәlәrә qiymәtlәrin qoyulması, yoxlanılması vә dәyişdirilmәsi üzrә fәaliyyәtidir
heç biri
xammallardan tam vә sәmәrәli istifadәni zәruri edir

472 Maya dәyәri:

•

bazarın öyrәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrdir
istehsal avadanlıqlarının saxlanması xәrclәridir
әmtәәnin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin cәmidir
kommersiya xәrclәridir
әmtәәnin realizә olunmasından әldә olunan pulun hәcmidir

473 Dövlәtin vә ya tәsәrrüfat subyektinin dayanıqlı inkişafının tәmin olunması üçün onun gәlәcәkdә
nәzәrdә tutulan bütün gәlirlәrinin vә pul vәsaitlәrinin xәrclәmәsi istiqamәtinin pul uçotu ....... adlanır:

•

maliyyә apparatı
maliyyә planlaşdırılması
maliyyә uçotu
smeta
maliyyә proqnozlaşdırılması

474 Öncәdәn istehsal subyektinin inkişaf dinamikasının tәhlili yolu ilә maliyyә resurslarının hәcminin
vә istifadә istiqamәtlәrinin yerlәşdirilmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi ........adlanır:

•

maliyyә planlaşdırılması
operativ idarәetmә
maliyyә proqnozlaşdırılması
maliyyә uçotu
maliyyә apparatı

475 Mәnfәәtin planlaşdırma metodu
düz metod

•

maliyyәmetodu
cari metod
operativmetod
birbaşa metod

476 Mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amilә aid deyil

•

satışın hәcmi
maya dәyәri
rentabellik
mәhsulun keyfiyyәti vә çeşidi
qiymәt

477 Ehtiyat fond nәdir?

•

yığım fondu
amortizasiya fondudur
risk fondudur
investisiya fondu
iqtisadi hәvәslәndirmә fondu

478 Rentabelliliyin növünә aid olanı göstәr

•

sığorta
gәlirin rentabelliyi
xәrclәrin rentabelliyi
heç biri
investisiya

479 Rentabelliyin yüksәldilmәsi yolları

•

borc vәsaitlәrininazaldılması
maya dәyәrinin qalxması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
heç biri
investisiya qoyuluşu

480 Başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında pay iştirakı ilә әlaqәdar aktivlәr hansı aktivlәrә
daxildir?

•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr
maliyyә aktivlәri
әsas vә dövriyyә aktivlәri
material aktivlәr

481 Әgәr bazarda istehsal olunmuş mallara tәlәb artarsa, o zaman bu hansı iqtisadi alәtә tәsir
göstәrәcәk?

•

bank faizinә
maya dәyәrinә
qiymәtә
dividendә
vergiyә

482 Satışdan әldә edilәn gәlirin hesablanmasının hesablama metodu hansı göstәricilәrә әsaslanır?

•

әmtәәlik mәhsul, ümumi mәhsul, qiymәt
maya dәyәri, ümumi mәhsul, mәnfәәt
tam maya dәyәri , vergi, qiymәt
istehsal, maya dәyәri, qiymәt
gәlir

483 Birbaşa metod ilә mәnfәәti hesablayan zaman hansı amillәrin mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsirini
müәyyәn etmәk mümkün deyil?

•

sortluluq, kommersiya xәrclәri, keçici әmtәә qalıqları
ümumi mәhsul, әmtәәlikmәhsul, maya dәyәri
qiymәt, maya dәyәri, çeşidlәr, keyfiyyәt
ilin әvvәlinә hazır mәhsul qalıqları, qiymәt, istehsal maya dәyәri
dolayı xәrclәr, qiymәt, istehsal maya dәyәri

484 Plan ilinin sonuna hazır mәhsul qalıqlarının tәrkibini göstәr

•

ambarda olan faktiki hәcmdә hazır mәhsullar
yola salınan mallar, alıcılar tәrәfindәn vaxtında ödәnilmәyәn mallar
normativ hәcmindә satılmayan hazır mәhsul qalıqları
alıcılara göndәrilәn, lakin ödәnilmә vaxtı çatmayan mallar, yola salınan mallar
alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar

485 Alıcılar nә zaman malın dәyәrini ödәmәkdәn imtina edirlәr?

•

alıcı iflasa uğradıqda
satıcı mal göndәrmәdikdә
satıcı müqavilә şәrtlәrini pozduqda
alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmәdikdә
alıcının maliyyә vәziyyәti pis olduqda

486 Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxil deyil:

•

sәhm buraxılışı.
maliyyә hesabatının tәhlili.
firmaların birlәşmә vә sәrfetmә әmәliyyatlarıının proqnozlaşdırılması.
pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması.
investisiyalarla әmәliyyatlar.

487 Maliyyә menecmentinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

müәssisәnin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı.
müәssisәnin rәqabәt mübarizәsi şәraitinә tab gәtirә bilmәsi.
firmaların birlәşmә vә sәrfetmә әmәliyyatlarıının qiymәtlәndirilmәsi
rentabellikfәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
xәrclәrin minimumlaşdırılması.

488 Maliyyә menecmentinin mühasibat uçotu ilә sıx qarşılıqlı әlaqәsi aşağıdakı hansı variantda
göstәrilib?

•

maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin
әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir.
bәzi tәsәrrüfat subyektlәrindә, xüsusilә kiçik müәssisәlәrdә maliyyә meneceri vә mühasib vәzifәsi birlәşdirilir.
Hәr biri doğrudur.

•

maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin
әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir
maliyyә xarakterli qәrarlar mühasibat uçotunun informasiyaları әsasında qәbul edilir.

489 Maliyyә menecmentini elminin tәşәkkülü vә inkişafının XIX әsrin ortalarında başa çatan birinci
mәrhәlәsinin nәzәri әsasını tәşkil edir:

•

maliyyәnin Marksis nәzәriyyәsi
maliyyәnin neoklassik nәzәriyyәsi
maliyyәnin klassik nәzәriyyәsi
düzgün cavab yoxdur.
maliyyәnin Keyns nәzәriyyәsi

490 Maliyyә menecmentini tәşәkkülü vә inkişafınınikinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

XIX әsrin ortalarında başa çatıb.
XX әsrin әvvәllәrindә baş vermişdir.
XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәrindә baş vermişdir.
XX әsrin sonlarında baş vermişdir.
Keçәn әsrin 30cu illәrinә tәsadüf edir.

491 Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxildir:

•

Fәrdi layihәlәrin nә dәrәcәdә effektiv olubolmamasını aşkarlasın.
dövriyyәdәki pul hәcmi ümumi iqtisadi artımı şәrtlәndirәn sәviyyәdә artımı vә azalmasını müәyyәnlәşdirmәk.
kredit vә borcların alınması;
hәr hansı investisiya layihәlәrin uçotunu aparmaq.
Fiskal siyasәtin sәmәrәli olmasını tәmin edir.

492 Maliyyә menecmentinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

Rәqiblәrlә mübarizәdә liderlik
Rentabellik fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
Düzgün cavab yoxdur.
Müflislәşmә vә böyük maliyyә uğursuzluğundan qaçmaq
Istehsal vә satışın artim tempi

493 Maliyyә menecmentinin predmeti nәdir?

•

aktivlәrin sәmәrәli istifadә olunması
müәssisәnin maliyyә vәsaitlәri
kapitalın hәrәkәtini әks etdirәn pul axınları
heç biri.
әsas fondların pul axınları

494 Maliyyә menecmenti hansı elmlәr arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir?

•

mühasibat uçotu vә idarәetmә
maliyyә nәzәriyyәsi vә statistika
maliyyә nәzәriyyәsi vә mühasibat uçotu
müәssise iqtisadiyyatı vә mühasibat uçotu
statistika vә idarәetmә

495 Maliyyә menecmenti nә vaxt tәşәkkül tapmışdır?
XIX әsrin II yarısında

•

XIX әsrdә
XX әsrin 90cı illәrindә
XX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin 60cı illәrindә

496 Aşağıdakılardan hansı maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

kredit vә borcların alınması
maliyyә hesabatının tәhlili
mühasibat hesabatına nәzarәt
firmaların birlәşmә vә sәrfetmә әmәliyyatlarının qiymәt
pul vәsaitlәrinin proqnozlaşdırılması

497 Maliyyә – pulun idarә olunmasının incәsәnәti vә elmidir. Bu fikir kimә mәxsusdur?

•

A.Barabanov
Aristotel
L.Qitman
heç birinә
R.Parker

498 Maliyyә menecmentinin konteptual әsaslarının elementi deyil

•

maliyyә mexanizmlәri
kateqoriya sistemi
maliyyә alәtlәri vә vәsaitlәri
iştirakçıların marağı
maliyyә proseslәri

