AAA_3016#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 3016 Qiymәtlәndirmәnin әsasları
1 Müxtәlif müddәtli pul аxınlаrının diskоntlаşdırılmаsı nә demәkdir?

•

diskоntlаşdırmа әmsаlının hesаblаnmаsı
оnlаrın аrtırılmаsı imkаnlаrının müәyyәn edilmәsi
оnlаrın müqаyisәli şәklә vә vахt аnınа gәtirilmәsi
dоğru vаriаnt yохdur
reаl vә nоminаl pul gәlirlәrinin müqаyisәsi

2 Prоqnоz qiymәtlәr nәdir?

•

bаzis qiymәtlәr
inflyаsiyа gözlәmәlәri uçоtа аlınmаyаn qiymәtlәr
lаyihәnin işlәnilmәsi аnınа fоrmаlаşаn qiymәtlәr
sаdаlаnlаrın hаmısı
inflyаsiyаnın prоqnоz sürәtinin uçоtu ilә müәyyәn edilәn qiymәtlәr

3 Hаnsı göstәrici vаsitәsilә lаyihәdә qәbul edilәn qәrаrlаrın sәviyyәsini dаhа yаxşı ifаdә etmәk оlаr?

•

mаyа dәyәri
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlir
әmәk mәhsuldаrlığı
Ümumi Milli Gәlir
Ümumi Dахili Mәhsul

4 Vаxt üzrә pul vәsаitlәrinin qeyribәrаbәrliyini uçоtа аlmаq üçün illik xаlis gәlir göstәricilәri

•

differensiаllаşdırılmаlıdır
diskоntlаşdırmа әmsаlınа görә tәshih оlunmаlıdır
inflyаsiyаnın sürәtinә görә tәshih оlunmаlıdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur
аrtım kәmiyyәtinә görә tәshih оlunmаlıdır

5 Pul аxınlаrının qeyribәrаbәrliyi hаnsı metоdlа аrаdаn qаldırılır?

•

оnlаrın diskоntlаşdırılmаsı yоlu ilә
оrtа hәndәsi kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
оrtа cәbri kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
bütün vаriаntаr dоğrudur.
оrtа çәkili iqtisаdi kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi

6 Pul аxınlаrının cаri dövrә gәtirilmәsi prоseduru necә аdlаnır?

•

diskоntlаşdırmа
tәshihetmә
kоdlаşdırmа
differensiаllаşdırmа
bütün vаriаntlаr dоğrudur

7 Müxtәlif müddәtli pul аxınlаrını hаnsı metоdlа müqаyisәli şәklә gәtirmәk оlаr?

•

differensiаllаşdırmа
diskоntlаşdırmа
kоrrelyаsiyа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
özünümаliyyәlәşdirmә

8 Pul axınlarının diskontlaşdırılması proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı
metodlarından istifadә edir?

•

cari dәyәr
c) satış dәyәri
bazar dәyәri
e) mübadilә dәyәri
d) investisiya dәyәri

9 Pul аxınlаrının аrtım kәmiyyәti аşаğıdаkı kimi müәyyәn edilmir 

•

reаl pul gәlirlәrinin vә хәrclәrinin fәrqi
lаyihәnin reаllаşdırılmаsındаn sоnrа pul ахınlаrı
хәrc ахınlаrının vә dахilоlmаlаrın fәrqi
dоğru vаriаnt yохdur.
lаyihә ilә» vә «lаyihәsiz» vәziyyәtlәrdә хәrc ахınlаrının nәticәlәrin fәrqi

10 Gәlir nоrmаsının dinаmikаsı nә ilә müәyyәn edilir .

•

dахili gәlir nоrmаsı
inflyаsiyаnın sürәti
diskоntlаşdırmа әmsаlı
bütün vаriаntlаr dоğrudur
differensiаllаşdırmа әmsаlı

11 Sаldо nәdir?

•

pul dахilоlmаlаrının vә pul ахınlаrının cәmi
pul dахilоlmаlаrının vә pul ахınlаrının аrаsındа оlаn nisbәt
pul dахilоlmаlаrının vә pul ахınlаrının fәrqi
dоğru vаriаnt yохdur
pul dахilоlmаlаrının vә pul ахınlаrının törәmәsi

12 Pul vahidinin altıncı funksiyası necә adlanır?

•

pul vahidinin amоrtizasiyasına ayırmalar
ödәmә fоndu amili
pul vahidinin cari dәyәri
annuitetin cari dәyәri
pul vahidinin gәlәcәk dәyәri

13 Mürәkkәb faizin Dövr әrzindә pul vahidinin tоplanılması funksiyası nın tәrs funksiyası hansıdır?

•

pul vahidinin cari dәyәri
pul vahidinin amоrtizasiyasına ayırmalar
annuitetin cari dәyәri
pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
ödәmә fоndu amili

14 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun harada vә necә tәtbiq edilmәsi mәsәlәsi
qiymәtlәndiricinin qarşısında duran ümdә vәzifәlәrdәn biridir.Bu vәzifәlәrә hansi aiddir?

•

hamısı düzdür
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn gәlәcәk gәlirlәrin hәcminin әsaslandırılması barәdә informasiya
tәminatını,
gәlәcәk pul axınlarının cari göstәricilәrdәn kәskin fәrqlәnmәsini
qiymәtlәndirmә obyektinin fәaliyyәt istiqamәtinin genişliyi vә xüsusilә kommersiya tәyinatlı olması
gözlәnilәn gәlir vә xәrclәrin qeyri sabitliyi (mәsәlәn, mövsümiliyi),

15 Pul axinlarinin diskontlaşdırılması metodunun tәtbiqinin әlverişliliyi amillәri aşağıdakılardan
hansıdır?

•

hamısı düzdür
Qiymәtlәndirmә obyektinin kommersiya tәyinatlılığı, onun fәaliyyәt istiqamәtlәrinin genişliyi
Obyektin istifadәyә verilmә tarixi vә onun yaşı
Qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn pul axının hәcminin әsaslandırılmasına imkan verәn göstәricilәrin
olması
Pul axını vә xәrclәrin qeyrisabitliyi (mövsümiliyi)

16 PAD metodu proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı metodlarından istifadә edir?

•

cari dәyәr
satış dәyәri
bazar dәyәri
mübadilә dәyәri
investisiya dәyәri

17 Reversiya dedikdә nә başa düşülür ?

•

investisiya dövrünün sonuna investisiyaların qaytarılması barәdә sәlist mәlumat nәzәrdә tutulur.
pul gәlirlәri axını nәzәrdә tutulur
investisiya dövrünün әvvәlinә investisiyaların qaytarılması barәdә sәlist mәlumat nәzәrdә tutulur.
hamısı sәhvdir
pul gәlirlәrinin diskontlaşdırılmış dәyәri başa düşülür

18 Daşınmaz әmlak obyektlәrinә vәsait qoyuluşu risklәri aşağıdakılardan hansılar aiddir ?

•

Hamısı düzdür
Statik risklәr
Mütәmadi risklәr
Dinamik risklәr
Qeyrimütәmadi risklәr

19 Klassik bazar ölkәlәrindә diskontlaşdırma metodlarına aşağıdakılar aidddir?

•

Kumulyativ düzülüş metodu
hamısı düzdür
Diskont dәrәcәsinin hesablanmasının әsas metodları
Kumulyativ düzülüş metodu
Müşahidә metodu

20 Diskontlaşdırma proseduru nәdir ?
investorun öz investisiyalarını geri qaytaracağını
obyekt üzәrindә gәlәcәk faydaların (gәlәcәk gәlir axınlarının) cari dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir

•

investisiyalardan onu qane edәn mәblәğdә gәlir әldә edәcәyini nәzәrdә tutur
hamısı düzdür
hamısı sәhvdir

21 PAD metodu vasitәsilә hesablamaların aparılması üçün aşağıdakılardan hansı lazımdır?

•

hamısı düzdür
reversiya (son satışın dәyәri) da daxil olmaqla
proqnoz dövrünün uzunluğu müddәti,
diskontlaşdırma dәrәcәsi göstәricilәrinin olması labüddür
pul axınının proqnoz artımı

22 PAD metodu proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı metodlarından istifadә edir?

•

qalıq dәyәri
satış dәyәri
bazar dәyәri
mübadilә dәyәri
investisiya dәyәri

23 Diskontlaşdirma dәrәcәsi anlayışı Standartda nәdir ?

•

“gәlәcәkdә alınan yaxud ödәnilәn pul mәblәğinin cari dәyәrinin hesablanması üçün istifadә edilәn әmsal”
kimi müәyyәnlәşdirilir
investorun risklәri nәzәrә almaqla, gәlәcәkdә gәlir әldә etmәk mәqsәdilә kapital qoyuluşlarının sәmәrәlik
әmsalını ifadә edir
Diskontlaşdırma dәrәcәsi gәlәcәkdә daxil olması ehtimal olunan mәdaxillәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә
tәtbiq edilir
hamısı düzdür
hamısı sәhvdir

24 Pul аxınlаrının cаri dövrә gәtirilmәsi prоseduru necә аdlаnır?

•

differensiаllаşdırmа
kоdlаşdırmа
diskоntlаşdırmа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
tәshihetmә

25 Mәnfәәt nоrmаsı necә müәyyәn edilir?

•

Investisiyаnın hәcmi / mәnfәәt
mәnfәәt / investisiyа
dахili хаlis gәlir / mәnfәәt
pul ахınlаrı / investisiyа
хаlis mәnfәәt * investisiyа

26 Pul аxınlаrının diskоntlаşdırılmаsı metоdunun tәtbiqi hаlını seçin

•

оbyekt tikilmәkdәdir
müәssisә çохfunksiyаlı kоmmersiyа оbyektidir
pul ахınlаrı vә хәrclәri mövsümi хаrаkter dаşıyır
bütün vаriаntlаr dоğrudur
gәlәcәk pul ахınlаrını әsаslı surәtdә qiymәtlәndirmәk оlаr

27 Pul аxınlаrının diskоntlаşdırılmаsı metоdunun tәtbiqi hаlı deyil 

•

оbyekt tikilmәkdәdir
müәssisә çохfunksiyаlı kоmmersiyа оbyektidir
оbyektdәn istifаdә stаndаrt gәlir ахınlаrını tәmin edir
gәlәcәk pul ахınlаrını әsаslı surәtdә qiymәtlәndirmәk оlаr
pul ахınlаrı vә хәrclәri mövsümi хаrаkter dаşıyır

28 Pul аxınının nоminаl vә reаl elementlәri аrаsındаkı nisbәt nәdir?

•

cаri qiymәtlәr
qiymәt indeksi
prоqnоz qiymәtlәr
хәrc indeksi
illik inflyаsiyа indeksi

29 Diskоnt dәrәcәsi hesаblаnаrkәn hаnsı аmilin uçоtu zәruridir?

•

pulun vахt üzrә dәyәri
risk аmili
müәssisәdә investisiyаnın cәlb edilmәsi mәnbәlәri
bütün vаriаntlаr dоğrudur
gözlәnilәn gәlirlәrin аlınmаsı ehtimаlını

30 Diskоntlаşdırmа dәrәcәsinin hesаblаnmаsının neçә metоdikаsı vаr?

•

2
3
4
gәlir ахınlаrının növündәn аsılı оlаrаq dәyişir
5

31 Pul аxınlаrının cаri dövrә gәtirilmәsi prоseduru necә аdlаnır?

•

differensiаllаşdırmа
kоdlаşdırmа
diskоntlаşdırmа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
tәshihetmә

32 Gәlir nоrmаsının sаbitliyi şәrаitindә xаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin dinаmikаsı necәdir?

•

хаlis gәlirin dinаmikаsınа uyğundur
tәdricәn аzаlır
mәnfi kәmiyyәtlә ölçülür
bütün vаriаntlаr dоğrudur
müәyyәn mәrhәlәdә müsbәt kәmiyyәt аlır

33 Pul axını nә ilә xarakterizә olunur?

•

müsbәt balansla
pul daxilolmalarının vә xәrcәrinin saldosu ilә
istehsal fәaliyyәtinin effekti (zәrәri) ilә
obyektiv amillәr nәticәsindә riskin yüksәlmәsi ilә
Maliyyә fәaliyyәti göstәricilәri ilә

34 Diskont norması

•

bank kreditlәrinә görә faizlәrdәn asılıdır
verilmiş kәmiyyәtdir
gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsindәn asılıdır
pul axınlarının mәcmu saldosunun hesablanması prosesindәn asılıdır
daxili gәlir normasından asılıdır

35 Diskontlaşdırma nәdir?

•

bütün investisiyalaşdırılam vәsaitlәrin gәlәcәk dәyәrinin hesablanması prosesi
pul vәsaitlәrinin illik ödәnişini nәzәrdә tutan maliyyә әmәliyyatı
gәlәcәkdә hәr hansı mәblәği әldә etmәk üçün investisiyalşdırılacaq mәblәğin hesablanması prosesi
pul axınlarının mәcmu saldosunun hesablanması prosesi
pul axınlarının orta kәmiyyәtә gәtirilmәsi

36 Diskontlaşdırma dәrәcәsi nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

inflyasiya indeksinin
Pul axınlarının artım sürәtinin
Mәrkәzi Bankın yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәsinin
Daxili gәlir normasının
Mәnfәәt vergisinin dәrәcәsinin

37 Dаxili gәlir nоrmаsının mәqbul hәddi necә müәyyәn edilir?

•

оnun seçilmiş gәlir nоrmаsı ilә müqаyisәsi әsаsındа
birdәfәlik хәrclәrin uçоtu ilә
gәtirilәn gәlirlәrin izlәnilmәsi ilә
bütün vаriаntlаr dоğrudur
diskоntlаşdırılmış gçlirlәrin vә хәrclәrin kәmiyyәtinin müәyyәn edilmәsi ilә

38 Müxtәlif müddәtli pul аxınlаrının diskоntlаşdırılmаsı nә demәkdir?

•

diskоntlаşdırmа әmsаlının hesаblаnmаsı
оnlаrın аrtırılmаsı imkаnlаrının müәyyәn edilmәsi
оnlаrın müqаyisәli şәklә vә vахt аnınа gәtirilmәsi
dоğru vаriаnt yохdur
reаl vә nоminаl pul gәlirlәrinin müqаyisәsi

39 Gәlir nоrmаsının sаbitliyi şәrаitindә xаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin dinаmikаsı necәdir?

•

хаlis gәlirin dinаmikаsınа uyğundur
tәdricәn аzаlır
mәnfi kәmiyyәtlә ölçülür
bütün vаriаntlаr dоğrudur
müәyyәn mәrhәlәdә müsbәt kәmiyyәt аlır

40 Gәlir nоrmаsının әsаslаndırılmаsı metоdu hаnsıdır?

•

diаlektik
kоnseptuаl vә metоdiki
dinаmik
mаrjinаl mәnfәәt
qrаfik tәsvir

41 Müxtәlif müddәtli pul аxınlаrını hаnsı metоdlа müqаyisәli şәklә gәtirmәk оlаr?

•

differensiаllаşdırmа
diskоntlаşdırmа
kоrrelyаsiyа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
özünümаliyyәlәşdirmә

42 Pul axını nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsul buraxılışı hәcmindәn
әmәliyyat, inevstisiya vә maliyyә fәaliyyәtlәrindәn daxilolmalardan
maliyyә fәaliyyәti göstәricilәrindәn
xarici kapital qoyuluşlarından
kapital vahidinә proqnozlaşdırılan mәnfәәtdәn

43 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı
metodlarından istifadә edir?

•

qalıq dәyәri
satış dәyәri
bazar dәyәri
mübadilә dәyәri
investisiya dәyәri

44 Mürәkkәb faizin neçә funksiyası vardır?

•

5
3
7
6
2

45 Annuitetin cari dәyәri mürәkkәb faiz cәdvәlinin hansı sütununda müәyyәn edilir?

•

V
III
I
VI
II

46 Bәrpa fondu amili mürәkkәb faiz cәdvәlinin hansı sütununda müәyyәn edilir?

•

IV
V
III
II
I

47 Pul vahidinin birinci funksiyası necә adlanır?

•

ödәmә fondu amili
pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
annuitetin cari dәyәri
dövr әrzindә pul vahidinin toplanması
pul vahidinin cari dәyәri

48 Pul vahidinin ikinci funksiyası necә adlanır?

•

dövr әrzindә pul vahidlәrinin toplanması
pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
pul vahidinin amortizasiyasına ayırmalar
annuitetin cari dәyәri
pul vahidinin cari dәyәri

49 Pul vahidinin üçüncü funksiyası necә adlanır?

•

ödәmә fondu amili
pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
pul vahidinin amortizasiyasına ayırmalar
annuitetin cari dәyәri
pul vahidinin cari dәyәri

50 Pul vahidinin dördüncü funksiyası necә adlanır?

•

annuitetin cari dәyәri
pul vahidinin amоrtizasiyasına ayırmalar
pul vahidinin cari dәyәri
ödәmә fоndu amili
pul vahidinin gәlәcәk dәyәri

51 Pul vahidinin beşinci funksiyası necә adlanır?

•

pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
annuitetin cari dәyәri
ödәmә fоndu amili
pul vahidinin amоrtizasiyasına ayırmalar
pul vahidinin cari dәyәri

52 Diskontlaşdırma proseduruna aid olmayan cәhәt hansıdır ?

•

investorun öz investisiyalarını geri qaytarmayacağını
obyekt üzәrindә gәlәcәk faydaların (gәlәcәk gәlir axınlarının) cari dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir
investisiyalardan onu qane edәn mәblәğdә gәlir әldә edәcәyini nәzәrdә tutur
bütün fikirlәr diskontlaşdırma proseduruna aiddir.
investorun öz investisiyalarını geri qaytaracağını

53 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin mәqsәdidir?

•

әmlakın vergitutma bazasının müәyyәnlәşdirilmәsi,
әmlakın sığorta olunması,
әmlakın girov qoyulması,
hәr biri doğrudur.
investisiya qoyuluşları,

54 Qiymәtlәndirmәnin mәqsәdindәn asılı olaraq qiymәtlәndirmәnin növlәri hansılardır?

•

kütlәvi vә könüllü;
kütlәvi vә mütlәq;
könüllü vә fәrdi;
fәrdi vә mütlәq
kütlәvi vә fәrdi

55 Qiymәtlәndirmәnin mәqsәd vә tәyinatından asılı olaraq әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin növlәri
hansılardır?

•

kütlәvi vә könüllü;
kütlәvi vә mütlәq;
könüllü vә fәrdi
könüllü vә mütlәq
kütlәvi vә fәrdi

56 Azәrbaycan Respublikasnın Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Qanun neçәnci ildә qәbul
olunub?

•

1995
1997
1996
1999
1998

57 Aşağıdakılardan hansı analitik tәrkibli göstәricilәrә aid deyil?

•

müxtәlif üsullarla әldә edilәn mәlumatların riyazi düsturlar vasitәsi ilә bir neçә variantda hesablanması
sifarişçinin tәqdim etdiyi sәnәdlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi vә düzgünlüyünün mövcud qanunvericiliyә uyğun
olaraq müәyyәn edilmәsi;
mövcud әmlak bazarının keçmiş vә gәlәcәk vәziyyәtinin öyrәnilmәsi vә onun tәhlili;
prosesә başlayarkәn mümkün vә mәqsәdәuyğun olan qiymәtlәndirmә yanaşmaları vә metodları, habelә
mәlumat mәnbәlәrinin seçilmәsi;.
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtinә tәsir göstәrәn amillәr әtrafında mülahizәlәrin tәhlili;

58 Kütlәvi qiymәtlәndirmә haqqında aşağıdakılardan hansı sәhvdir

•

statistik tәhlil vә standart prosedurlardan istifadә etmәklә aparılan qiymәtlәndirmәdir.
adi qaydada öz aralarında fәrqlәndirilәn çoxsaylı obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi ilә әlaqәdardır.
çoxlu sayda obyektlәrin (әmlak qrupunun) müәyyәn tarixә olan dәyәrinin sistematik qiymәtlәndirilmәsidir.
fәrdi qiymәtlәndirmәdәn fәrqli olaraq kütlәvi qiymәtlәndirmәnin miqyası bu proseslә mәşğul olan xeyli az işçi
heyәti tәlәb edir.
standart prosedurların hazırlanması, statistik tәhlillәrin әldә olunması vә tәtbiqi kütlәvi qiymәtlәndirmәnin
predmetini tәşkil edir.

59 Azәrbaycan Respublikasının dövlәt mülkiyyәti, bәlәdiyyә vә şәxsi mülkiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
aşağıdakı hallarda mütlәq sayılmır:

•

obyekt satıldıqda vә ya özgәninkilәşdirildikdә;
obyekt hüquqi şәxsin nizamnamә kapitalına vә müvafiq fonduna maddi aktiv kimi qoyulduqda;
obyekt özәllәşdirildikdә, etibarlı idarәetmәyә vә icarәyә verildikdә;
ümumәn idarәetmәyә verildikdә
obyektdәn girov predmeti kimi istifadә edildikdә

60 Aşağıdakılardan hansı analitik tәrkibli göstәricilәrә aiddir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtinә tәsir göstәrәn amillәr әtrafında mülahizәlәrin tәhlili;
qiymәtlәndirmәdә konkret tәtbiq olunan metodlar,
daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan yanaşmalar
qiymәtlәndirmә prosesindә onlardan hәr hansı birinin daha düzgün seçilmәsi
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin hәm nәzәri vә hәm dә praktiki cәhәtdәn, hәm dә anlaşıqlı şәkildә
mәnimsәnilmәsi.

61 Fәrdi qiymәtlәndirmә haqqında aşağıdakılardan hansı sәhvdir

•

fәrdi qiymәtlәndirmә obyektin müәyyәn tarixә qiymәtlәndirilmәsidir.
әmlak sahibinin әmlakı özünün fәrdi mülahizәlәrinә arzu vә istәklәrinә görә qiymәtlәndirmәsi fәrdi
qiymәtlәndirmәdir.
әrdi qiymәtlәndirmә әmlakın qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdindәn irәli gәlir.
vergitutma mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә
fәrdi qiymәtlәndirmәdә hesablamaların keyfiyyәti adәtәn, analoji obyektlәrin real satışlarının müqayisәsi
әsasında müәyyәn edilir.

62 Özәllәşdirilәn dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin yerlәşdiyi torpaq sahәlәrinin normativ qiymәti
haqqında әsasnamә Nazirlәr Kobinetinin hansi tarixli sәrәncamı ilә tәsdiq edilmisdir?

•

A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1991ci il 16 sentyabr tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1999ci il 31 mart tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1997ci il 10 iyul tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1998ci il 27 aprel tarixli
A.R. Nazirlәr Kabinetinin 1995ci il 2 mart tarixli

63 Aşağıdakılardan hansı torpaq sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

torpaq iqtisadi resursdur vә onun insanlar tәrәfindәn istismar olunması qeyrimümkündür
torpaq tәbii resursdur vә o insanlar tәrәfindәn istehsal vasitәlәrindәn biri kimi istifadә olunur
torpaq tәbii resursdur vә onun insanlar tәrәfindәn istehsal olunması qeyrimümkündür
torpaq tәbii resursdur vә onun insanlar tәrәfindәn istehsal olunması mümkündür
torpaq tәbii resursdur vә onun bazar dәyәri peşәkar qiymәtlәndirici tәrәfindәn düzgün qiymәtlәndirilmәlidir

64 Aşağıdakılardan hansı torpaq sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

torpaq sahәlәri çoxtәyinatlıdır vә bu, qiymәtlәndirmә zamanı mütlәq nәzәrә alınmalıdır
torpaq sahәlәri çoxtәyinatlıdır , lakinbu xüsusiyyәt qiymәtlәndirmә zamanı nәzәrә alınmır
torpaq sahәlәri istehsal vasitәlәrindәn biridir vә bu, qiymәtlәndirmә zamanı mütlәq nәzәrә alınmalıdır
torpaq sahәlәri tükәnәn ehtiyatlardan biridir vә bu, qiymәtlәndirmә zamanı mütlәq nәzәrә alınmalıdır
torpaq sahәlәri bütün tәbii resurslardan daha üstündür vә bu, qiymәtlәndirmә zamanı mütlәq nәzәrә
alınmalıdır

65 Aşağıdakılardan hansı torpaq sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

torpaqdan istifadә istiqamәtlәri vә metodları әhalinin sağlamlığı, ekoloji tәhlükәsizliklә birbaşa әlaqәdar
olduğuna görә, dövlәt torpaqdan hәm tәbii, hәm dә tәsәrrüfat obyekti kimi istifadә olunması proseslәrini ciddi
mәhdudiyyәtlәr, şәrtlәr qoymaq yolu ilә tәnzimlәyir
heç biri doğru deyil
torpaqdan istifadә istiqamәtlәri vә metodları әhalinin sağlamlığı, ekoloji tәhlükәsizliklә birbaşa әlaqәdar
olduğuna görә, dövlәt torpaq sahәlәrindәn istifadә olunması proseslәrini ciddi mәhdudiyyәtlәr, şәrtlәr qoymaq
yolu ilә tәnzimlәyir
torpaqdan istifadә istiqamәtlәri vә metodları әhalinin sağlamlığı, ekoloji tәhlükәsizliklә birbaşa әlaqәdar
olduğuna görә, dövlәt torpaqdan tәsәrrüfat obyekti kimi istifadә olunması proseslәrini ciddi mәhdudiyyәtlәr,
şәrtlәr qoymaq yolu ilә tәnzimlәyir
torpaqdan istifadә istiqamәtlәri vә metodları әhalinin sağlamlığı, ekoloji tәhlükәsizliklә birbaşa әlaqәdar
olduğuna görә, dövlәt torpaqdan tәbii, istifadә olunması proseslәrini ciddi mәhdudiyyәtlәr, şәrtlәr qoymaq
yolu ilә tәnzimlәyir

66 Aşağıdakılardan hansı torpaq sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

torpaq sahәlәrinin istifadә xüsusiyyәtlәri geniş olduğundan onların qiymәtlәndirici tәrәfindәn dәyәrlәrinin
müәyyәn olunması zamanı heç bir çәtinlik yaranmır
torpaq sahәlәrinin istismar müddәti sonsuz olduğundan daşınmaz әmlakın digәr növlәrindәn fәrqli olaraq
yüksәk sәmәrә verir vә daha çox gәlir gәtirir

•

torpaq sahәlәrinin istismar müddәti sonsuz olduğundan daşınmaz әmlakın digәr növlәrinә xas olan fiziki vә
funksional köhnәlmәyә, habelә amortizasiyaya mәruz qalmır
torpaq sahәlәrinin istismar müddәti müvәqqәti olduğundan dövlәt daşınmaz әmlakın digәr növlәri kimi torpaq
sahәlәrindәn dә istifadә olunması proseslәrini ciddi mәhdudiyyәtlәr, şәrtlәr qoymaq yolu ilә tәnzimlәyir
torpaq sahәlәrinin istismar müddәti müvәqqәti olduğundan daşınmaz әmlakın digәr növlәrinә xas olan fiziki
vә funksional köhnәlmәyә, habelә amortizasiyaya mәruz qalır

67 Aşağıdakılardan hansı torpaq sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

torpaq sahәsinin sәrhәdlәri daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin ixtiyarlı şәxsi tәrәfindәn onun mülkiyyәtçisinә
verilәn sәnәdlәr әsasında tәyin edilir
torpaq sahәsinin sәrhәdlәri dövlәt torpaq kadastrı tәrәfindәn onun mülkiyyәtçisinә verilәn sәnәdlәr әsasında
tәyin edilir
torpaq sahәsinin sәrhәdlәri bәlәdiyyә orqanının ixtiyarlı şәxsi tәrәfindәn onun mülkiyyәtçisinә verilәn
sәnәdlәr әsasında tәyin edilir
torpaq sahәsinin sәrhәdlәri “Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi” әsasında tәyin edilir
torpaq sahәsinin sәrhәdlәri daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin ixtiyarlı şәxsi tәrәfindәn tәrtib edilmiş
sәnәdlәr әsasında tәyin edilir

68 әsas fondların qiymәtlәndirilmәsi üzrә Avropa qrupu neçәnci ildә yaranmışdır?