499 V.A. Aqafonovun fikrincә strategiya dedikdә başa düşülür.

•

strategiya planın işlәnib hazırlanmasıdır
funksional xarakteristikaları dәyişmәmәk mәqsәdilә planlaşdırılan sistemin elementlәri üzәrindә vә ya xarici
fәaliyyәt şәraitini dәyişmәk mәqsәdilә onun xarici mühit elementlәri üzәrindә hәyata keçirilәn hәrәkәtlәrin
mәcmusu
funksional xarakteristikaları dәyişmәk mәqsәdilә planlaşdırılan sistemin elementlәri üzәrindә vә ya xarici
fәaliyyәt şәraitini dәyişmәk mәqsәdilә onun xarici mühit elementlәri üzәrindә hәyata keçirilәn hәrәkәtlәrin
mәcmusu
düzgün cavab yoxdur
funksional xarakteristikaları dәyişmәk mәqsәdilә planlaşdırılan sistemin elementlәri üzәrindә vә ya xarici
fәaliyyәt şәraitini dәyişmәk mәqsәdilә onun daxili mühit elementlәri üzәrindә hәyata keçirilәn hәrәkәtlәrin
mәcmusu

500 Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin perspektiv idarә edilmәsinin effektiv alәti kimi ............çıxış
edir.

•

maliyyә agenti
maliyyә menecmenti
maliyyә strategiyası
düzgün cavab yoxdur
maliyyә meneceri

501 strateji idarәetmәnin paradiqmasında strategiyanın növlәri.
korparativ, funksional, birdәfәlik
funksional, maddi

•

•

korparativ, funksional, ayrıayrı tәsәrrüfat vahidinin strategiyası
ayrıayrı tәsәrrüfat vahidinin strategiyası, eyni tәsәrrüfat vahidinin strategiyası
korparativ, birdәfәlik, ayrıayrı tәsәrrüfat vahidinin strategiyası

502 Sahibkarlıq riskinә daxil deyil:

•

maliyyә riski
istehsal riski
marketinq riski
investisiya riski
kommersiya riski

503 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr qrupuna daxil deyil:

•

müәssisә fәaliyyәtinin rentabelliyi
balansın tәrkibi vә onun strukturu
müәssisәnin işçi heyәtinin yaş tәrkibi
müәssisәdә işgüzar aktivlik
müәssisәnin maliyyә dayanıqlılığı

504 Valyuta risklәrinin sığortalanması üsullarını göstәrin:

•

Bitmiş müqavilәlәr üzrә valyuta mövqeyinin nizama salınması
Valyuta qeydşәrtindәn istifadә
Kontragentlәrdәn birinin birtәrәfli qaydada fәaliyyәti
Kasko
Hedcinq

505 Valyuta riski nәdir:

•

investisiya riski
Valyuta әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi nәticәsindә sazişdә olan
maliyyә riski
kommersiya riski
nәzarәt riski

506 Bunlardan hansı maliyyә riskinin növünә aid deyil

•

depozit riski
infilyasiya riski
istehsal riski
faiz riski
investisiya riski

507 Maliyyә risklәrinin strateji idarә edilmәsi prinsipi deyil

•

risklәrin sәviyyәsinin müәssisәnin maliyyә imkanları ilә müqayisә edilmәsi
risklәrin idarә olunmasında vaxt amilinin nәzәrә alınması
maliyyә risklәrinin eynilәşdirilmәsi
müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin ayrıayrı aspektlәri üzrә onun maliyyә siyasәtinin nәzәrә alınması
müәssisәnin maliyyә fәlsәfәsinin nәzәrә alınması

508 Yeni maliyyә texnologiyalarından vә yeni maliyyә alәtlәrindәn istifadә hansı risk ilә әlaqәdardır?

•

depozit risk
innovasiyalı maliyyә riski

•

kredit risk
vergi risk
kriminal riski

509 Maliyyә risklәrinin neytrallaşdırılması daxili mexanizmlәr sistemi metodları

•

xedclәmә
risklәrdәn qaçmaq
maliyyә riskinin baş vermәsi ehtimalının güclәndirilmәsi
risklәrin bölüşdürülmәsi
riskin tәmәrküzlәşdirilmәsinin limitlәşdirilmәsi

510 Bazar iqtisadiyyatında risklәrin әsas hissәsi kim tәrәfindәn idarә olunur?

•

icra strukturları
dövlәt
biznes subyektlәri, sahibkarların özü
bәlәdiyyә orqanları
maliyyә orqanları

511 Maliyyә, istehsal vә kommersiya riski hansı risk növünә aiddir?

•

maliyyә dayanıqlılığının azalmisı riski
investisiya riski
sahibkarlıq risklәri
heç biri
depozit riski

512 Müәssisәnin kapital qoyuluşu vәsaitlәrinin mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir

•

kapital qoyuluşu vәsaitlәrinә istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya
etdirәn vә istehsal—tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan aktivlәr aiddir.
kapital qoyuluşu vәsaitlәrinә nominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә
yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitlәr aiddir.
kapital qoyuluşu vәsaitlәrinә qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәr, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına
yönәldilәn vәsaitlәr aiddir.
heç biri
kapital qoyuluşu vәsaitlәrinә fiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәr aidir

513 Müәssisәnin qeyri maddi aktivlәrinin mahiyyәti hansı halda doğru göstәrilmişdir

•

qeyri maddi aktivlәrә istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya etdirәn vә
istehsal—tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan aktivlәr aiddir.
qeyri maddi aktivlәrә qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәr, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına
yönәldilәn vәsaitlәr aiddir.
qeyri maddi aktivlәrinin fiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәr aidir.
heç biri
qeyri maddi aktivlәrә nominal davam edәn istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә
yenidәn nağd pula çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaitlәr aiddir.

514 İqtisadi әdәbiyyatlarda dövriyyә vәsaitlәrin mahiyyәti hansı adlarla göstәrilir:1.dövriyyә aktivi
2.cari aktiv 3.Xalis dövriyyә kapitalı 4.dövriyyә kapitalı 5.mobil aktivlәr

•

1,2,4,5
1,2,3,4
1,2,3,5,
1,2,3,4,5

2,3,4,5

515 Xalis dövriyyә kapitalı(WC) tәrkibinә aid deyildir:

•

CE—Pul vastәlәri,
Inw—İstehsal ehtiyatları,
CL—Qısa müddәtli öhdәliklәr
Hamisi
AR—Debitor öhdәliklәr,

516 Xalis dövriyyә kapitalı(WC) nәyi ifadә edir:

•

fiziki deyil, amma maddi dәyәrә malik uzunmüddәtli aktivlәri.
qiymәtli kağızlarin alınması üzrә vәsaitlәri, yeni әsas vәsaitlәrin yaradılmasına yönәldilәn vәsaitlәri.
Dövriyyә kapitalı (CA) ilә qisa müddәtli aktivlәr (CL) arasındakı fәrqi vә cari fәaliyyәtin azad manevr etmә
imkanının indikatorudur.
istifadә müddәti 1 ildәn artıq olan, eyni zamanda öz dәyәrinin amotizasiya etdirәn vә istehsal—tәsәrrüfat
prosesindә istifadә olunan aktivlәri
nominal davam edәn istehsal tsiklini, istehsal tsikli bir ildәn az olanda isә il әrzindә yenidәn nağd pula
çevrilәn kassa vәsaiti vә başqa vәsaiti .

517 Dövriyyә vәsaitinin idarә edilmәsi prosesi özündә hansı әsas fәaliyyәt sahәlәrini cәmlәşdirir:
1Dövriyyә vәsaitlәrinin hәrәkәtinin uçotu 2.Dövriyyә vәsaitlәrinin efektivliyi vә tәrkibinin tәhlili
3.Dövriyyә vәsaitlәrinin strategiyasının hazırlanması 4.Dövriyyә vәsaitlәrinin vә ya dövriyyә
vәsaitlәrinә ehtiyacı hesablamaq vә plan dövründә onların maliyyәlәşmә strukturlarının müәyyәn
edilmәsi

•

1,2,4,
1,2,3,
hamısını
1,3,4,
2,3,4,

518 Dövriyyә vәsaitlәrinin normalaşdırılmasının әmsallar metodu nәyi ifadә edir:

•

mәhsul istehsalı hәcminin artım tempi ilә dövriyyә vasitәlәrinin normallaşması ölçülәri arasındakı
hesablanmasının istifadәsindәn ibarәtdir.
normallaşma 1 nece plandan әvvәlki dövrlәrlә müqayisә aparmaqla müәyyәn edilir.
normanın әsas elementlәrә bölgüsünu vә müxtәlif hesablamaların her bir üzrә aparılmasini nәzәrdә tutur.
planlaşdırma instrumentlәrini yaratmağa vә dövriyyә vәsaitlәrinin vәziyyәtini nәzarәtdә saxlamağa imkan
verir.
Heç birini

519 Balans mәnfәәtin bölüşdürülmәsindә iştirak edәn xәrc.

•

ehtiyat fondu
isehlak fondu
mәnfәәt vergisi
cәrimәlәrin ödәnilmәsi
yığım fondu

520 Müәssidә uzunmüddәtli investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkil olunan pul fondu

•

tәmir fondu
istehlak fondu
yığım fondu

valyuta fondu
ehtiyat fondu

521 Müәssisәdә tәmir tәsәrrüfatından daxil olan gәlirlәr hansı gәlir qrupuna daxildir?

•

maliyyә fәaliyyәtindәn gәlir
satışdan әldә edilәn gәlir
sair satışdan gәlir
әmәliyyatlardan gәlir
investisiya fәaliyyәtindәn әldә edilәn

522 Satışdankәnar xәrclәrin elementlәri qablaşdırmaxәrclәri

•

keçәn illәrin zәrәri
reklәm xәrclәri
maliyyә sanksiyalarına görә xәrclәr, cari ildә aşkar edilәn
amortizasiya ayrımları
nәqliyyat xәrclәri

523 Müәssisәdә mәnfәәt vә amortizasiya ayrımları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

•

әmәkhaqqı fondu
ehtiyat fondu
yığım fondu
amortizasiya fondu
istehlak fondu

524 Aşağıdakılardan hansı düzgün qeyd edilmәmişdir:

•

Xalis Mәdaxil (net sales) Mәdaxildәn dolayı vergilәri , xüsusi mәhsullar üzrә yığımları vә endirimlәri
çıxmaqla hesablanır
Gәlir —Müәssәnin mülkiyyәtcisinin kapitalının artımına sәbәb olan, aktivlәrin daxil olması vә adi fәaliyyәt
sahәsi üzrә öhdәliklәrin azalması nәticәsindә iqtisadi faydanın artımıdır.
Gәlirin digәr növü sair daxil olmalardı ki, o özündә sahәlәr üzrә mәhsulun satışından, xidmәtlәrin
göstәrilmәsindәn kәnar gәlir növlәrini әks etdirir vә hesablamaların sonunda xalis mәnfәәtә bilavasitә әlavә
olunur.
Maliyyә gәlirliliyi göstәricisi —bölgü әmәliyyatını yerinә yetirdikdәn sonra müәssisә dә realizә olunmuş
mәhsulun hәr vahidinә düşәn gәlirliliyi göstәrir.
Mәdaxil— adi fәaliyyәt sahәlәri üzrә cәmlәnmiş gәlirlәrin әsasını tәşkil edir.

525 Müәssisәnin ğәlirlәr vә xәrclәri tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtindәn vә hәyata keçrilmә şәrtindәn
asılı olaraq ayrılırlar: 1.Adi fәaliyyәt növü üzrә gәlirlәr vә xәrclәr 2.Cari fәaliyyәt üzrә gәlirlәr vә
xәrclәr 3.Fövqәladә hallar üzrә gәlirlәr vә xәrclәr 4.Realizasiyadan kәnar (vә ya sair) fәaliyyәt üzrә
gәlir vә xәrclәr 5.Dövriyyәdәn kәnar gәlir vә xәrclәr

•

1,3,4,5
1,2,3,5,
1,2,3,4
1,2,4,5
2,3,4,5

526 Müәssisәdә xәrclәrin mahiyyәti ilә bağlı hansı tәsnifat halı doğru verişmәmişdir:

•

Müәssisәdә xәrclәr öz әhәmiyyәtinә görә birbaşa vә dolayı xәrclәrә ayrılır. Birinciyә mәhsulun dәyәri ilә,
ikinciyә isә mәhsulun növü ilә baglı qәrarların qәbulu üzrә xәrclәr kimi dә adlanır.
Müәssәnin Xәrclәri—aktivlәrin azalması, iqtisadi faydanın aşağı düşmәsi vә öhdәliklәrin yaranması
nәticәsindә müәssәnin sahibkar kapitalının azalması halıdır.

•

Müәssisәdә xәtti amortizasiya ayırmalarının әsasının dәyişәn xәrclәr tәşkil edir.
Istehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq xәrclәr dәyişәn (istehsal) vә daimi xәrclәrә bölünür.
Dövrüyyәdәn kәnar vәsaitlәrin әldә olunması, Xeyiriyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәnәn vәsaitlәr, vә
sonradan satış mәqsәdilә digәr müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qiymәtli kağızların alınması şәkilindә
yatırım qoymaq müәssisәdә istersalla baglı xәrclәrә aid edilmir.

527 Müәssisәdә böhranlı maliyyә vәziyyәtinin mahiyyәtini göstәr:

•

әgәr kreditor borcu debitor borcundan az olarsa
әgәr xüsusi dövriyyә vәsaiti qısamüddәtli kreditdәn çox olarsa
әgәr ehtiyatlar xüsusi dövriyyә vәsaitindәn vә qısamüddәtli kreditlәrdәn çox olarsa
әgәr müәssisәnin passivlәri aktivlәrindәn az olarsa.
әgәr xüsusi dövriyyә vәsaiti uzunmüddәtli öhdәliklәrdәn çox olarsa

528 İdarәetmәnin hansı funksiyası daha gec özünü biruzә verir:

•

Sәrәncamvermә
Planlaşdırma
Nәzarәt
Koordinasiya
Tәşkiletmә

529 İdarәetmәnin hansı funksiyası daha tez özünü biruzә verir:

•

Planlaşdırma
Nәzarәt
Uçottәhlil
Tәnzimlәmә
Tәftiş

530 Maliyyә menecmentinin konseptual әsaslarını tәşkil edәn elementlәrә aid deyildir:

•

Maliyyә proseslәri
İştirakçıların maraqları
İqtisadi proseslәr
Maliyyә mexanizmlәri
Mәqsәdlәr ierarxiyası

531 Maliyyә Menecmentinin fәaliyyәt dairәsinә daxil deyildir:

•

Pul kütlәsi, investisiyalarla ,borcssudalarla müxtәlif әmәliyyatları tәşkili
Cavabların hamısı
Maliyyә uçotu, idarә etmә uçotu vә aktivlәrin idarә olunmasının tәşkili
Müәssisәdә pulvәsaitlәrinin idarә olunması, maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin idarә olunmasının tәşkili
Müәssisәdә uçotnәzarәt siyasәtini tәşkil etmәk, onu hәyata keçirmәk

532 Müәssisәdә plananalitik şöbәnin fәaliyyәt dairәsinә daxildir:

•

Maliyyә bazarı iştirakçılarına istehsal fәaliyyәti üzrә göstәricilәrin tәqdim olunması
Maliyyә uçotu, idarә etmә uçotu vә aktivlәrin idarә olunmasının tәşkili
alternativ gәlirlәr konsepsiyası
tәsәrrüfat subyektlәrinin funksiyalaşmasının zaman mәhdudiyyәti konsepsiyası
Maliyyә hesabatlarının hazırlanması vә daxili auditin tәşkili

533 Tәsәrrüfat subyektlәrinin hüquq vә әmlak özәlliklәri konsepsiyasının mahiyyәti:

•

müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı şәxslәrin hüquqi maraqlarının üstüstә düşmәmisә
müәssisәyә daxil olan pul kütlәsinin dәyişmәsi ardıcıllığını әks etdirir
firmanın әmlak vә öhdәliklәrinin, onun sahibkarına vә digәr tәsәrrüfat subyektlәrinә münasibәti
Müәssisәnin әmlakının vә hüququnun bazarda öyrәnilmәsi
pul kütlәsinin müxtәlif zamanlar çәrçivәsindә müxtәlif dәyәrli olmasını göstәrir

534 Müәssisәdә Maliyyә menecerinin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә daxildir:

•

müәssisәdә idarәetmәnin uçotu
Maliyyә fәaliyyәtinin uçotu
Maliyyә fәaliyyәtinin tәhlili
Sadalananların heç biri
Müәssisәdә gәlir vә xәrclәr smetasının hazırlanması