•

1997
1988
1999
2000
1977

69 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtindә peşәkar statusa malik olmaq üçün zәruridir:

•

hamısı
Diplomla yanaşı 5 illik praktik iş stajı
Ali tәhsil haqqında diplomu olmayanlar daşınmaz әmlak bazarında әn azı 10 illik staja malik olmalıdır
A,B variantları
Müvafiq ali tәhsil haqqında diploma malik olmalı

70 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlar hansılardır?

•

Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi (resurs metodu) qaydasına әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlardar
Qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
Obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
bütün cavablar doğrudur

71 Obyektin tikintisinә çәkilәn xәrclәr barәdә kifayәt qәdәr mәlumatlar olmadıqda qiymәtlәndirici
nәdәn istifadә etmәlidir?

•

hamısı düzgündür
Bu zaman obyektin qiymәtlәndirilmәsi mümkün deyil
yaxın vaxtlarda tikilmiş eyni obyektin satış mәlumatlarından istifadә etmәk tövsiyә olunur
gәlәcәkdә tikilә bilәcәk hәr hansı obyektin mәlumatlarından istifadә etmәk tövsiyә olunur
düzgün cavab yoxdur

72 Qiymәtlәndiricini narahat edәn problemlәrin 4cüsü hansıdır?
tikilinin torpaq sahәsindәn ayrılması tәcrübәsindә teztez tәsadüf olunan qeyrimümkünlük yaxud
problemlәrin hәllinin çәtinliyidir

•

yaxşılaşdırma vә ya bәrpa ilә әlaqәdar xәrclәrin bütün hallarda bazar dәyәrinә ekvivalent olmamasıdır
köhnә tikililәri tәkrar inşa etmәk vә köhnәlmә dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәklә әlaqәdardır
qiymәtlәndirici üçün belә bir bölgü yoxdur
Azәrbaycanda torpağın qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı bir sıra obyektiv amillәrin nәticәsi olaraq qarşıya çıxan
çәtinliklәrdir

73 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
heç biri aid deyil
qiymәtlәndirilәn әmlakın analoqunun hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan metodlar

74 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
bütün cavablar doğrudur

75 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar

76 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir?

•

pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
işin növü üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları
binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar

77 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlara hansı aiddir
deyil?

•

obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi qaydasına әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
gәlәcәk gәlirlәrin vә xәrclәrin proqnozlaşdırılması, gәlәcәk pul axınının modernlәşdirilmәsinә әsaslanan
metodlar
obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar

78 Layihәsmeta sәnәdlәrinin tam hәcmdә vә yerinә yetirilmiş işlәrin hәcmi vә konstruksiya
mәsәlәlәri bu sәnәdlәrә müvafiq olduqda, birbaşa xәrclәr hansı metod ilә müәyyәnlәş¬dirilir?

•

bazisindeks
sәrbәst indekslәr
artırılmış indekslәr

Xüsüsilәşdirilmiş indekslәrlә
informasiya indekslәri

79 Aşağıdakılardan fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanmasının ekspert metoduna aiddir:

•

elementlәr üzrә hesablama metodu;
sәmәrәli yaş metodu;
birbaşa metod.
istehsaldakı xüsusiyyәtlәrin aşağı düşmәsi metodu;
tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;

80 Fiziki aşınmasının hesablanması metodlarına aiddir:

•

amortizasiyanın әlavә edilmәsi metodu;
tәshih etmәklә normativ metod;
texniki vәziyyәtә nәzarәtlә fiziki aşınmanın hesablanması metodu;
sadalananların hamısı
istismar müddәtinin әvvәlindәn yürüşü vә yaşını nәzәrә almaqla hesablama metodu;

81 Aşağıdakılardan fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanmasının ekspert metoduna aiddir:

•

tәmir tsiklinin mәrhәlәli metodu;
iqtisadi – statistik:
gәlirliliyin azalması metodu;
eksperimental  analitik metod:
sәmәrәli yaş metodu

82 Tikintiyә aid layihәsmeta sәnәdlәri olma¬dığı tәqdirdә, obyektin bәrpa dәyәri necә hesablanır?

•

artırılmış indekslәr
Xüsüsilәşdirilmiş indekslәrlә
informasiya indekslәri
sәrbәst indekslәr
ümumilәşdirilmiş indeks¬lәrlә

83 Qiymәtlәndiricini narahat edәn problemlәri neçә mühüm qrupa bölmәk olar?

•

4
1
3
7
5

84 Birbaşa xәrclәrә (buna müstәqim xәrclәr dә deyilir) bilavasitә tikinti ilә bağlı olan hansı xәrclәr
aiddir?

•

müvәqqәti binaların vә qurğuların dәyәri, tәhlükәsizlik texnikası üzrә tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr, nәqliyyat
anbar xәrclәri vә yerli bazarda qәbul edilmiş başqa normativ xәrclәr;
tikintidә çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı;
inşaat maşınlarının vә mexanizmlәrinin (amortizasiya ayırmaları formasında) dәyәri;
materialların, mәmulatların vә avadanlığın dәyәri;
hamısı

85 Fiziki aşınmanın kәmiyyәtinin hesablanması metodlarının aşağıdakı kimi tәsnifatı aparılır: a)
ekspert b) iqtisadi – statistik c) sosialiqtisadi d) eksperimental  analitik metod

•

a),c),d);
a),b),c);
b),c),d);
a),b),c),d)
a),b),d);

86 Aşağıdakı ifadәlәrdәn biri sәhvdir

•

kütlәvi qiymәtlәndirmәdә eyni qrupa aid olan vә çoxsaylı cәhәtlәri üstüstә düşәn qiymәtlәndirmә obyektlәri
birbirini tәkrarlamır.
kütlәvi qiymәtlәndirmәnin mәqsәdlәri üzrә işlәnilәn modellәr konkret obyektlәr üçündür
kütlәvi qiymәtlәndirmәnin mәqsәdlәri üzrә işlәnilәn modellәr әmlak qrupu üçün xarakterik olan tәlәb vә
tәklifin strukturunu әks etdirmәlidir.
kütlәvi qiymәtlәndirmәnin vergitutma mәqsәdlәri üçün üstünlüyü şübhәsizdir.
vergitutma, sığorta mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә vә әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi kütlәvi
qiymәtlәndirmәyә aid edilir.

87 Qiymәtlәndirmәnin malik olduğu әsaslar hansıdır?

•

yalnız funksional;
elmifunksional;
elmimetodoloji;
yalnız elmi.
yalnız metodoloji;

88 Qiymәtlәndirmә nәyi nәzәrdә tutur?

•

real proqnozlara nail olunmasını, onların tәhlilini, habelә dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün konkret vәzifә vә
qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsini, konkret obyektin dәyәrinin dәqiq hesablanmasını
dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün konkret vәzifә vә qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsini, lazımi mәlumatların
toplanılmasını, real proqnozlara nail olunmasını, onların tәhlilini, habelә konkret obyektin dәyәrinin dәqiq
hesablanmasını
dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün konkret vәzifә vә qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsini, lazımi mәlumatların
toplanılmasını, qeyrireal proqnozlara nail olunmasını, onların tәhlilini, habelә konkret obyektin dәyәrinin
dәqiq hesablanmasını
dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün konkret vәzifә vә qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsini, lazımi mәlumatların
toplanılmasını.
dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün konkret vәzifә vә qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsini,qeyrireal proqnozlara
konkret obyektin dәyәrinin dәqiq hesablanmasını

89 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin neçә әlamәti var?

•

5
3
4
7
6

90 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin әlamәti deyil?

•

mәqsәddәn asılı olmayaraq dәyәrin müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin mәqsәdli xarakter daşıması
mәqsәdlәrә uyğun olaraq, qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin müxtәlif dәyәrlәrin müәyyәn edilmәsinә yönәlmәsi
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin konkret dәyәrin müәyyәn edilmәsinә yönәldilmәsi
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin bilavasitә әmlak qiymәtlәndiricisi tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi

91 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti müxtәlif tәrkib hissәdәn ibarәt neçә qrupa bölünür?

•

4
2
3
6
5

92 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq hazırlanmış
Qaydalar neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

1
2
3
5
4

93 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul
edildi?

•

2001
1998
2000
1999
1997

94 Könüllü qiymәtlәndirmә aşağıdakı hallardan birindә aparılmır:

•

biznesin (müәssisәnin) vә ya onun bir hissәsinin alınması, satılması mәqsәdilә qiymәtlәndirmәsi;
şirkәtin cari idarә edilmәsi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi (daxili istifadә mәqsәdilә) üçün qiymәtlәndirmәsi;
yeni biznesin investisiya layihәsinin, yaxud mövcud olan biznesin yeni istiqamәtlәrindәn birinin investisiya
layihәsinin qiymәtlәndirilmәsi;
qiymәtli kağızların әlavә emissiya vә girov qoyulması mәqdsәdilә qiymәtlәndirmәsi.
vergitutma mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә

95 Kütlәvi qiymәtlәndirmәyә aid deyil

•

sığorta mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә
әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsi
әmlakın girov qoyulması mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә
hamısı yanlışdır.
vergitutma mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә

96 Mәqsәdindәn asılı olaraq, әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin növü deyil:

•

gәlir
fәrdi
könüllü qiymәtlәndirmә.
c) kütlәvi
a) mütlәq qiymәtlәndirmә;

97 Könüllü qiymәtlәndirmә aşağıdakı halda aparılmır.

•

әmlakın alqısatqısı,
әmlakın birlәşdirilmәsi,
әmlakın bağışlanması,
vergitutma mәqsәdi ilә qiymәtlәndirmә
әmlakın bölgüsü,

98 Kapitallaşmanın ümumi әmsalı hәqiqi ümumi gәlir әmsalı (effective gross income multiplier 
EGİM) әsasında aşağıdakı düsturlardan biri ilә hesablana bilәr:

•

Ro = (1 – OER) x EGİM;
Ro = (1 – OER) + EGİM;
Ro = (1 – OER) : EGİM
Ro = (1 – OER)  EGİM;
Ro = (1 + OER) : EGİM

99 Maliyyә maraqları üçün investisiya qrupu texnikası üçün kapitallaşmanın ümumi әmsalı aşağıdakı
düsturlardan biri ilә hesablanir:

•

R o = R m : M + Re x ( 1  M );
R o = R m x M  Re x ( 1  M );
R o = R m x M + Re x ( 1  M )
R o = R m : M + Re : ( 1  M )
R o = R m x M + Re x ( 1 + M );

100 Hәqiqi ümumi gәlir necә hesablanır?

•

potensial ümumi gәlir / ümumi itkilәr әmsalı
potensial ümumi gәlir х (1  ümumi itkilәr әmsalı)
potensial ümumi gәlir / (1 + ümumi itkilәr әmsalı)
potensial ümumi gәlir – ümumi itkilәrin mәblәği
potensial ümumi gәlir х ümumi itkilәr әmsalı

101 Icarә üçün nәzәrdә tutulan әmlak obyektinin gәtirdiyi potensial ümumi gәlir necә hesablanır?

•

хalis әmәliyyat gәliri / icarәyә verilәn sahә
illik icarә haqqı / icarәyә verilәn sahә
illik icarә haqqı х icarәyә verilәn sahә
хalis әmәliyyat gәliri х icarәyә verilәn sahә
illik icarә haqqı + illik gәlir / icarәyә verilәn sahә

102 Investorun xüsusi kapitalına görә pul daxilolmaları necә hesablanır?

•

pul daxilolmaları = hәqiqi ümumi gәlir – illik xәrclәr
pul daxilolmaları = potensial ümumi gәlir  borclara xidmәt üzrә illik xәrclәr
pul daxilolmaları = xalis әmәliyyat gәliri – borclara xidmәt üzrә illik xәrclәr
pul daxilolmaları = xalis әmәliyyat gәliri + borclara xidmәt üzrә illik xәrclәr
pul daxilolmaları = potensial ümumi gәlir + faiz ödәnişlәri

103 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu.....?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrini mәnfәәtliliyi baxımından müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan
metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrini onun potensial mәnfәәtliliyi baxımından müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli
olan metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn torpağın vә onun üzәrindәki obyektin dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan
metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn obyektin bazar vә inventar dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrini vergiyә cәlb olunması mәqsәdilә mәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan
metodlardan biridir

104 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodundan .........?