535 Maliyyә Menecmentinin konsepsiyalarına daxil deyildir:

•

Kapitalın dәyәri konsepsiyası
Pul kütlәsinin zaman qiymәtlilik konsepsiyası
Bazar mühitinin uyğunlaşdırılması konsepsiyası
Informasıyanin assimetrikliyi konsepsiyası
Risk vә gәlirlilik arasında kompromis konsepsiyası

536 Kapitalın dәyәri konsepsiyasının mahiyyәti hansı halda doğrudur:

•

praktik olaraq ödәnişsiz maliyyәlәşmә yoxdur
Bu konsepsiya ümumiyyәtlә mövcud deyildir
bu vә ya digәr mәnbәyә xidmәt mobillәşmә firma üçün eyni qiymәtә başa gәlmir
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әksәr firmalar bu vәya digәr dәrәcәdә kapital bazarı ilә әlaqәdardır
Kapitalın dәyәri onun gәlirlilik amilinә tәrs mütәnasibdir

537 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili zamanı müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtin formalaşması
sxemi hansı halda optimal düzgün hal sayılır:

•

Mәdaxil dolayı xәrclәr kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr  Mәnfәәtdәn
vergi Mәnfәәt.
Mәdaxildolayı vә satiş xәrclәrikommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr
Mәnfәәt.
Mәdaxil mayadәyәri ,ӘDVkommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr 
Mәnfәәt.
Mәdaxil dövriyyә xәrclәr kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr Mәnfәәt.
Mәdaxil ӘDV vә vergi ödәnişlәri kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr 
Mәnfәәt.

538 İnvestisiya riski nәyi xarakterizә edir?

•

maliyyә itkilәrinin lәğv olunmasını
gәlir
maliyyә itkilәrinin baş vermәsi imkanlarını
heç biri
sığorta

539 Aktivlәrin oğurlanması halı hansı riskә aiddir?

•

innovasiyalı maliyyә riski
vergi riski
kriminal riski

depozit riski
kredit riski

540 Müәssisәnin xarici mühitin mәnfi tәsiri, elәcә dә yeni texnika vә texnologiyaların qeyriadekvat
istifadәsi nәticәsindә mәhsulların, malların, xidmәtlәrin, istehsal fәaliyyәtinin digәr növlәrinin
istehsalı üzrә öz plan vә öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәyi ilә bağlı risk

•

maliyyә riskidir
kommersiya riskidir
istehsalat riskidir
sığorta riskidir
böhran riskidir

541 İnvestisiya deyildikdә nә başa düşülür?

•

sosial sәmәrәnin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә vәsait qoyuluşu.
vәsaitlәrin şәxsi istehlak mәqsәdi ilә әmtәәlәrә qoyuluşu;
fiziki, pul vә qeyrimaterial aktivlәrә qoyuluşlar;
büdcәdәn müәssisәyә pul ayırmalarının artırılması
vәsaitlәrin uzunmüddәtli qoyuluşu;

542 Özünümaliyyәlәşdirmә mexanizminә daxil deyil:

•

sığorta tәzminatları
amortizasiya fondu;
borc vәsaitlәr;
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
mәnfәәtdәn ayırmalar;

543 Özünümaliyyәlәşdirmә axınına daxil deyil:

•

bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
amortizasiya fondu;
kreditlәr
mәnfәәtdәn ayırmalar
ehtiyat fondu

544 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin xarakteristikasını göstәr:

•

maya dәyәrinә daxil olan xәrclәr
fәaliyyәtinin son iş nәticәlәrini müәyyәn etmәk
büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi.
iqtisadi hәvәslәndirmә fondları
satış planının yerinә yetirilmәsi

545 Riskin idarә olunmasının metodlarını hansılardır?

•

riskin maliyyәlәşdirilmәsi vә sığortalanması
Riskin minimuma çatdırılması, kreditlәşdirilmәsi
riskin lәğv olunması, qarşısının alınması, sığortalanması
riskin tәkrarsığortalanması, mәnfәәt olmaması, zәrәrin mövcudluğu.
riskin sığortalanması vә kreditlәşdirilmәsi

546 Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә aid olmayanı göstәr
Satış bazarının öyrәnilmәsi

•

Büdcә planının tәrtibi
tәchizat işlәrinin hәyәta keçirilmәsi
Qiymәt siyasәtinin müәyyәnlәşmәsi
Investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

547 Perspektiv planlara daxil olan Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında proqnozun kömәyi ilә müәssisәdә
hansı iqtisadi göstәrici müәyyәnlәşdirilir?

•

rentabelliyin sәviyyәsi
mәhsulun maya dәyәri
mәnfәәtin hәcmi
xәrclәrin hәcmi
satışın hәcmi

548 Müәssisәnin maliyyә resursların vacib tәrkib hissәsini tәşkil edәn aktiv:

•

kreditor borcları
Kassada olan pul vәsaiti
xammal, material, hazır mәhsul
debitor borcları.
hesablama hesabında vәsait

549 Müәssisәdә aktivlәrin rentabelliyini hesablamaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

cari aktivlәrinin orta qalığı, balans mәnfәәti
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr çıxılsın balans mәnfәәti
xalis mәnfәәt, aktivlәrin orta qalığı
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin qalığı, xalis mәnfәәt.
әsas kapitalın orta aylıq qalığı, ümumi mәnfәәt

550 Müәssisәdә gәlir gәtirәn vәsait necә adlanır?

•

kommersiya xәrclәri
maya dәyәri
kapital
aktivlәr
rentabellik

551 Möhkәm passivlәrә hansı elementlәr daxildir?

•

satış xәrclәri
istehsal xәrclәri
heç biri
idarәetmә xәrclәri
kommersiya xәrclәri

552 Müәssisәdә istehsal vә satışın hәcmindәn asılı olaraq formalaşan kapital necә adlanır?

•

uzunmüddәtli kapital
birbaşa kapital
dәyişәn kapital
qısamüddәtli kapital.
borc kapital

553 Müәssisәdә kapital qoyuluşu üçün amortizasiya mәblәgı hansı pul fonduna daxil edilir?

•

nizamnamә fonduna
ehtiyat fonduna
yığım fonduna
tәmir fonduna.
istehlak fonduna

554 cari aktivlәrin istehsal prosesindә istehlak dәyәrini itirmәsi müddәti:

•

4 ilә
3 ilә
birdәnbirә
5 ilә
tәdricәn

555 Dövriyyә vәsaitlәrinin normalaşdırılmasının iqtisadi hesablamalar metoduna aiddir:

•

mәhsul istehsalı hәcminin artım tempi ilә dövriyyә vasitәlәrinin normallaşması ölçülәri arasındakı
hesablanmasının istifadәsindәn ibarәt olması
planlaşdırma instrumentlәrini yaratmaq vә dövriyyә vәsaitlәrinin vәziyyәtini nәzarәtdә saxlamaq
normanın әsas elementlәrә bölgüsü vә müxtәlif hesablamaların hәr bir üzrә aparılması
heç biri
normallaşma 1 neçә plandan әvvәlki dövrlәrlә müqayisә aparmaqla müәyyәn edilmәsi

556 Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

•

öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlar
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz
natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn
mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır

557 Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

•

pul vәsaitlәri, azqiymәtli tezköhnәlәn әşyalar, debitor borcları
tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә pul vәsaitlәri
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal vә gәlәcәk dövrün xәrclәri
gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri
yanacaq, tәmir ehtiyatları vә hazır mәhsul

558 Dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir?

•

pul vәsaitlәri vә çoxillik әkmәlәr
dövrüyyә fondları vә әsas fondlar
istehsal ehtiyyatları vә qurğuları
dövriyyә fondları vә tәdavül fondları
gәlәcәk dövrün xәrclәri vә ötürücü qurğular

559 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri
istehsal ehtiyatları
pul vәsaitlәri.
hazır mәhsul;

bitmәmiş ehtiyatlar

560 Şirkәtin kapital qoyuluşunun hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar çәkdiyi xәrclәr:

•

dolayı xәrclәr
cari xәrclәrdir;
uzunmüddәtli xәrclәrdir
cari әsas xәrclәr
xüsusi xәrclәrdir;

561 Müәssisәdә nә zaman mәnfәәt sıfıra bәrabәr olur?

•

zәrәr әldә etdikdә
müәssisә zәrәrlә işlәdikdә
zәrәrsiz nöqtә baş verdikdә
hәm zәrәr, hәm dә mәnfәәt әldә etdikdә
müәssisә mәnfәәt әldә etdikdә

562 . Balansın proqnozu nda hansı iqtisadi göstәricilәrin sәviyyәsi müәyyәn edilir?

•

maya dәyәrinin sәviyyәsi
müәssisәnin rentabellilik sәviyyәsi
aktiv vә passivlәrin sәviyyәsi
istehsal xәrclәrinin sәviyyәsi
mәnfәәtin sәviyyәsi

563 Balansın proqnozu planının passiv bölmәsindә göstәrilәn element hansıdır?

•

xammal, materiallar üzrә ehtiyatlar
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin balans dәyәri
materiallara görә kreditlәr borcu
kassa, hesablama hesabı
bitmәmiş kapital qoyuluşu

564 Balansın proqnozu nun aktivindә göstәrilәn element

•

debitor borclar
bankın kreditlәri
qeyrimaterial aktivlәri
sәhmlәrin emmisiyası
kreditor borcu

565 Cari investisiyalar müәssisәdә hansı aktilәrin formalaşmasına yönәldilir?

•

material aktivlәrinә
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
dövriyyә aktivlәrinә
heç biri
qeyrimaterial aktivlәrә

566 Xәrclәrin artma әmsalı nәyi xarakterizә edir?

•

materialların istehsala hazırlanmasını
texnoloci ehtiyatı
mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi
malların yola salınması üçün lazım olan ehtiyatı.

yıgım ehtiyatını

567 Müәssisәdә müvәqqәti maliyyә çәtinliyi yarandıqda hansı vәsaitdәn istifadә etmәsi
mәdsәdәmüvafikdir:

•

uzunmüddәtli bank krediti
baş idarәnin vәsaiti
qısa müddәtli bank krediti
heç biri
büdcә vәsaiti

568 Müәssisәnin kredit qabiliyyәtinin mahiyyәtini göstәr:

•

kreditin vaxtında silmәmәsi
kreditin tәminatının olmaması
borcların vaxtında ödәnilmәsi
kreditlәr üçün faizlәrin artırılması
kredit üçün faizin artırılması

569 Balansın likvidliyinin mahiyyәtini göstәr:

•

debitor vә kreditor borcları.
borcların aktivlәrdәn çox olması
aktivlәrin borclardan az olması
aktivlәr hesabına borcların ödәnilmә sәviyyәsi
ödәmә qabiliyyәtinin pis olması

570 Müәssisәnin müflislәşmәsi göstәricisi:

•

kredit qabiliyyәtinin olmaması
gәlirin aşagı duşmәsi
ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
aktivlәrin likvid olması ilә.
satış planının yerinә yetirilmәsi

571 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin әlverişli olmaması hansı amillәrin tәsirindәn irәli gәlә bilәr?

•

qiymәtli kağızların bazar qiymәtinin artması
dövriyyә vәsaitinin qorunub saxlanılması
xüsusi dövriyyә vәsaitinin normativdәn az olması
tәcili öhdәliklәrin vaxtında yerinә yetirilmәsi.
kommersiya kreditlәrinin alınması

572 Müәssisәnin müflislәşmәsinin mahiyyәtini göstәr:

•

büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsinin gecikdirilmәsi
onun debitor borclarının yaranması
kreditorların tәlәblәrinin ödәnilmәmәsi
borcların әmlakın dәyәrindәn az olması.
mәnfәәti düzgün bölüşdürülmәmәsi

573 Müflislәşmәnin әsas sәbәbini göstәr:

•

debitor borclarını ödәmәk qabiliyyәtinә malik olmazsa
istehsal planını yerinә yetirmәzsә
kreditor borclarını ödәmәk qabiliyyәtinә malik olmazsa

•

İşçi axını baş verәrsә.
ümumi mәhsul planını yerinә yetirmәzsә

574 İflasın xarici әlamәtini göstәr:

•

büdcәyә olan ödәmәlәrin dayandırılması
uzunmüddәtli investisiya ilә әlaqәdar ödәmәlәrin dayandırılması
cari ödәmәlәrin dayandırılması vә kreditorların tәlәblәrinin 3 aya qәdәr yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk
qabiliyyәtinә malik olmaması
әmәk haqqı vә mükafatlar üzrә ödәmәlәrin dayandırılması.
bank kreditlәri üzrә ödәmәlәrin dayandırılması

575 İflas elan olunma prosesinin birinci mәrhәlәsinin mahiyyәtini açıqla:

•

hesablaşma intizamının pozulması.
kredit qabiliyyәtinin olmaması
müәssisәdә zәrәrsiz nöqtәninin müәyyәn edilmәsi
ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
müәssisәnin balansının quruluşunun qeyrikafi olması

576 İflas olunmanın ikinci mәrhәlәsinin mahiyyәtini göstәr:

•

iflas müәssisәnin satılması
iflas müәssisәnin sağlamlaşdırılması
iflas olunmuş müәssisәnin yenidәn tәşkili
iflas müәssisәnin başqa müәssisә ilә birlәşdirilmәsi.
iflas müәssisәnin bağlanılması

577 İflasa sәbәb olan faktorların növlәrini göstәr:

•

sosialiqtisadi, hüquqi
iqtisadi, hüquqi
xarici, daxili
hüquqi, daxili
iqtisadi, sosial, xarici

578 İflasa sәbәb olan xarici faktorın tәrkibinә daxil olan iqtisadi amilin tәrkibini göstәr:

•

istehsal fondlarından istifadәnin yaxşılaşdırılması, resurslara qәnaәt
texnikanın vә texnologiyanın inkişafı
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi, müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti
xәrclәrin ixtisar edilmәsini tәmin edәn yeni texnologiyanın tәtbiqi.
әsas kapitala investisiyalar, әsaslı tәmir

579 Müәssisәnin maliyyә sağlamlaşdırılması taktikasının növlәrini göstәr:

•

sıgortalamaq
tәhlükәsizlik, qoruyucu, inflyasiya
müdafiә, hücum
böhran vәziyyәti.
qorunmaq, müdafiә olunmaq

580 Maliyyә sağlamlaşdırılmasının müdafiә taktikasının mahiyyәtinә aid olan:

•

kommersiya xәrclәrinin artırılması
büdcәyә xәrclәrin ixtisar edilmәsi

•

istehsal vә satış xәrclәrinin ixtisar edilmәsi
idarәetmә xәrclәrinin artırılması.
iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarına xәrclәrin lәğv edilmәsi

581 İqtisadi әdәbiyyatlarda mәnfәәtin formalaşmasına baxışlardan hansıları doğru göstәrilmişdir:
1.İqtisadi mәnfәәt katoqoriyası kimi, Mәnfәәtin hesablanmsı gәlir vә xәrclәr iqtisadi
әsaslandırılmasının uçotu ilә aparılır. 2.Sahibkar mәnfәәti katoqoriyası kimi, Mәnfәәtin hesablanması
firmanın Xalis Aktivlәrinin dәyişmәsi nәticәsinә әsaslanılır. 3.Mühasibat mәnfәәti katoqoriyası kimi,
Mәnfәәtin hesablanmasına hesabat dövrünә aid edilәn gәlir vә xәrclәrin fәrqi kimi baxılır.
4.Mühasibat mәnfәәti katoqoriyası kimi, Mәnfәәtin hesablanması firmanın Xalis Aktivlәrinin
dәyişmәsi nәticәsinә әsaslanır. 5.İqtisadi mәnfәәt katoqoriyası kimi, Mәnfәәtin hesablanması
kapitaldakı dәyişikliklәrә әsaslanır.

•

1,2,4,
2,3,4,
1,2,3,
1,4,5,
3,4,5,

582 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә pulun zaman dәyәrinin idarә edilmәsi konsepsiyasına aiddir:
1.Pulun dәyәri adı altında onun alıcılıq qabilyyәtı anlaşılır vә o, qiymәt indeksinin kömәyimlә ölcülür.
2.MMdә pulun dәyәri adı altında, onun kapitalın dәyәri vә faiz dәrәcәsi anlamlarının cәmi qәbul
edilir. 3.Pul gәlir gәtirmә xüsusiyyәti, eyni dәyәrә malik olan pul kütlәsi müxtәlif zaman dövrlәri
üçün müxtәlif dәyәrlәrә malik olmasına әsaslanırlar. 4. Pul vәsaitinin dәyәri vaxt uyğunsuzluğu vә
vәsaitlәrin istifadәsindәn imtinaya görә ödәnişin artım vә ya diskontlaşma (azalma) әmәliyyatlarının
kömәyinә әsasәn hesablanır. 5.Çoxalma әmәliyyatı bu gündәn sabaha keçid (nәzәrәn) kimi vә
diskontlaşma әmәliyyatları isә әksinә olaraq, sabaha nәzәrәn bu günә keçid kimi tәtbiq olunur.
6.Çoxalma әmәliyyatı sabaha nәzәrәn bu günә keçid kimi vә diskontlaşma әmәliyyatları isә әksinә
olaraq bu gündәn sabaha keçid (nәzәrәn) kimi, tәtbiq olunur.