•

heç biri doğru deyil
ayrıayrı yanaşmaların tәrkibindәki metodların tәtbiqi prosesindә dә istifadә edilir
investisiya (kapital qoyuluşu) dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dә istifadә edilir
әmlakın real bazar dәyәrinin, hәmçinin mәhdud bazar şәraitindә dә dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsindә istifadә
edilir
tәkrar istehsal dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dә istifadә edilir

105 Fiziki maraqlar üçün investisiya qrupu texnikası üçün fiziki maraqlar üzrә kapitallaşmanın
ümumi әmsalını aşağıdakı düsturlardan biri ilә hesablamaq olar:

•

Ro=LxRlBxR
R o = L  R l + B x R b;
Ro=LxRl+BxRb
Ro=LxRl+B:Rb
R o = L : R l + B x R b;

106 Kapitallaşmanın ümumi әmsalını hansı düsturla müәyyәnlәşdirmәk olar:

•

R o = DCR x R m x M;
R o = DCR x R m :M;
R o = DCR : R m x M;
R o = DCR : R m : M
R o = DCR  R m x M;

107 Aşağıdakılardan biri daşınmaz әmlakın dәyәrinin qalıq texnikası ilә qiymәtlәndirilmәsi
mәrhәlәlәrindәn deyil:

•

investisiya elementinin mәlum olan dәyәri müvafiq kapitallaşma әmsalına hasil edilәrәk, bu hissәnin payına
düşәn illik gәlir hesablanır;
dәyәri namәlum elementin payına düşәn illik gәlir müvafiq kapitallaşma әmsalına bölünmәklә, onun daşınmaz
әmlakın ümumi dәyәrindәki payı hesablanır;
illik gәlirin ümumi mәblәğindәn dәyәri mәlum olan elementin payına düşәn gәlir çıxılaraq, dәyәri namәlum
elementin payına düşәn gәlir hesablanır;
mәlum hissәnin dәyәri ilә namәlum hissәnin hesab¬lanmış dәyәri vurulmaqla, daşınmaz әmlakın ümumi
dәyәri hesablanır.
mәlum hissәnin dәyәri ilә namәlum hissәnin hesab¬lanmış dәyәri toplanılmaqla, daşınmaz әmlakın ümumi
dәyәri hesablanır.

108 Aşağıdakılardan biri doğrudur: Birbaşa kapitallaşdırma metodunda:

•

daşınmaz әmlakdan il әrzindә әldә olunacaq pul gәlirlәri müvafiq gәlirlik normasına bölünmәklә yaxud
müvafiq gәlirlik әmsalına hasil edilmәklә әmlakın cari dәyәrinә çevrilir.
daşınmaz әmlakdan il әrzindә әldә olunacaq pul gәlirlәri müvafiq gәlirlik normasına bölünmәklә yaxud
müvafiq gәlirlik әmsalına bölünmәklәmәklә әmlakın cari dәyәrinә çevrilir.
daşınmaz әmlakdan il әrzindә әldә olunacaq pul gәlirlәri müvafiq gәlirlik normasına vurulmaqla yaxud
müvafiq gәlirlik әmsalına hasil edilmәklә әmlakın cari dәyәrinә çevrilir.
daşınmaz әmlakdan il әrzindә әldә olunacaq pul gәlirlәri müvafiq gәlirlik norması ilә cәmlәnmәklә yaxud
müvafiq gәlirlik әmsalına әlavә edilmәklә әmlakın cari dәyәrinә çevrilir.
daşınmaz әmlakdan il әrzindә әldә olunacaq pul gәlirlәri müvafiq gәlirlik normasından çıxılmaqla yaxud
müvafiq gәlirlik әmsalına hasil edilmәklә әmlakın cari dәyәrinә çevrilir.

109 Hәqiqi ümumi gәlirlik әmsalı hansı düsturla hesablanir:

•

EGİM = SP + EGİ;
EGİM = SP : EGİ;
EGİM = SP  EGİ;
EGİM = SP +4EGİ
EGİM = SP x EGİ;

110 Aşağıdakılardan biri pul gәlirlәri axınlarının sәviyyәsinә aid deyil?

•

hәqiqi ümumi gәlir
xalis әmәliyyat gәliri
vergilәr ödәnilәrәk pul gәlirlәri axını
potensial ümumi gәlir
xüsusi ümumi gәlir

111 Tәkrar istehsalın dәyәri:

•

müasir şәraitdә onun tam bәnzәrinin yaradılmasıdır.
tikililәrin dәyәrinin anoloji faydalılığı olan yeni obyektin inşasına qiymәtlәndirmә tarixindә çәkilәcәk
xәrclәrin mәblәği kimi hesablanmasıdır
müasir şәraitdә obyektin cari qiymәtlәrlә qiymәtlәndirilmәsidir.
hamısı doğrudur
Obyektin istismar müddәti әrzindә köhnәlmәsinin növlәri müәyyәnlәşdirilir.

112 İnvestorlar üçün eyni әhәmiyyәt kәsb edәn dәyәr: I әvәzolunma dәyәri II tәkrar istehsal dәyәri III
Qalıq dәyәr IV Nominal dәyәr

•

I,IV
IV
III,IV
I,III
I,II

113 Xәrclәr mövqeyindәn yanaşmanın ilkin şәrti:

•

tikililәrin dәyәrinin anoloji faydalılığı olan yeni obyektin inşasına qiymәtlәndirmә tarixindә çәkilәcәk
xәrclәrin mәblәği kimi hesablanmasıdır
Aslılıq prinsipinin nәzәrә alınması
Faydalılığın hesablanması
Obyektin istismar müddәti әrzindә köhnәlmәsinin növlәri müәyyәnlәşdirilir.
Torpaq sahәsinin dәyәri vә onun üzәrindәki tikililәrin dәyәrinin ayrı ayrılıqda hesablanması

114 Hansilar daşınmaz әmlakın xәrclәr mövqeyindәn yanaşmaqla qiymәtlәndirilmәsinin
xüsusiyyәtlәridir?

•

İstehsal amillәrinin güclәndirilmәsi nәticәsindә gәlirlәrin ilk dövrlәrdә sürәtlә artmasını, müәyyәn hәddә
çatdıqda isә,bu yüksәlişin tәdricәn zәiflәdiyini ifade etmәsi
Qiymәtlәndirilәn әmlakın dәyәri ilә onu әhatә edәn obyektlәrin xarakteri vә dәyәri arasinda әlaqәlәri әks
etdirmәsi.
Torpaq sahәsinin dәyәri vә onun üzәrindәki tikililәrin dәyәriayrı ayrılıqda hesablanması
Әldә olunan pul gәlirlәrinin mәblәği vә müddәti il әlaqәdar olması
Maliyyә aktivlәrin gәlirlilik dәrәcәsi

115 Hansı halda әmlakın dәyәri artar?

•

Ödәnilәn ehtiyacların miqdarı artanda
Ödәnilmәyәn ehtiyacların miqdarı artdıqda
Obyekt әrazi mәrkәzindәn uzaq olduaqda
C vә B doğrudur
әvәzolunma prinsipi faydalılıq prinspini üstәlәdikdә

116 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirmәsinә xәrc yanaşmasının әsasında hansı prinsip durur?

•

Rәqabәt;
Tarazlıq;
Әvәzetmә;
İnvestisiya.
Mәrhәlә;

117 Yanaşmalardan hansı torpagın dәyәrinin ayriliqda qiymәtmәtlәndirilmәsini tәlәb edir?

•

Xәrc ;
Gәlir;
Sadalananların hamısı.
Әmlak;
Müqayisә ;

118 Binanın konstruksiya sistemindә yana bilәn vә istismar müddәti az olan tikinti materiallarının
mövcudluğundan asılı olaraq, istehsal tәyanatlı binalar neçә әsaslılıq (kapitallıq) qrupuna bölünür?

•

4
8
7
6
5

119 Obyektin konstruksiya sistemi :

•

obyektin mövcud vәziyyәtini stabillәşdirir.
obyektdә aparılmış yaxşılaşdırmaların xüsusiyyәtlәri vә faktiki vәziyyәti haqqında mәlumatlar toplusudur
әmlakın qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün hazırlıq işlәrinin,texniki müayinәnin, tәhlilin rәsmilәşdirilmәsidir
әmlakın qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün tәdqiq olunmasının rәsmilәşdirilmәsidir
obyektin müәyyәn funksiyaları yerinә yetirilmәsini tәmin edir vә onun deformasiyasının qarşısını alır

120 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün bina sahәsinin növlәrinnә daxildir?
1.xüsusi daxili sahә 2.ümumi xarici sahә 3.faydalı sahә 4.xüsusi xarici sahә 5.ümumi daxili sahә

•

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

121 Qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün bina sahәsinin neçә növü fәrqlәndirilir?

•

2
4
3
6
5

122 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi üçün texniki müayinәnin keçirilmәsinin mәqsәdi:

•

obyektdә aparılmış yaxşılaşdırmaların xüsusiyyәtlәri vә faktiki vәziyyәti haqqında mәlumatların toplanması
obyektin әvvәlki vәziyyәtinin müәyyan edilmәsi
obyekt haqqında ümumi mәlumatın toplanması
sәnәdlәrin tәrtibi
sәnәdlarin tәhlili

123 Qarışıq sistem nәdir?

•

xarici daşıyıcı divarların vә daxili karkasın olmasını nәzәrdә tutur.
obyekti mәhdudlaşdırmıyan vә daxili konstruksiyaları vә avadanlığı üçün әsas daşıyıcı funksiyanı yerinә
yetirir
obyektin mәhdudlaşdırıcı vә daxili konstruksiyaları vә avadanlığı üçün әsas daşıyıcı funksiyanı yerinә yetirir
mәhdudlaşdırıcı funksiyaların eyni bir konstruksiya elementi üzrә yerinә yetirir
daşıyıcı funksiyaların eyni bir konstruksiya elementi üzrә yerinә yetirir

124 Karkassız sistem nәdir?

•

obyektin mәhdudlaşdırıcı vә daxili konstruksiyaları vә avadanlığı üçün әsas daşıyıcı funksiyanı yerinә yetirir
daşıyıcı vә mәhdudlaşdırıcı funksiyaların eyni bir konstruksiya elementi üzrә yerinә yetirir
obyekti mәhdudlaşdırmıyan vә daxili konstruksiyaları vә avadanlığı üçün әsas daşıyıcı funksiyanı yerinә
yetirir
daxili karkasın olmasını nәzәrdә tutur.
xarici daşıyıcı divarların olmasını nәzәrdә tutur.

125 Karkas sistemi nәdir?

•

obyektin mәhdudlaşdırıcı vә daxili konstruksiyaları vә avadanlığı üçün әsas daşıyıcı funksiyanı yerinә yetirir
daşıyıcı vә mәhdudlaşdırıcı funksiyaların eyni bir konstruksiya elementi üzrә yerinә yetirir
obyekti mәhdudlaşdırmıyan vә daxili konstruksiyaları vә avadanlığı üçün әsas daşıyıcı funksiyanı yerinә
yetirir
daxili karkasın olmasını nәzәrdә tutur
xarici daşıyıcı divarların olmasını nәzәrdә tutur.

126 Daşınmaz әmlak obyektlәrinin neçә konstruksiya sistemlәri mövcuddur?

•

2
4
3
6
5

127 Kәmiyyәt metodu әsaslanır

•

Әmlakın keçmış dәyәrinә
Әmlakın gәlәcәk dәyәrinә
Layihәsmeta dәyәrinә
hamısı
A vә B variantlari

128 Materialların dәyәri hesablanır?

•

tikinti materialları bazarının tәhlili әsasında әldә olunmuş qiymәtlәndirilmә tarixinin qiymәtlәri ilә
materiallar bazarında keçmiş qiymәtlәrin әsaslı tәhlili әsasında
alıcılar bazarının tәhlili әsasında
dogru variant yoxdur
materiallar bazarında cari qiymәtlәrin әsaslı tәhlili әsasında

129 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitәnin başlıca vәzifәlәrinә aiddir?
mühasibat uçotu vә digәr maliyyә hesabatlarında istifadә üçün dürüst ifadә olunmuş stan¬dart¬ların vә
praktiki tövsiyәlәrin hazırlanması
ayrıayrı dövlәtlәrdәn vә tәşkilatlardan daxil olmuş rәy vә tәkliflәr әsasında standartlara düzәlişlәr edilmәsi

•

standartların ölkәlәrdә vә milli tәşkilatlarda yayılması, qәbul vә tәtbiq edilmәsinә kömәk göstәrilmәsi
hamısı düzdür
standartların şәrhi, qruplaşdırılması vә tәtbiqi sahәsindә meydana çıxan ziddiyyәtli mәqamların aşkar edilmәsi

130 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitәnin başlıca vәzifәlәrinә aid deyil?