•

2,3,4,5,
2,3,4,5,6,
1,2,3,4,5,
2,3,4,5,6,
3,4,5,6,

583 Göstәrilәnlәr İqtisadçılardan hansıları Xalıs Cari Dәyәr (artım vә diskontlaşma
әmәliyyatlarının)müәyyәn edilmәsindә,hansı elm әsәrlәrinin ilә iştirak etmişlәr: .1.Riyyaziyatçı can
Trençiant vә Simon Stefin tәrәfindәn mürәkkәb faizlәr cәdvәllәrininhazırlanmasıforması
ilә.2.A.Viliqton Dәmir yolların yerlәşdirilmәsinin iqtisadi әsasları adlı әsәri ilә. 3.İngilis mühasibi
Francis Mor tәrәfindәn qenerasiya olunan qudvildәn gәlәn әlavә gәliri qiymәtlәndirmәyi tәklif ilә.
4.C. Stefin tәrәfindәnproqnoz pul vәsaitlәrinin daxil olması vә çıxmasının diskontlaşdırılmasının
kәmiyyәt göstәricisinin tapilması tәklifi ilә. 5.Alfred Marshal vә İrving Mişer tәrәfindındә alternativ
investisiyaların qiymәtlәndirilmәsi vә kapital yatırımının büdcәlәşdirilmәsinin texnika vә loqikasının
hazırlanmasında geniş istifadә ilә.

•

2,3,4,5,
1,2,3,4,
1,2,3,5,
1,3,4,5,
1,2,4,5,

584 Mülkiyyәt formasına görә müәssisәlәrin hansı növlәri vardır?
Konsorsium, korporasiya vә holdinqlәr.

•

İstehsal kooperativlәri, unitar müәssisәlәr vә sәhmdar cәmiyyәtlәr.
Dövlәt, bәlәdiyyә, şәxsi vә kooperativ müәssisәlәr.
Sәhmdar cәmiyyәtlәr vә yoldaşlıq müәssisәlәri
Dövlәt, milli vә şәxsi müәssisәlәr.

585 Müәssisәsinin әsas maliyyә sәnәdlәrinә nәlәr daxildir?

•

tәdiyyә balansı, ticarәt balansı
maliyyә aktivlәri
balans, mәnfәәt vә itkilәrin hesabatı
mәnfәәt balansı, debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
balans, akkreditivlәr

586 Balansın aktivinә hansı maddәlәr daxildir?

•

nәğd pul, qiymәtli kağızlar, debitor borclar, maliyyә planı
nәğd pul, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, uzunmüddәtli investisiyalar, әsas kapital, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, uzunmüddәtli investisiyalar, marketinq büdcәsi
nәğd pul, әsas fondlar, qeyrimaterial aktivlәri

587 Özünümaliyyәlәşmә hansı xәrclәrin ödәnilmәsini nәzәrdә tutur?

•

ancaq iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının tәşkilini
ancaq istehsal xәrclәrini, maya dәyәrini
geniş tәkrar istehsal xәrclәrini, büdcәyә ödәmәlәri
ancaq kreditlәrin vә faizlәrin ödәnilmәsini.
dövriyyә xәrclәrini

588 Qiymәt riskinә daxil olan elementi göstәr

•

pul axını riski, amortizasiya ayırmaları amortizasiya ayırmaları
maliyyә dayanaqlıgı riski
valyuta riski
investisiya riski
kredit riski

589 Maliyyә risklәrinin strateji idarә edilmәsinin әsas mәqsәdi :

•

Maliyyә risklәrinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir;
Nominal dәyәrinin azalması imkanlarının qarşısını almaqdan ibarәtdir.
Bazar dәyәrinin azalması imkanlarının qarşısını almaqdan ibarәtdir.
Maliyyә risklәrinin sәviyyәsinin azaldılması imkanlarının müәyyәnlәşdirilmәsindәn ibarәtdir;
Real dәyәrinin azalması imkanlarının qarşısını almaqdan ibarәtdir.

590 Maliyyә risklәrinin starteci idarә edilmәsi mәrhәlәlәrinәaid deyil:

•

Maliyyә risklәrinin monitorinqi vә nәzarәt.
Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsinin informasiya bazasının formalaşması;
Maliyyә risklәrinin pozitiv nәticәlәrinin neytrallaşdırılması metodlarının seçilmәsi vә reallaşdırılması;
Maliyyә risklәrinin sәviyyәsinin azaldılması imkanlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
Maliyyә risklәri üzrә qәrarların qәbulu meyarlarının seçilmәsi;

591 Müәssisәnin maliyyә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi strategiyasında mәrkәzi yeri tutur?

•

Maliyyәnin әsas göstәricilәrinin aid olduğu fәaliyyәt növlәrinin әvvәlki illәrә nisbәtәn daha sәmәrәli idarә
edilmәsi.
maliyyәnin taktiki strategiyasının idarә edilmәsi.
maliyyә risklәrinin idarә edilmәsi.
düzgün cavab yoxdur.
maliyyәnin strateji strategiyasının idarә edilmәsi.

592 risk investisiya portfelinin dәyәrindә bugünki vәziyyәtlә müqayisәdә gәlәcәkdә baş verә bilәcәk
dәyişikliyin ölçüsüdür fikri hansı alimlәrә aiddir?

•

D.Semerov vә Y.Sergey
İ.Ansofor vә V.A. Aqafonov
R.Dembo vә A.Frimen
N.Sigurdson vә L.Tovnsed
M.Dembele vә C.Dempsey

593 risklәrin çox hissәsinin mәrkәzdәn idarә olunması hansı iqtisadiyyata aiddir?

•

sosial yönümlü iqtisadiyyatına
postsosialist iqtisadiyyatına
sosialist iqtisadiyyatına
bazar iqtisadiyyatına
keçid iqtisadiyyatına

594 Bazar iqtisadiyyatında risklәrin әsas hissәsi idarә olunmalıdır?

•

ancaq dövlәt
Dövlәt vә biznes subyektlәri
biznes subyektlәri vә şәxsәn sahibkarların özü tәrәfindәn
şәxsәn sahibkarların özü tәrәfindәn
dövlәt vә şәxsәn sahibkarların özü tәrәfindәn

595 sahibkarlıq risklәrinә aid deyil?

•

maliyyә riski
istehsal riski
investisiya riski
kommersiya riski
innovasiya riski

596 Maliyyә risklәrinin növlәrinә aid deyil:

•

Maliyyә dayanıqlığının azalması riski.
Innovasiyalı maliyyә riski.
Düzgün cavab yoxdur.
İnvestisiya riski.
Tәdiyyә qabiliyyәtsizliyinin sәviyyәsi.

597 Maliyyә risklәrinin növlәrinә aid deyil:

•

Depozit riski
Inflyasiya riski
Kommersiya riski
Kredit riski
Valyuta riski

598 Maliyyә risklәrinin strateji idarә edilmәsi prinsiplәrinәaid deyil:

•

Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin ayrıayrı aspektlәri üzrә onun maliyyә siyasәtinin nәzәrә alınması
Risklәrin idarә olunmasında vaxt amilinin nәzәrә alınması.
Qәbul edilәn risklәrin sәviyyәsinin müәssisәnin maliyyә strategiyası ilә uyğunluğunun müqayisә edilmәsi;
Qәbul edilәn risklәrin sәviyyәsinin maliyyә әmәliyyatlarının gәlirlilik sәviyyәsi ilә müqayisә edilmәsi;
Müәssisәnin maliyyә fәlsәfәsinin nәzәrә alınması;

599 Müәssisә kapital qoyuluşunu birinci növbәdә hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilmәlidir?

•

qısamüddәtli kredit
baş idarәnin vәsaiti
yığım fondu
uzunmüddәtli kredit.
ehtiyat fondu

600 Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin hansı qrupana aiddir?