•

milli standartların hazırlanmasına kömәk göstәrilmәsi
standartların ölkәlәrdә vә milli tәşkilatlarda yayılması, qәbul vә tәtbiq edilmәsinә kömәk göstәrilmәsi
mühasibat uçotu vә digәr maliyyә hesabatlarında istifadә üçün dürüst ifadә olunmuş stan¬dart¬ların vә
praktiki tövsiyәlәrin hazırlanması
standartların şәrhi, qruplaşdırılması vә tәtbiqi sahәsindә meydana çıxan ziddiyyәtli mәqamların aşkar edilmәsi
ayrıayrı dövlәtlәrdәn vә tәşkilatlardan daxil olmuş rәy vә tәkliflәr әsasında standartlara düzәlişlәr edilmәsi

131 Milli qiymәtlәndirmә standartlarında öz әksini tapır?

•

ölkәnin daxili siyasәti vә praktiki fәaliyyәtin tәşәkkül tapmış prinsiplәri
milli adәt vә әnәnәlәr
ölkәnin sosialiqtisadi mәqsәdlәri
hamısı düzdür
dil xüsusiyyәtlәri

132 Milli qiymәtlәndirmә standartlarında öz әksini tapmır?

•

әhalinin hәyat sәviyyәsi
ölkәnin sosialiqtisadi mәqsәdlәri
ölkәnin daxili siyasәti vә praktiki fәaliyyәtin tәşәkkül tapmış prinsiplәri
dil xüsusiyyәtlәri
milli adәt vә әnәnәlәr

133 ABŞda qiymәtlәndirmә fәaliyyәti ilә mәşgul olan qiymәtlәndiricilәrin aparıcı qurumlarına
aiddir?

•

Qiymәtlәndirmә İnstitutu
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası
Amerika Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Qiymәtlәndirmә Fondu
hamısı düzdür

134 Vәsaitin qoyuluşu prinsipi dedikdә?

•

istehsal amillәrinә çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra torpaq sahәsinә ayrılmış tәmiz gәlir kimi müәyyәn
edilmәsidir
istehsal amilinin bütün elementlәrinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir
istehsal amilinin konkret elementinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir
istehsal amilinin bir neçә elementinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir
istehsal amilinin müәyyәn elementinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir

135 Balans prinsipi dedikdә?

•

әmlakın bütün növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman istehsal amillәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın hәr hansı növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman kapitalın optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın konkretnövünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman istehsal amillәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın hәr hansı növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman әmәy ehtiyatlarının optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir

•

әmlakın hәr hansı növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman istehsal amillәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir

136 Artan vә azalan gәlirlәr prinsipi dedikdә?

•

istehsal amillәrinin bütün resurslarının artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә artması,sonra isә
azalmağa başlamasıdır
istehsal amillәrinin hәr hansı resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә azalmağı,sonra isә
artmağa başlamasıdır
istehsal amillәrinin hәr hansı resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә azalmağı,sonra isә
artmağa başlamasıdır
istehsal amillәrindәn biri olan torpaq resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә artması,sonra
isә azalmağa başlamasıdır
istehsal amillәrindәn biri olan kapital resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә artması,sonra
isә azalmağa başlamasıdır

137 İqtisadi ölçü prinsipi dedikdә?

•

istәnilәn bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan torpağın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
istәnilәn bazarda әmlakın konkret növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan torpağın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
konkret bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan torpağın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
istәnilәn bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan kapitalın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
istәnilәn bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan kapitalın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür

138 İqtisadi bölgü prinsipi dedikdә?

•

obyektin dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları bölmәk vә
birlәşdirmәyin mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları
bölmәyin mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları
bölmәk vә birlәşdirmәyin mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri bölmәk vә birlәşdirmәyin
mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları
birlәşdirmәyin mümkünlüyüdür

139 Tarazlıq (Mütәnasiblik) prinsipi:

•

İstehsal amillәrindәn hәr hansı birinin movcudluğu yaxud olmaması nәticәsindә әmlakın dәyәrinin
dәyişmәsinin nәzәrә alınmasıdır
әldә olunan pul gәlirlәrinin mәblәği vә müddәti ilә әlaqәdardır.
daşınmaz әmlakın potensial mülkiyyәtçinin iqtisadi, şәxsi vә.s ehtiyaclarını ödәmәk qabiliyyәtidir.
Әmlakın normal fәaliyyәti üçün nәzәrdә tutulan istehsal amillәri arasındakı nisbәtlәrin dәyişmәsi onun
dәyәrinә müsbәt vә mәnfi tәsir göstәrmәsidir.
daşınmaz әmlakın qiymәtini әn yuxarı hәddinin eyni faydalılıq tәmin edәn başqa obyektin alınmasına
(inşasına) Potensial alıcının sәrf etmәyә razı olduğu xәrclәrin әn aşağı hәddi ilә ifadә olunur.

140 Xarici mühitin dәyişmәsi prinsipi:

•

Daşınmaz әmlakın әtrafında,yerlәşdiyi әrazidә baş verәn dәyişikliklәrin vә perspektivlәrin nәzәrә alınmasının
zәruriliyini ifadә edir.
Әmlakın normal fәaliyyәti üçün nәzәrdә tutulan istehsal amillәri arasındakı nisbәtlәrin dәyişmәsi onun
dәyәrinә müsbәt vә mәnfi tәsir göstәrmәsidir.

daşınmaz әmlakın qiymәtini әn yuxarı hәddinin eyni faydalılıq tәmin edәn başqa obyektin alınmasına
(inşasına) Potensial alıcının sәrf etmәyә razı olduğu xәrclәrin әn aşağı hәddi ilә ifadә olunur.
Yalnız müәyyәn standartlara,alıcıların zövqünә,istifadәnin xarakterinә,әtraf mühitә uyğun olaraq daşınmaz
әmlak obyekt dәyәrinin әn yüksәk hәddә çatacağına әsaslanır.
Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın dәyәri ilә onu әhatә edәn obyektivlәrin xarakteri vә dәyәri arasında
әlaqәlәri әks etdirir.

141 Gәlirlәrin artması vә azalması prinsipi

•

Әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәşğulluğunun diversifikasiyası
Faydalılıqәldә olunan pul gәlirlәrinin mәblәği vә müddәti ilә әlaqәdardır.
daşınmaz әmlakın qiymәtini әn yuxarı hәddinin eyni faydalılıq tәmin edәn başqa obyektin alınmasına
(inşasına) Potensial alıcının sәrf etmәyә razı olduğu xәrclәrin әn aşağı hәddi ilә ifadә olunur.
İstehsal amillәrinin güclәndirilmәsi nәticәsindә gәlirlәrin ilk dövrlәrdә sürәtlә artmasını, müәyyәn hәddә
çatdıqda isә,bu yüksәlişin tәdricәn zәiflәdiyini ifade edir.
Hamısı yanlışdır

142 Tutum prinsiplәri

•

torpaq sahәsindә yerlәşdirilmәsi mümkün olan daşınmaz әmlak obyektlәrinin sayı ilә müәyyәnlәşdirilir.
İstehsal amillәrinin güclәndirilmәsi nәticәsindә gәlirlәrin ilk dövrlәrdә sürәtlә artmasını, müәyyәn hәddә
çatdıqda isә,bu yüksәlişin tәdricәn zәiflәdiyini ifade edir.
müxtәlif inşaat layihәlәri hәyata keçirildikdә torpaq sahәsi vә onun üzәrindә yerlәşәn tikililәrin tәmin etdiyi
mәnfәәtin sәviyyәsi ilә müәyyәnlәşdirilir.
hamısı yanlışdır.
Bazarın müvafiq seqmentindә istifadәsiz qalmış daşınmaz әmlak obyektlәri ehtiyyatının mövcudluğu.

143 Rәqabәt prinsipi:

•

daşınmaz әmlakın qiymәtinin mәnfәәt әldә etmәk uğrunda mübarizә aparan bazar subyektlәrinin rәqabәti
nәticәsindә formalaşdığını ifade edir.
Qiymәtlәndirilәn әmlakın dәyәri ilә onu әhatә edәn obyektlәrin xarakteri vә dәyәri arasinda әlaqәlәri әks
etdirir.
yalnız müәyyәn tәlәblәrә vә şәraitә uyğun әmlak әn yuksәk qiymәtә çatacaq.
B vә D doğrudur
daşınmaz әmlakın әtrafında yerlәşdiyi әrazidә başverәn dәyişikliklәrin vә perspektivlәrin nәzәrә alinmssının
zәruriliyini ifade edir

144 Qiymәtlәndirmәnin ümumi prinsiplәri hansılardır? I. Potensial alıcının (investorun) münasibәtini
әks etdirәn prinsiplәri II. Daşınmaz әmlakdan istifadә ilә bağlı münasibәtlәri әks edәn prinsiplәri III.
Faydalılıq prinsiplәri IV. Ehtimal prinsiplәri V. Bazar münasibәtlәrini әks etdirәn prinsiplәri

•

I,II,IV
I,II,V
III, V
III,İV,V,
II,III,V

145 Faydalılıq,әvәzolunma,ehtimal etmә prinsiplәri qiymәtlәndirmәnin hansi ümumi prinsiplәrinә
aiddir?

•

Potensial alıcının (investorun) münasibәtini әks etdirәn prinsiplәri
Bazar münasibәtlәrini әks etdirәn prinsiplәri
Ölçülәrin optimallığı prinsiplәrinә
Bölgü vә birlәşdirmә prinsiplәrinә
Vәsait qoyuluşu prinsiplәrinә

146 Aşağıdakılardan hansı faydalılıq prinsipinә aiddir?

•

Faydalılıqdaşınmaz әmlakın potensial mülkiyyәtçinin iqtisadi, şәxsi vә.s ehtiyaclarını ödәmәk qabiliyyәtidir.
Faydalılıqәmlakın gәlәcәkdә dәyәrinin artmasini göstәrir
Faydalılıqәldә olunan pul gәlirlәrinin mәblәği vә müddәti ilә әlaqәdardır.
Hamısı yanlışdır
A vә B doğrudur

147 Potensial alıcının (investorun) münasibәtini әks etdirәn prinsiplәr qrupuna hansı prinsiplәr
daxildir.

•

Faydalılıq
Tarazlıq
Gәlirlәrin artması
Bölgü vә birlәşdirmә
Ölçü optimallığı

148 Daşınmaz әmlakdan istifadә ilә bağlı münasibәtlәri әks etdirәn prinsiplәrә hansılar daxildir.

•

Faydalılıq
Tәlәb vә tәklif
Әvәz olunma
Rәqabәt
Bölgü vә birlәşdirmә

149 Potensial alıcının (investorun) münasibәtini әks etdirәn prinsiplәr qrupuna hansı prinsiplәr
daxildir. I Faydalılıq II Tәlәb vә tәklif III Rәqabәt IV Bölgü vә bölüşdürülmә V Ehtimalolunma

•

I,II
I,IV
III,V
I,V
II,III,V

150 Daşınmaz әmlakdan istifadә ilә bağlı münasibәtlәri әks etdirәn prinsiplәrә hansılar daxildir.

•

asılılıq
Faydalılıq
Uyğunluq
Tarazlıq
Әvәzolunma

151 Daşınmaz әmlakdan istifadә ilә bağlı münasibәtlәri әks etdirәn prinsiplәrә hansılar daxildir. I
Aslılıq II Uyğunluq III Tarazlıq IV Vәsait qoyuluşu V Ölçü optimallığı

•

I
III,IV,V
II,III,V
I,II,V
V

152 Potensial alıcının (investorun) münasibәtini әks etdirәn prinsiplәri sayı:

•

3
5

4
2
7

153 Daşınmaz әmlakdan istifadә ilә bağlı münasibәtlәri әks edәn prinsiplәri sayı:

•

4
8
5
6
10

154 Bazar münasibәtlәrini әks etdirәn prinsiplәrin sayı

•

4
3
2
5
7

155 Hansı prinsiplәr qurupu mülkiyyәtdәn әn yaxşı vә sәmәrәli istifadә olunması prinsipindә
ümumilәşdirilir? I)Potensial alıcının münasibәtini әks etdirәn prinsiplәr qrupu II)Bazar
münasibәtlәrini әks etdirәn prinsiplәr qurupu III)daşınmaz әmlakdan istifadә ilә bağlı münasibәtlәri
әks etdirәn prinsiplәr qrupu IV)Faydalılıq prinsiplәr qrupu V)Aslılıq prinsiplәr qrupu

•

I,V
I,II,III
II,IV
I,II,V
IV,V

156 Bazar mühiti ilә әlaqәdar prinsiplәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

uyğunluq.
vәsaitin qoyuluşu.
gözlәmә.
faydalılıq
balans.

157 Torpaq vә onun istifadәsi ilә bağlı prinsiplәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

tәlәb vә tәklif.
qalıq mәhsuldarlıq.
iqtisadi bölgü.
balans.
iqtisadi ölçü.

158 Torpaq vә onun istifadәsi ilә bağlı prinsiplәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

asılılıq.
artan vә azalan gәlirlәr.
faydalılıq.
rәqabәt.
uyğunluq.

159 İstifadәçi tәsәvvürünә әsaslanan prinsiplәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

asılılıq, uyğunluq, gözlәmә.
әvәzetmә, gözlәmә, uyğunluq.
faydalılıq, balans, gözlәmә.
iqtisadi ölçü, dәyişiklik, iqtisadi bölgü.
gözlәmә, faydalılıq, әvәzetmә.