•

hamısı
investorun borc alınmış vәsaiti
investorun xüsusi vәsaiti
maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsait.
investorun cәlb olunmuş vәsaiti

601 Fәaliyyәt növlәrinә görә aktivlәri göstәr?

•

maliyyә aktivlәri, qeyrimaterial aktivlәr
әsas vә dövriyyә aktivlәri, qeyrimaterial aktivlәr
maliyyә, material vә qeyrimaterial aktivlәr
material aktivlәri,investisiya aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr,dövriyyә aktivlәri

602 Mәhsulun hazırlıq sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrici necә adlanır?

•

maliyyә ehtiyatı
istehsal tskilinin uzunluğu
xәrclәrin artma әmsalı
cari ambar ehtiyatı.
nәqliyyat ehtiyatı

603 Kapital qoyuluşunun mahiyyәti nәdir?

•

yığım fondunun tәşkili ilә әlaqәdar xәrclәrdir
müәssisәnin cari fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәri göstәrir
yeni әsas fondların tәşkili vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәrdir
amortizasiya fondunun tәşkili ilә әlaqәdar xәrclәrdir
müәssisәdә әsas fondların hissәhissә bәrpası ilә әlaqәdar xәrclәrdәn ibarәtdir

604 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrindәn deyil:

•

xarici investisiyalar
müәssisәnin öz vәsaitlәri
düzgün cavab yoxdur.
mәrkәzlәşdirilmiş resurslar
borc vәsaitlәri

605 müәssisәnin öz vәsaitlәrinә aid deyil:

•

daxili aktivlәrin sәfәrbәrliyi
amortizasiya ayırmaları
büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ
bölüşdürülmәmiş gәlir vә digәr pul yığımları
çıxdaş olmuş әmlakın reallaşdırılmasında әldә olunan vәsait

606 müәssisәnin borc vәsaitlәrinә aid deyil:

•

müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait
bankların krediti
güzәştli dövlәt investisiya kteditlәri
kredit verәnlәrә olan borclar
maliyyәinvestisiya strukturlarının borcları

607 müәssisәnin borc vәsaitlәrinә aiddir:

•

xarici bankların kreditlәri
güzәştli dövlәt investisiya kteditlәri
müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait
beynәlxalq tәşkilatların kreditlәri
büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ

608 korporasiya sәviyyәsindә investisiya menecmentinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

investisiya fәaliyyәti prosesindә risklәrin minimumlaşdırılması
xәrclәrin minimumlaşdırılması
tәdiyyә qabiliyyәtliliyinin tәmin edilmәsi
maliyyә dayanıqlığının tәmin edilmәsi
gәlirlәrin maksimumlaşdırılması

609 korporasiya sәviyyәsindәmәqsәdlәrә nail olmaq üçün şirkәtin menecmentinin yerinә yetirdiyi
funksiyalara aid deyil:

•

şirkәtin investisiya strategiyasının işlәnib hazırlanması;
investisiya layihәlәrinin reallaşmasının idarә edilmәsi.
düzgün cavab yoxdur.
investisiya bazarının qiymәtlәndirilmәsi
investisiya portfelinin formalaşması;

610 Müәssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәri aid deyil:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin proqnozlaşdırılan hәcminә uyğun lazımi hәmdә investisiya resurslarının
formalaşmasının tәmin edilmәsi;
İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә müәssisәnin maliyyә tarazlığının tәmin edilmәsi.
investisiya portfelinin formalaşdırılması;
Müәssisәnin әmәliyyat fәaliyyәtinin yüksәk inkişaf tempinin lazımi investisiya dәstәrinin tәmin edilmәsi;
Müәssisәnin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürәtlәndirilmәsi yollarının axtarılması

611 Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin mahiyyәtini göstәr:

•

pul vәsaiti passivlәrdәn azdır
debitor borcu kreditor borcdan azdır
debitor borcu, pul vәsaiti vә s. aktivlәr qısamüddәtli kreditlәrdәn vә kreditor borclarından çoxdur vә azdır
qısamüddәtli kreditlәr debitor borcundan azdır

debitor borcu vә pul vәsaiti qısamüddәtli kreditorlardan azdır

612 Müәssisә maliyyәsinin sağlamlaşdırılması üçün istifadә edilәn taktika

•

orta mövqe
favorit
hücum
heç iri
gözlәmә

613 Müdafiә taktikasında müәssisәnin hәll etmәli olduğu vәzifәyә aid olmayanı göstәr.

•

ümidsiz borcları silmәsi
zәrәrli mәhsulların istehsalın dayandırılmalı
әmlakı, lisenziyanı, patentlәri icarәyә vermәli
vergi güzәştlәrinin tәtbiqi
rentabelliliyin sәrhәddini müәyyәn etmәk

614 Hücum taktikası hansı tәdbirlәri hәyata keçirilmәsini tәlәb edir? Sәhv olanı göstәr

•

xaricdәn investisiyaların daxil olması
dövlәt müdafiәsinin tәlәb olunması
dolayı xәrclәrin xüsusi çәkisini ixtisar etmәli
investisiya layihәlәrinin müsabiqәlәrindә iştirak
vergi güzәştlәrinin tәtbiqi

615 Antiböhran idarәetmә mexanizminә aid olmayanı göstәr

•

kommersiya
biznesin inkişaf perspektivlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
istehsal menecmenti
marketinq
antiböhran investisiya siyasәti

616 İflasın mikro sәviyyәdә idarә olunmasının antiböhran sistemi nә vaxt tәtbiq olunur?

•

müәssisәdә istehsal kәskin surәtdә aşağı düşdükdә
heç vaxt.
idarә qәrarlarının qәbul edilmәsindә
mәnfәәtin maksimumlaşdırılmasında
iflas zamanı

617 Müflislәşmә prosesindә müәssisәnin maliyyәlәşmәsinin sağlamlaşdırılması taktikası

•

gözlәmә
müdafiә
tәslim
mübarizә
heç biri

618 Hücum taktikasının vәzifәsinә aid deyil

•

aktiv marketinqin hәyata keçirilmәsi
yüksәk qiymәt siyasәti
müәssisәnin imicinin möhkәmlәndirilmәsi
müәssisәnin rәhbәrinin dәyişdirilmәsi

•

zәrәrsiz nöqtәni müәyyәn etmәk

619 Müdafiә taktikaçının vәzifәsi deyil

•

lisenziya vә patendlәri satmaq
dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi
dolayı xәrclәri ixtisar etmәk
zәrәrlәri lәğv etmәk üçün xәrclәr üzәrindә ciddi nәzarәt
normativlәrdәn yuxarı qalıqları azaltmaq

620 Müәssisәnin müflislәşmәsinә sәbәb olan daxili amillәrә aid deyil

•

әmәyin stimullaşdırılması
işçilәrin tәrkibi
tәşkilatı
madditexniki tәchizat
infilyasiya

621 Müәssisәnin müflislәşmәsinin xarici amilәri deyil

•

tәbiiiqlim şәraiti
әhalinin gәlirinin sәviyyәsi
istehsalın, әmәyin idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi
müәssisәlәrin ödәmә qabiliyyәti, vergi siyasәti
daxili vә xarici bazarın konyukturası

622 Müflislәşmә vә iflas haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

•

1992
2000
1994
1993
1996

623 Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn hansı müәssisәlәrә İflas vә müflislәşmә haqqında
Qanun tәtbiq edilir?

•

ictimai tәşkilatlar
xüsusi tәyinatlı dövlәt müәssisәlәri
kommersiya fәaliyyәti göstәrәn müәssisәlәr
mәqsәdi mәnfәәt almaq olmayan müәssisә vә tәşkilatlar.
büdcә tәşkilatları

624 Müflislәşmә prosesindә barışıq kimlәr arasında bağlanılır?

•

borclular arasında
borclu ilә büdcә arasında
kreditor ilә borclu arasında
kreditorlar arasında.
borclu ilә bank arasında

625 Borclu müәssisәnin passivinә nә daxildir?

•

debitor borcları, kreditlәr
uzunmüddәtli kreditlәr, debitor borclar

•

cәlbolunmuş vәsaitlәr, kreditor borcları
möhkәm passivlәr, satışla әlaqәdar xәrclәr.
debitor borcları, pul vәsaiti

626 Balans nәdir?

•

balans rüblük hesabların 2ci elementi
balans iki hissәdәn ibarәtdir
tәrtib olunan günә müәssisәnin vәziyyәtini әks etdirәn bütün aktiv vә passiv hesabların yekun cәdvәlidir
balans aktiv vә passiv hesabların birillik dәyәrlәrinin üstüstә düşmәsidir
balans biznes planı tәrkib hissәsidir

627 Müәssәsinin işinin sәmәrәsinin әn mühim göstәricisi nәdir:

•

әmәliyyat mәnfәәti
gәlirlilik vә xalis gәlir
mәnfәәt
tәdavül xәrclәri
operativ mәnfәәt

628 Müәssisәnin hansı tәşkilatihüquqi formasında bütün iştirakçılar (müәssisәnin tәsisçilәri vә ya
sahiblәri) müәssisәnin öhdәliklәrinә görә yalnız müәssisәnin nizamnamә fonduna qoyduqları pay
hәcmindә mәsuliyyәt daşıyırlar?