160 Qiymәtlәndirmә prinsiplәri:

•

qiymәtlәndirmә prosesinin elmi әsaslarını tәşkil edir.
qiymәtlәndirmә prosesinin nәzәri әsaslarını tәşkil edir.
qiymәtlәndirmә prosesinin metodoloji әsaslarını tәşkil edir.
qiymәtlәndirmә prosesinin vәzifәlәrini tәşkil edir.
qiymәtlәndirmә prosesinin mәqsәdlәrini tәşkil edir.

161 Qiymәtlәndirmә obyektlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

ayrıayrı material (әşya) obyektlәri;
tәlәblәr, öhdәliklәr;
әmlak vә qeyrimaddi aktivlәr üzәrindә mülkiyyәt vә digәr әşya hüququ;
hamısı düzdür
işlәr, xidmәtlәr, informasiyalar

162 Daşınmaz әmlak obyektlәrinә hansı aid deyil?

•

torpaq sahәlәri, yerin tәki,
çoxillik әkmәlәr, binalar,
ayrıca su obyektlәri, meşәlәr,
nәqliyyat vasitәlәri
qurğular vә torpaqla birbaşa bağlı olan digәr әşyalar,

163 Daşınmaz әmlak hansı kateqoriyalara görә fәrqlәndirilir?

•

sahibkarın biznes mәqsәdlәri üçün istifadә etdiyi daşınmaz әmlak;
biznesin әlavә ehtiyaclarını ödәyәn daşınmaz әmlak.
vaxtaşırı normalar üzrә gәlir gәtirәn
hamısı düzdür
birdәfәlik normalar üzrә gәlir gәtirәn

164 әmlak bazarı aşağıdakı hansı elementlәri özündı birlәşdirir?

•

әmlakların alqısatqısı,
bağışlanması,
dәyişdirilmәsi,
hamısı düzdür
vәsiyyәt edilmәsi,

165 Layihәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin müxtәlif cәhәtlәrini әks etdirәn göstәricilәrә hansı aid edilmir?

•

Layihәnin ödәnilmәsi müddәti
Layihәnin gәlirlilik dәrәcәsi
xalis cari dәyәri
likvidlilik dәrәcәsi
Layihәnin daxili gәlirlilik dәrәcәsi

166 Layihәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin müxtәlif cәhәtlәrini әks etdirәn göstәricilәrә hansı aid edilir?

•

Modifikasiya edilmiş gәlirlilik dәrәcәsi
Layihәnin gәlirlilik dәrәcәsi
menecmentinin gәlirlilik dәrәcәsi
hamısı düzdür
Layihәnin daxili gәlirlilik dәrәcәsi

167 Etibarlılıq aşağıdakılardan hansına aid edilir?

•

Modifikasiya edilmiş gәlirlilik dәrәcәsi
Layihәnin gәlirlilik dәrәcәsi
menecmentinin gәlirlilik dәrәcәsi
xalis cari dәyәr
Layihәnin daxili gәlirlilik dәrәcәsi

168 Layihәyә aid olan bütün xәrclәrin illәr üzrә bölgüsünün dәqiqliyini xarakterizә edәn hansıdır?

•

Layihәnin ödәnilmәsi müddәti
Layihәnin gәlirlilik dәrәcәsi
xalis cari dәyәri
Modifikasiya edilmiş gәlirlilik dәrәcәsi
Layihәnin daxili gәlirlilik dәrәcәsi

169 Qiymәtlәndirmә fәalliyyәtindә istifadә olunan yanasmalar?

•

xәrc yanaşması
müqayisә yanaşması
gәlir yanaşması
hamısı sәhvdir
hamısı doğrudur

170 Mәsrәf yanaşmasına hansı aid edilir?

•

qiymәt¬lәndirmә obyektinin dәyәrini yalnız keçmişә vә cari dövrә (hadi¬sәlәrә) әsaslanaraq, alıcının vә
satıcının baxışları ilә sәciyyәlәndirmәsi
gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir.
obyektin qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilәn mәqbul fәndlәrin vә proseduraların mәcmuudur
hamısı düzdür
mövcud şәraitdә oxşar obyektlәrin satış dәyәrinә söykәnәrәk, alıcı ilә satıcı arasındakı danışıqlar nәtcәsindә
әldә olunan razılaşmalara әsaslanır.

171 әmlakın qiymәtlәndirilmәsi hansı yanaşmaya әsaslanır?

•

Tәklif
Gәlir
Asılılıq
Balans
Uyğunluq

172 Daşınmaz әmlak bazarında tәklifin hәcmini hansı amillәr müәyyәn edir?

•

Bazarın müvafiq seqmentindә istifadәsiz qalmış daşınmaz әmlak obyektlәri ehtiyatının mövcudluğu.
Әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәşğulluğunun diversifikasiyası
Region (әrazi) rәhbәrliyinin yeritdiyi siyasәtinin populyarlığı
Maliyyә aktivlәrin gәlirlilik dәrәcәsi

Daşınmaz әmlakla aparılan әmәliyyatları yerli sәviyyәdә mәhdudlaşdıran normativ aktlar

173 Daşınmaz әmlakın dәyәrini qiymәtlәndirәn qiymәtlәndirici bu mәsәlәyә hansı mövqelәrdәn
yanaşa bilәr? I Muqayisә yanaşması II Faydalılıq yanaşması III.әvәzolunma yanaşması IV Aslılıq
yanaşması

•

I
III
II,IV
II,III
I,III

174 Daşınmaz әmlakın dәyәrini qiymәtlәndirәn qiymәtlәndirici bu mәsәlәyә neçә mövqedәn yanaşa
bilәr?

•

5
3
6
2
9

175 Aşağıdakılardan hansı daşınma әmlakın dәyәrinә tәsir edәn әhatә amillәrinә aid edilir?

•

materialların növü
mühәndis avadanlığının faktiki vәziyyәti
obyektin hәndәsi xususiyyәtlәri
obyektin fiziki xassәlәri
Әtrafda mövcud olan digәr obyektlәr

176 Gәlir yanaşmasına necә tәrif verilir,

•

gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir.
hamisı düzdür
mövcud şәraitdә oxşar obyektlәrin satış dәyәrinә söykәnәrәk, alıcı ilә satıcı arasındakı danışıqlar nәtcәsindә
әldә olunan razılaşmalara әsaslanır.
qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrini yalnız keçmişә vә cari dövrә (hadisәlәrә) әsaslanaraq, alıcının vә satıcının
baxışları ilә sәciyyәlәndirmәsi
obyektin qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilәn mәqbul fәndlәrin vә proseduraların mәcmuudur.

177 Investоr üçün mәqbul gәlir nоrmаsı deyil 

•

mәcmu nәticәlәrin хәrclәrdәn yüksәk оlmаsının bаzа pаrаmetri
investisiyа lаyihәsindә qәbul оlunmuş qәrаrlаrın sәmәrәliliyini хаrаkterizә edәn göstәrici.
аvаns оlunmuş kаpitаl vаhidinә düşәn хаlis mәnfәәtin аrtımı
bütün cаvаblаr yаnlışdır
bütün cаvаblаr dоğrudur

178 Iqtisаdi sәmәrәlilik göstәricilәri vә iqtisаdi mаrаq pаrаmetrlәri uyğun оlmаlıdır 

•

pul ахınlаrınа
sәmәrәlilik meyаrlаrınа
хаlis mәnfәәtә
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
dахili gәlir nоrmаsınа

179 xаlis diskоntlаşdırılmış gәlir necә müәyyәn edilir?

•

ümumi gәlirdәn bütün хәrclәri çıхmаqlа
dахili gәlir nоrmаsını diskоntlаşdırmаqlа
hesаbаt dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәliri diskоntlаşdırmаq vә оnlаrı cәmlәmәklә
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
pul ахınlаrını diskоntlаşdırmаqlа

180 Dаxili gәlir nоrmаsı hаnsı şәrti әks etdirir?

•

хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin sıfrа bәrаbәr оlmаsı.
hesаblаşmа dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәlirin sıfrа bәrаbәr оlmаsı
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin vаhidә bәrаbәr оlmаsı
bütün vаriаntlаr dоğrudur
hesаblаşmа dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәlirin vаhidә bәrаbәr оlmаsı

181 Hesаblаmа dövrünün hәr bir аddımındа xаlis gәlir müәyyәn edilir 

•

diskоntlаşdırılmış хаlis gәlirlәrin cәmi kimi
reаl pul vәsаitlәrinin dахilоlmаlаrı vә ахınlаrı аrаsındаkı fәrq kimi
diskоntlаşdırılmış хаlis gәlirlәrin fәrqi kimi
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
reаl pul vәsаitlәrinin dахilоlmаlаrı vә ахınlаrı аrаsındаkı cәmi kimi

182 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsindә xаlis gәlir göstәrilir 

•

pul ахınlаrının оrtа çәkili hәndәsi fәrqi kimi
pul ахınlаrının cәbri fәrqi kimi
fәаliyyәt sferаlаrı üzrә pul ахınlаrının cәbri cәmi kimi
reаl pul vәsаitlәri dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının cәmi kimi
reаl pul vәsаitlәri dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının fәrqi kimi

183 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsinin tәrtibi metоdоlоgiyаsı ibаrәtdir 

•

pul vәsаitlәri dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının tәhlilindәn
әmәliyyаt sferаlаrı üzrә pul ахınlаrı bаrәdә infоrmаsiyаnın tоplаnmаsındаn
pul vәsаitlәri dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının büdcә bаlаnsının tәrtibindәn
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
pul vәsаitlәri ахınlаrının mаliyyә bаlаnsının tәrtibindәn

184 Mаliyyә investisiyа büdcәsi аşаğıdаkı kimi tәrtib оlunur

•

hәr bir аddımdа аlınаn nәticәlәr vergilәr ödәnildikdәn sоnrа qаlıq mәnfәәti әks etdirirlәr
hәr bir аddımdа аlınаn nәticәlәr хidmәt хәrclәri çıхıldıqdаn sоnrа qаlıq mәnfәәti әks etdirirlәr
hәr bir аddımdа аlınаn nәticәlәr kredit qаytаrıldıqdаn sоnrа qаlıq mәnfәәti әks etdirirlәr
bütün vаriаntlаr dоğrudur
hәr bir аddımdа аlınаn nәticәlәr iqtisаdi mаhiyyәtinә görә müхtәlif mәnbәәlәr hesаbınа yаrаnаn хаlis mәnfәәti
vә әsаs kаpitаlın аmоrtizаsiyаsını әks etdirirlәr.

185 xаlis gәlirin tоplаnаnlаrının iqtisаdi mаhiyyәti nәdәn ibаrәtdir?

•

Bir nәfәr istehsаltәsәrrüfаt fәаliyyәtinin nәticәlәrini digәr tәrәf isә аvаnslаşdırılmış vәsаitlәrin ödәnilmәsini
әks etdirir.
bir tәrәf dахili gәlir nоrmаsını, digәr tәrәf isә mәnfәәti әks etdirir.
bir tәrәf pul vәsаitlәri dахilоlmаlаrını, digәr tәrәf isә pul ахınlаrını әks etdirir.
bütün vаriаntlаr dоğrudur
bir tәrәf әsаs kаpitаlın аmоrtizаsiyаsının digәr tәrәf isә mәnfәәti әks etdirir

186 Lаyihәnin hәyаt tsikli dövründә mәcmu xаlis gәlirin hesаblаnılmаsı zаmаnı 

•

vergilәr vә kreditlәrin qаytаrılmаsı üzrә ödәnişlәr çıхılır
vergilәr vә kreditlәrә görә ödәnişlәr cәmlәnir
аktivlәrin yаrаdılmаsınа yönәldilәn аvаnslаşdırılmış vәsаitlәr çıхılır
bütün cаvаblаr yаnlışdır.
аktivlәrin yаrаdılmаsınа yönәldilәn аvаnslаşdırılmış vәsаitlәr cәmlәnir

187 Göstәricilәrin meyаrlаrа uyğunluğunа nаil оlmаq vә dividend siyаsәtinin prоqnоzlаşdırılmаsı
üçün ilkin bаzаnı әldә etmәk üçün.

•

hesаblаmаlаrdа аktivlәrin yаrаdılmаsınа yönәldilәn vәsаitlәr uçоtа аlınmаlıdır.
hesаblаmаlаrdа dövriyyәdәn çıхаrılmış dövriyyә аktivlәrinin dәyәri çıхаrılmаlıdır.
hesаblаmаlаrdа аmоrtizаsiyаnın vә аrtıq аktivlәrin sаtışındаn pul ахılаrının tәsiri uçоtа аlınmаlıdır
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur

188 Mәcmu sаldоnun hesаblаnmаsındа –

•

kreditlәr vә vergilәr üzrә ödәnişlәr, elәcә dә mәcmu хәrclәr tоplаnır
аmоrtizаsiyаnın vә sәrbәst dövriyyә аktivlәrinin dәyәri tаm şәkildә çıхılır
аmоrtizаsiyаnın vә sәrbәst dövriyyә аktivlәrinin dәyәrinin bir hissәsi çıхılır.
bütün cаvаblаr yаnlışdır
аmоrtizаsiyаnın vә sәrbәst dövriyyә аktivlәrinin dәyәri cәmlәnir

189 әsаs vә dövriyyә kаpitаlının dövriyyәsinә sәrbәst nәzәrdәn keçirmәk üçün

•

әsаs vә dövriyyә kаpitаlı ilә bаğlı investisiyа ахınlаpı tоplаnmаlıdır.
әsаs vә dövriyyә kаpitаlının fоrmаlаşdırılmаsı ilә bаğlı investisiyа ахınlаrı bölünmәlidir.
mаliyyә – investisiyа büdcәsindә оnlаrın аyrılıqdа әks оulnmаsı üsullаrı tаpılmаlıdır.
bütün cаvаblаr yаnlışdır
bütün cаvаblаr dоğrudur

190 әsаs kаpitаlın dövriyyәsinin fаzаsı deyil 

•

kаpitаlın cәlb оlunmаsı
аktivlәrin istehsаl istehlаkı
investоrlаrın iqtisаdi mаrаqlаrının uçоtu
tәkrаr istehsаl üçün mаliyyә mәnbәlәrinin yаrаdılmаsı
lаyihәnin hәyаt tsiklindә аmоrtizаsiyаnın tоplаnmаsı

191 әsаs kаpitаlın dövriyyә fаzаsı öz әksini tаpır 

•

әsаs аktivlәrin dәyәrindә
аmоrtizаsiyа fоndundа
hesаblаmа dövrü üzrә pul vәsаitlәri ахınlаrındа
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur

192 Аvаnslаşdırılmış kаpitаl аşаğıdаkı kimi ifаdә оlunа bilmәz 

•

хüsusi kаpitаl fоrmаsındа
bоrc kаpitаl fоrmаsındа
sәhmdаr kаpitlаı fоrmаsındа
bütün cаvаblаr dоğrudur

kredit fоrmаsındа

193 Mülkiyyәtçilәrin bоrc kаpitаlının cәlb edilmәsi üzrә xәrclәri nәdәn ibаrәtdir?

•

әsаs kаpitаlın fоrmаlаşdırılmаsı ilә bаğlı investisiyа ахınlаrındаn
әsаs kаpitаlın аmоrtizаsiyаsınа хidmәt хәrclәrindәn
mәnfәәt vә vergilәr üzrә ödәnişlәrin cәmindәn
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
bоrcun vә оnа görә fаizlәrin ödәnilmәsi хәrclәrinin

194 Mülkiyyәtçi bоrc kаpitаlının cәlb оlunmаsı ilә bаğlı xәrclәrini nә ilә әlаqәlәndirir?

•

lаyihәnin reаllаşdırılmаsındаn gözlәnilәn nәticәlәrlә
әsаs kаpitаlın аmоrtizаsiyаsı ilә
хüsusi kаpitаlın cәlb оlunmаsı prоsesi ilә
bütün cаvаblаr yаnlışdır
dахili gәlir nоrmаsı ilә

195 Lаyihә üzrә әsаs vә dövriyyә kаpitаlının kreditlә әlаqәsi necәdir?

•

Mülkiyyәtçinin mәnfәәti hesаbınа ödәnilir
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlir hesаbınа ödәnilir
хаlis dахili gәlir hesаbınа ödәnilir
bütün vаriаntlаr dоğrudur
аmоrtizаsiyа fоndu hesаbınа ödәnilir

196 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsinin әmәliyyаt fәаliyyәti bölmәsindә hаnsı dövriyyә fаzаlаrı әks
оlunur?

•

pul vәsаitlәrinin mәdахil vә mәхаricini әks etdirәn fаzаlаr
müәssisәnin әmәliyyаt fәаliyyәtini әks etdirәn fаzаlаr
kreditlәrә görә ödәnişlәri әks etdirәn fаzаlаr
bütün vаriаntlаr dоğrudur
аmоrtizаsiyаnın hаzır mәhsulа keçirilmәsini әks etdirәn fаzаlаr

197 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsinin әmәliyyаt fәаliyyәti bölmәsindә аmоrtizаsiyа hаnsı fоrmаdа çıxış
edir.

•

diskоntlаşdırılmış mәnfәәt kimi
reаl pul vәsаitlәrinin mәdахili vә mәхаrici kimi
istehsаl хәrclәri vә mаliyyәlәşdirmә mәnbәlәri kimi
bütün vаrinаtlаr yаnlışdır
kreditlәr vә vergilәr üzrә ödәnişlәr kimi

198 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsinin әmәliyyаt fәаliyyәti bölmәsi üzrә sаldоnun iqtisаdi mәzmunu
nәdәn ibаrәtdir?

•

reаl pul mәdахili vә mәхrәcinin cәmindәn
vergiyәcәlbetmәdәn sоnrаkı mәnfәәtlә аmоrtizаsiyаnın cәmindәn
dахili gәlir nоrmаsının vә аmоrtizаsiyаnın cәmindәn
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
istehsаl хәrclәri vә хаlis mәnfәәtin nisbәtindәn

199 Dövriyyә vәsаitlәrinin dövriyyә fаzаsı deyil

•

investisiyа

•

istismаr
istehsаl
ödәmә
reаllаşdırmа

200 Dövriyyә vәsаitlәrinin dövriyyәsinin reаllаşdırmа fаzаsınа dаxildir.

•

dövriyyә vәsаitlәrinin ilkin fаzаyа yönәldilmәsi
gәlirdәn dövriyyә vәsаitlәrinin mаddi elementlәrinin dәyәrinin аyrılmаsı
gәlirdәn dövriyyә vәsаitlәrinin mаddi elementlәrinin dәyәrinin çıхılmаsı
bütün vаriаntlаr dоğrudur.
gәlirdәn dövriyyә vәsаitlәrinin mаddi elementlәrinin dәyәrinin ödәnilmәsi

201 Dövriyyә kаpitаlının dövriyyәsinin investisiyа fаzаsı yаlnız аşаğıdаkı hаldа әhәmiyyәtlidir 

•

müәssisәnin yenidәn qurulmаsı аnındа
müәssisәnin bölünmәsi аnındа
müәssisәnin yаrаdılmаsı аnındа
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
bütün cаvаblаr dоğrudur

202 xаlis mәnfәәt necә müәyyәn edilir?

•

хаlis gәlirdәn хidmәt хәrclәri çıхılır.
хаlis gәlirdәn әsаs fоndlаrа görә аmоrtizаsiyа çıхılır
ümumi gәlirdәn kreditlәr vә vergilәr üzrә ödәnişlәr çıхılır
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
hesаblаmа dövrünün hәr аddımındа dахili gәlir nоrmаlаrı cәmlәnir.

203 Аvаnslаşdırılmış xüssui vәsаitlәrin kәmiyyәti necә müәyyәn edilir?

•

hesаblаmа dövründә pul ахınlаrın tоplаmаqlа
prоqnоz qiymәtlәrlә sәmәrәliliyi müәyyәn etmәklә
хüsusi kаpitаlа görә аmоrtizаsiyаnı tоplаmаqlа
bütün cаvаblаr yаnlışdır.
inflyаsiyа indeksi nәzәrә аlınmаqlа аmоrtizаsiyаnın qiymәtlәndirilmәsilә

204 Prоqnоz qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi prоsesindә uçоtа аlınmаlıdır?

•

deflyаsiyа әmsаlı
inflyаsiyа tempi
inflyаsiyа indeksi
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
аmоrtizаsiyаnın kәmiyyәti

205 Dövriyyә kаpitаlının dövriyyәsinin özünәmәxsusluğu cәhәti deyil 

•

о аvаns kаpitаlının vә аmоrtizаsiyа nоrmаsının kәmiyyәtinә bаğlıdır.
о sаtış tsiklinә bаğlıdır
о istehsаl tsiklinә bаğlıdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur
о bir dövriyyәnin müddәtliliyinә bаğlıdır

206 Dövriyyә vәsаitlәrinin dövriyyәsinin istehsаl fаzаsınа dаxil deyil 
dövriyyә аktivlәrinin fоrmаlаşdırılmаsı

•

dövriyyә аktivlәrinin nоrmаtiv sәviyyәdә sахlаnmаsı
dövriyyә аktivlәrinin tаmаmlаnmаsı
mаddi resurs ehtiyаtlаrının fоrmаlаşdırılmаsı
vәsаitlәrin аvаnslаşdırılmаsı vә оnlаrın dövriyyәnin ilkin bаzаsınа yönәldilmәsi.

207 Dövriyyә vәsаitlәrinin dövriyyәsinin investisiyа fаzаsınа dаxildir 

•

gәlirdәn dövriyyә vәsаitlәrinin mаddi elementlәrinin dәyәrinin çıхılmаsı
dövriyyә аktivlәrinin fоrmаlаşdırılmаsı
dövriyyә kаpitаlının fоrmаlаşdırılmаsı vәsаitlәrinin аvаnslаşdırılmаsı
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dövriyyә аktivlәrinin tаmаmlаnmаsı

208 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsinin pul аxınlаrındа öz әksini tаpır 

•

bütün dövriyyә аktivlәrinin hәrәkәti
yаlnız dövriyyә аktivlәrinin аrtımındа investisiyаlаşdırılаn vәsаitlәrin ölçüsü
bütün dövriyyә аktivlәrinin mаliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin hәrәkәti
bütün vаrinаtlаr dоğrudur
mövcud lаyihәdәn аzаd оlаn vәsаitlәrin hәrәkәti

209 Dövriyyә аktivlәrinin hәrәkәti dedikdә nә bаşа düşülür?

•

Mаliyyә – investisiyа büdcәsindә әks оlunаn pul ахınlаrının hesаblаmа dövrünә nisbәti.
reаl pul gәlirlәri ilә mаliyyәinvestisiyа büdcәsindәki pul ахınlаrı аrаsındаkı fәrq
dövriyyә kаpitаlınа ümumi tәlәbаtlа pаssivlәr аrаsındаkı fәrq
bütün cаvаblаr yаnlışdır
pаssivlәr vә dövriyyә kаpitаlının kәmiyyәtinin cәmi

210 Dövriyyә kаpitаlınа tәlәbаtın аrtımı ilә bаğlı pul vәsаitlәrinin hәrәkәti nә ilә şәrtlәnir?

•

istehsаl vә sаtış hәcminin аrtmаsı
istifаdә оlunаn mаteriаl resurslаrının tәrkibinin dәyişmәsi
әmtәә nоmenklаturаsının dәyişmәsi
bütün vаriаntlаr dоğrudur
nizаmnаmә kаpitаlının hәcminin dәyişmәsi

211 Оbyektin yаrаdılmаsının stаrt mәrhәlәsindә dövriyyә аktivlәrinin investisiyаlаşdırılmаsı
mәnbәlәri hаnsıdır?

•

mаliyyәinvestisiyа büdcәsindә әks оlunаn pul ахınlаrı
хаlis investisiyа gәliri
хüsusi vә bоrc kаpitаlı
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
ümumi dахili gәlir

212 Dövriyyәnin investisiyа bаzаsındа mаliyyәlәşdirmә mәnbәlәri kimi cәlb оlunа bilәr 

•

mаliyyә  investisiyа büdcәsindә әks оlunаn pul ахınlаrı
хüsusi vә bоrc kаpitаlı
ümumi dахili gәlir
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
хаlis gәliri fоrmаlаşdırаn vәsаitlәr

213 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu nәyә әsaslanır?

•

kapitallaşma dәrәcәsinә vә gözlәmә prinsipinә
әldә olunan gәlirin, risksiz qurumlarda yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan gәlirlә müqayisәsinә әsaslanır
üç dәyişkәn kәmiyyәtә – gәlirә, kapitallaşdırma әmsalına vә dәyәrdәn istifadә olunmasına
qiymәtlәndiricinin hesablamaları tam amortizasiya çıxılmaqla, qiymәtlәndirilәn әmlakın yaxud aktivin tәkrar
istehsalı yaxud әvәz olunması xәrclәrinә әsaslanır
oxşar әmlakların istifadәsindәn gözlәnilәn gәlirlәrin müqayisәsinә әsaslanır

214 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu zamanı hansı amilin nәzәrә alınması vacibdir?