•

tam ortaqlıq
tәsәrәrrüfat ortaqlıqları
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә
komandit ortaqlıq
әlavә mәsuliyyәtli müәssisә

629 ABŞda Qiymәtli kağızlar haqqında qanun neçәnci ildә qәbul olunub?

•

1932
1930
1933
1934
1931

630 ABŞda Holdinq şirkәtlәrindә maliyyә menecmenti sahәsindә aparılan elmi tәdqiqatlar bir sıra
normativ aktların meydana gәlmәsi haqqında qanun neçәnci ildә qәbul olunub ?

•

1945
1937
1931
1935
1940

631 Maliyyә menecmentinin predmetini nә tәşkil edir?

•

müәssisә iqtisadiyyatı
kapital
kapitalın hәrәkәtini әks etdirәn pul axınları
müәssisәnin maliyyәsi
dövlәtin maliyyә resursları

632 Maliyyә menecmentinin mühasibat uçotu ilә sıx qarşılıqlı әlaqәsi aşağıdakı sәbәblәrlә izah
olunur.Sәhv olanı seçin

•

maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin
әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir
bәzi tәsәrrüfat subyektlәrindә, xüsusilә kiçik müәssisәlәrdә maliyyә meneceri vә mühasib vәzifәsi birlәşdirilir
istehsalın rentabellik sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin edәn maliyyә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi
maliyyә menecmentinin strukturlaşma mәntiqi vә onun әsas bölmәlәrinin mәzmunu әn yaxşı halda mühasibat
balansına әsaslanır.
maliyyә xarakterli qәrarlar mühasibat uçotunun informasiyaları әsasında qәbul edilir

633 Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxil deyil.

•

kredit vә borcların alınması
maliyyә hesabatının tәhlili
maliyyә resurslarının yönәldilmәsi
investisiyalarla әmәliyyatlar
sәhm buraxılışı

634 Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrini seçin. 1. maliyyә resurslarının yönәldilmәsi 2.maliyyә
hesabatının tәhlili 3.sәhm buraxılışı 4.kredit vә borcların alınması 5.investisiyalarla әmәliyyatlar

•

1,2,3,4
1,3,5
2,3,4,5
1,3,4,5
1,2,3

635 Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxildir.

•

resursların bölüşdürülmәsi
maliyyәnin idarә edilmәsi
pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması
düzgün cavab yoxdur
banklara nәzarәt

636 Qirtmanın fikrincә: maliyyә nәdir?

•

pul vәsaiti fondlarının yaradılması vә istifadәsi
pulun dövlәt tәrәfindәn idarә olunması
pulun idarә olunmasının incәsәnәti vә elmi
hec biri
pulun hәrәkәti

637 Fayolun fikrincә idarәetmәnin funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir? 1.koordinasiya
2nәzarәt 3.bölgü 4.planlaşdırma 5.tәşkil

•

3,4,5
1,2,3
1,2,4
2,3,4
1,3,5

638 Makro sәviyyәdә maliyyәnin idarәedilmәsinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil?
bәlәdiyyә büdcәlәrinin idarәedilmәsi

•

dövlәt büdcәsinin idarә edilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsinin idarәedilmәsi
monetar siyasәtin hıyata keçirilmәsi.
kreditlәrin idarәedilmәsi

639 Maliyyә menecmentinin mәqsәdlәrinә aiddir?

•

müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәti şәraitinә tab gәtirә bilmәsi
xәrclәrin minimumlaşdırılması
hamısı
heç bir
istehsal vә satışın artım tempi

640 Maliyyә risklәrinin starteci idarә edilmәsi mәrhәlәlәrinәaiddir:

•

Maliyyә risklәrinin neqativ nәticәlәrinin neytrallaşdırılması metodlarının seçilmәsi vә reallaşdırılması;
Maliyyә risklәrinin eynilәşdirilmәsi;
Hәrbiri doğrudur.
Maliyyә risklәrinin monitorinqi vә nәzarәt.
Maliyyә risklәrinin idarә edilmәsinin informasiya bazasının formalaşması;

641 Maliyyә risklәrinin neytrallaşdırılmasının daxili mexanizmlәr sistemi metodlarından deyil:

•

Xedcirlәşmә.
Risklәrdәn qaçmaq
Tarqetinqlәşmә
Diversifikasiya.
Riskin tәmәrgüzlәşmәsinin limitlәşdirilmәsi.

642 Maliyyә risklәrinin neytrallaşdırılmasının daxili mexanizmlәr sistemi metodlarından olan
Diversifikasiya:

•

mümkün maliyyә itkilәri riskinin azaldılmasının istәnilәn mexanizmlәrindәn hәm daxili, hәm dә xarici istifadә
prosesini xarakterizә edir.
maliyyә risklәrinin konkret növünü tamamilә istisna edәn, daxili xarakterli tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasını
nәzәrdә tutur
qeyrimüntәzәm (spesifik) risk növlәrinin neqativ maliyyә nәticәlәrinin neytallaşdırılması prosesindә istifadә
olunur.
ayrıayrı maliyyә әmәliyyatları üzrә onların hissәhissә tәrәfdaşlara verilmәsinә әsaslanır
çox ağır, yaxud faciәli risk zonasında hәyata keçirilәn maliyyә әmәliyyatları üzrә istifadә olunur.

643 Müәssisәnin maliyyә risklәrinin sığortalaşdırılmasınınәsas meyarlarından deyil:

•

maliyyә risklәrinin sığortalanmasının könüllüyü;
maliyyә risklәrinin sığortalanması mümkünlüyü;
risk üzrә sığorta mühafizәsi mәqbul münasib dәyәri.
müәssisәnin sığortalanma marağının olması;
risk üzrә maliyyә itkilәrinin xüsusi maliyyә resursları hesabına tam doldurmağın qeyrimümkünlüyü;

644 Müәssisәnin maliyyә risklәrinin sığortalaşdırılmasınınәsas meyarlarına aiddir:

•

maliyyә riskinin baş vermәsi ehtimalının aşağı dәrәcәsi
maliyyә risklәrinin sığortalanması qeyrimümkünlüyü
müәssisә çәrçivәsindә riskin proqnozlaşdırılmaması vә tәnzimlәnmәmәsi;
risk üzrә sığorta mühafizәsi mәqbul bazar dәyәri
maliyyә risklәrinin sığortalanmasının könüllüyü

645 Müәssisәnin sığorta şirkәtlәri ilә qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrini tәnzimlәyәn müqavilәnin
mühüm elementlәri kimi çıxış etmir:

•

sığorta zәrәrinin hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi qaydası;
sığorta haqlaqrının ödәnilmәsi qaydası.
sığorta mәblәğinin ödәnilmәsi qaydası;
sığorta edәnin sığorta mәsuliyyәtinin hәcmi;
sığorta mükafatı mәblәğinin ödәnilmәsi qaydası.

646 Maliyyә risklәrinin sığortalanması sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi metodlarından biri:

•

Keyns modeli
Xauston modeli
Xoks modeli
Klaster modeli
Hernanez modeli

647 İnvestisiyanın maliyyәlәşmәsi mәnbәlәrinә aid deyil

•

mәrkәzlәşdirilmiş resurslar
müәssisәnin öz vәsaitlәri
sığorta mükafatı
xarici investisiyalar
borc vәsaitlәri

648 İnvestisiya menecmentinin funksiyaları

•

investisiya bazarının qiymәtlәndirilmәsi
investisiya portfelinin formalaşması
investisiya riskinin azaldılması
investisiya layihәlәrinin reallaşmasının idarә edilmәsi
şirkәtin investisiya strategiyasının işlәnib hazırlanması

649 Müәssisәnin hәyat tsiklinә mәrhәlәlәri. Sәhv olanı göstәr

•

ilkin yetkinlik
uşaqlıq
heç biri
qocalıq
gәnclik

650 İnvestisiya obyektlәrinә görә investisiya portfelinin növü deyil

•

dövriyyә kapitalının investisiya portfeli
real investisiya portfeli
sığorta portfeli
bank depozitlәrinә qoyulan maliyyә qoyuluşunun portfeli
qiymәtli kağızlar portfeli

651 Maliyyә menecmentindә idarәetmә aparatı qismindә çıxış edir:

•

Әmәk haqqı şöbәsi
Mühasibatlıq
Maliyyә xidmәti
Planiqtisad şöbәsi

Marketinq şöbәsi