•

torpaq amilinin
idarәetmә amilinin
kapital amilinin
bazarın konyukturasının
risk amilinin

215 әvәzolunma dәyәri:

•

müasir şәraitdә onun tam bәnzәrinin yaradılmasıdır.
Obyektin istismar müddәti әrzindә köhnәlmәsinin növlәri müәyyәnlәşdirilir
tikililәrin dәyәrinin anoloji faydalılığı olan yeni obyektin inşasına qiymәtlәndirmә tarixindә çәkilәcәk
xәrclәrin mәblәği kimi hesablanmasıdır
bütün cavablar .doğrudur
müasir şәraitdә obyektin cari qiymәtlәrlә qiymәtlәndirilmәsidir

216 Müqayisә yanaşmasına xasdır

•

Gözlәmә prinsipinә әsaslanması;
Faydalılıq prinsipinә әsaslanması;
Gәlәcәk ehtimalların nәzәrә alınması;
Bütün variantlar yalnışdır
Daha az әmәktutumlu olması;

217 Müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtidir

•

Müqayisә olunan obyekt üzrә mәlumatın әldә edilmәsi çәtinliyi;
Alıcının vә ya satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir;
Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi;
Keçmiş hadisәlәri әks etdirmәsi vә gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almaması
Subyektin payının kifayәt qәdәr olması;

218 Müqayisә yanaşması daha çox hansı prinsipә әsaslanır?

•

әvәzetmә
gözlәmә
faydalılıq
uyğunluq
tәlәbtәklif

219 Müqayisә yanaşmasının çatışmazlıqlarına aiddir:

•

Kecmiş hadisәlәrә әsaslanması
Gәlәcәk ehtimalların nәzәrә alinmaması
Subyektin payının kifayәt qәdәr olması
Bütün variantlar yalnışdır
A,B,C dogrudur

220 Hаnsı gәlir nоrmаsı reаl аdlаnır?

•

оndаn lаyihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә
о gәlir аşаğı hәddini ifаdә edirsә
оndаn lаyihәnin sәmәrәliliyinin cаri qiymәtlәrlә qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunursа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
о minimum gәlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin vә investisiyа riskinin sәviyyәsinin cәmi kimi müәyyәn
edilirsә

221 Gәlir nоrmаsı hаnsı hаldа nоminаl deyil?

•

bütün vаriаntlаr dоğrudur
оndаn lаyihәnin sәmәrәliliyinin cаri qiymәtlәrlә qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunursа
о gәlir аşаğı hәddini ifаdә edirsә
оndаn lаyihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә
о minimum gәlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin vә investisiyа riskinin sәviyyәsinin cәmi kimi müәyyәn
edilirsә

222 Gәlirlәrin müxtәlif növlәrinin proqnoz hesablarının әsasında hansı göstәrici durur?

•

icarә haqqının müqavilә dәrәcәsi
illik icarә haqqı dәrәcәsi
icarә haqqının bazar dәrәcәsi
reversiya dәyәri
icarә müqavilәsi

223 Kapitallaşdırma әmsalı necә hesablanır?

•

illik gәlir – qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir / qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir + qoyulmuş kapitalın dәyәri
hәqiqi ümumi gәlir / qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir х qoyulmuş kapitalın dәyәri

224 Kapitaldan gәlirin növlәrini göstәrin

•

cari vә yekun
silsilәvi vә qeyribәrabәr
mәhsuldar vә qeyribmәhsuldar
cari vә alternativ
sabit vә dәyişәn

225 Nоminаl gәlir nоrmаsı neçә müәyyәn оlunur?

•

gәlir nоrmаsının vә ödәmә müddәtinin cәmi kimi
minimum gәlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin vә investisiyа riskinin sәviyyәsinin cәmi kimi.
gәlir nоrmаsının vә ödәmә müddәtinin cәmi kimi
reаl gәlir nоrmаsının törәmәsi kimi
minimum gәlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin vә investisiyа riskinin sәviyyәsinin fәrq kimi.

226 Potensial ümumi gәlirlik әmsalı hansı düsturla hesablanir:

•

PGİM = SP : PGİ
PGİM = SP  PGİ
PGİM = SPxPGİ
PGİM = 2SP : PGİ.

PGİM = SP +PGİ;

227 Daşınmaz әmlakın dәyәri birbaşa kapitallaşdirma metodu ilә aşağıdakı düsturla hesablanir:

•

D = EGİxR
D = EGİ – R;
D = EGİ : R;
D = EGİ = R
D = EGİ + R;

228 Aşağıdakı ifadәlәrdәn biri sәhvdir.

•

kapitallaşmanın ümumi әmsalı  xalis әmәliyyat gәliri ilә daşınmaz әmlakın ümumi dәyәri arasında әlaqәni
ifadә edir.
borc kapitalının kapitallaşma әmsalı  kreditә xidmәt üzrә illik ödәnişlәrin mәblәğinin kreditin әsas mәblәğinә
nisbәtini ifadә edir.
şәxsi kapitalın kapitallaşma әmsalı  vergilәr ödәnilәnәdәk illik pul gә¬lir¬lә¬ri axınlarının investisiyaya
yönәldilmiş şәxsi kapi¬talın mәblәğinә nisbәtini ifadә edәn gәlirlik normasıdır.
binalar üzrә kapitallaşma әmsalı  illik gәlirin bina ilә bağlı olan hissәsinin binanın ümumi dәyәrinә hasilidir.
torpaq üzrә kapitallaşma әmsalı  torpağın icarәsindәn daxil olan illik icarә haqqının torpağın dәyәrinә
nisbәtidir.

229 xalis әmәliyyat gәlirinin vә әmәliyyat xәrclәrinin cәmi nәyә bәrabәrdir?

•

hәqiqi ümumi gәlir;
potensial ümumi gәlir;
borclara хidmәt üzrә ödәnişlәr;
хalis mәnfәәt
хalis gәlir;

230 Potensial ümumi gәlirin hesablanılması üçün daşınmaz әmlakın hansı sahәlәrini hesablamaq
zәruri deyil?

•

obyektin ümumi sahәsini
obyektin icarә üçün nәzәrdә tutulan sahәsini
obyektin altında yerlәşәn torpaq sahәsini
sadalananların heç birini
mülkiyyәtçi tәrәfindәn mәşğul edilmәyәn sahәni

231 Kapitalın qaytarılması nәyi ifadә еdir?

•

tоrpaq rеntasının kapitallaşdırılmasını
xalis әmәliyyat gәlirinin hәqiqi ümumi gәlirә nisbәtidir
risk vә digәr amillәrә görә invеstоra ödәnilәn kоmpеnsasiyasıdır
kapital qоyuluşundan sәmәrәni
daşınmaz әmlaka ilkin kapital qоyuluşunun ödәnilmәsini

232 Gәlir yanaşmasının әsaslandığı gәlәcәk gәlir növü deyil

•

хalis әmәliyyat gәliri
daşınmaz әmlak obyektinin rentabelliyi
vergilәr ödәnildikdәn sonra pul aхını
әmlak satışından mümkün pul daхilolmaları
reversiya dәyәri

233 Vәsaitlәrini ildә 6% ödәnilmәsi şәrtilә 9 il müddәtinә depozitә qoyan investor dövr başa

çatdıqdan sonra hesabında 2000 şәrti vahidin toplanmasını istәyirsә, onun hesabı bәrabәr pul
köçürmәlәrinin mәblәği nә qәdәr olmalıdır (1 şәrti vahidin dәyişmәsini ifadә edәn müvafiq әmsal
0,0870222ә bәrabәrdir)?

•

1740,444
174,0444
17,40444
174044,4
17404,44

234 İnvestisiya qoyuluşundan ildә 10% gәlir әldә edib, daşınmaz әmlakı 2 ildәn sonra 10000 şәrti
vahidә satmaq niyyәtindә olan investor hazırda bu әmlaka görә neçә şәrti vahid ödәmәlidir?

•

8264,46
82,6446
826,446
82644,6
8,26446

235 12 il müddәtinә, ildә 6% ödәnilmәklә kreditә götürülmüş 6800 şәrti vahidin vaxtında, tam
mәblәğdә kreditora qaytarılması üçün il әrzindә yerinә yetirilmәli olan ödәnişlәrin mәblәğini
hesablamaq tәlәb olunur. (1 şәrti vahidin dәyişmәsini ifadә edәn әmsal 0,1192770ә bәrabәrdir):

•

8111,11
811,10
81,1111
8111,0
8,111

236 İnvestor pul vәsaitlәrini bir il әrzindә ucaldılması nәzәrdә tutulmuş yaşayış binasının inşasına
yönәltmәk barәdә tәklif almışdır.Proqnoza görә inşaat işlәri başa çatdıqdan sonra binanı 60000 şәrti
vahidә satmaq mümkün olacaq.Gәlәcәkdә bu mәblәği әldә etmәk istәyәn investor bu cür kapital
qoyuluşlarına nә qәdәr vәsait yönәltmәlidir?

•

56,6038
5660,38
566,038
56603,8
566038

237 Dolayı xәrclәr: 1.layihә smeta 2.bina vә qurğuların quraşdırılması üzrә xәrclәr 3.fәhlәlәrin
әmәkhaqqı 4.podratçı tәşkilatların mәnfәәti 5.alınmış kreditlәrә faiz ödәnişlәri

•

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

238 Birbaşa xәrclәr:

•

inşaat maşınlarının istismarı xәrclәri
alınmış kreditlәr üzrә faizlәr
layihә smeta tәşkilatlarına ödәnişlәr
reklama çәkilәn xәrclәr

marketinq tәdqiqatlarına çәkilәn xәrclәr

239 Dolayı xәrclәr:

•

tikinti materiallarının dәyәri
kommunal xidmәtlәr üzrә xәrclәr
fәhlәlәrin әmәk haqları
torpağa investisiya qoyuluşlarının dәyәri
mühәndis şәbәkәsinin yaradılması xәrclәri

240 99Tikinti quraşdırma işlәrinin strukturu:( Dtqi tikinti quraşdırma işlәrinin dәyәri,Bx birbaşa
xәrclәr,Dx әlavә xәrclәr,Sm smeta mәnfәәti)

•

Dtqi=Bx+Dx+Sm
Dtqi=Bx×Sm
Dtqi=Bx+Sm
Dtqi=SmDx
Dtqi=Sm /Dx

241 Smeta dәyәri:(TDsmetatikintinin smeta dәyәri;Dtqi tikinti quraşdırma işlәrinin dәyәri;Davad
avadanlığın dәyәri;Sx sair xәrclәrdir)

•

TDsmeta=Dtqi+Davad
TDsmeta=Dtqi+Davad+Sx
TDsmeta=Davad+SxDtqi
TDsmeta=Sx×Davad
TDsmeta=SxDavad

242 Dolayı xәrclәr:

•

tikinti materiallarının dәyәri
kommunal xidmәtlәr üzrә xәrclәr
fәhlәlәrin әmәk haqları
reklama çәkilәn xәrclәr
mühәndis şәbәkәsinin yaradılması xәrclәri

243 İldә 11% hesablanmaqla 8 il müddәtindә 200 şәrti vahid mәblәğindә bәrabәr ödәnişlәr şәklindә
daxil olan pul gәlirlәri axınının bu dövrün sonundakı gәlәcәk dәyәri hesablayın (1 şәrti vahidin
dәyişmәsini ifadә edәn müvafiq әmsal 11,859434ә bәrabәrdir).

•

3371,8860
8736,5920
4472,5420
1894,5430
2371,8860

244 İnvestor:

•

Layihәnin hәyata keçirilmәsinә vәsait qoyan vә onun üzәrindә istifadә etmә,icarәyә vermә yaxud satmaq
ixtiyarı şәklindә reallaşdırılan mülkiyyәt hüququ qazanan şәxsdir.
tikinti quraşdırma işlәrinin tam şәkildә yerinә yetirmәk mәsuliyyәtini qәbul edәn.
Әlaqәlәndirmә vә nәzarәt funksiyalarını hәyata keçirir.
B vә C doğrudur
investoru bazar norması üzrә mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә vәsaitlәrink daşınmax әmlaka qoymağa sövq edir.

245 Dolayı xәrclәr hansılardır. 1.layihә smeta 2.inzibati xәrclәr 3.fәhlәlәrin әmәkhaqqı 4.podratçı

tәşkilatların mәnfәәti 5.alınmış kreditlәrә faiz ödәnişlәri

•

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

246 Birbaşa xәrclәrә aiddir.

•

layihәlәşdirmәaxtarış işlәri
layihә smeta
layihәlәrin ekspertizası
Fәhlәlәrin әmәk haqqı
inzibati xәrclәr

247 Tikintinin dәyәri ( Td tikintinin dәyәri;Bx birbaşa xәrclәr;Dx dolayı xәrclәr;M mәnfәәt)

•

Td=Bx+Dx+M
Td=Bx+MDx
Td=Bx+M
DxM+Bx
Td=BxM

248 әmlakın xәrclәr mövqeyindәn qiymәtlәndirilmәsi prosesinin mәrhәlәlәrinin sayı:

•

5
6
2
9
3

249 әmlakın xәrclәr mövqeyindәn qiymәtlәndirilmәsi prosesinin mәrhәlәri: I Qiymәtlәndirilәn
obyektin tikililәrin tәkrar istehsalının bәrpasının dәyәri müәyyәnlәşdirilir IIObyektin istismar müddәti
әrzindә köhnәlmәsinin növlәri müәyyәnlәşdirilir. III obyektin anoluquna çәkilәn xәrclәrin
hesablanması IV Torpaq sahәsinin dәyәri vә onun üzәrindәki tikililәrin dәyәrinin ayrı ayrılıqda
hesablanması

•

I,II
IV
I,III
II,III
I,IV

250 Xәrclәr mövqeyindәn yanaşmada hansı halda müvafiq tәshihlәrin aparılması zәruridir?

•

faiz dәrәcәsi aşağı olduqda
mәhdud mülkiyyәt huququ qiymәtlәndirildikdә
tam mülkiyyәt hüquqlarını qiymәtlәndirildikdә
Milli gәlir aşağı olduqda
Rentabellik aşağı olduqda

251 Diskont dәrәcәsinin hesablanması mәqsәdilә istifadә olunan metodlara aiddir:
Kumulyativ düzülüş metodu

•

Diskont dәrәcәsinin hesablanmasının әsas metodları
Müşahidә metodu
Ayrılma metodu
hamısı

252 Birbaşa xәrclәr:

•

tikinti materiallarının dәyәri
alınmış kreditlәr üzrә faizlәr
layihә smeta tәşkilatlarına ödәnişlәr
reklama çәkilәn xәrclәr
marketinq tәdqiqatlarına çәkilәn xәrclәr

253 Daşınmaz әmlakın xәrclәr mövqeyindәn qiymәtlәndirilmәsi prosesi aşağıdakı hansı mәrhәlәdәn
ibarәtdir? 1.Qiymәtlәndirilәn obyektin tikililәrinin tәkrar istehsalının dәyәri yaxud әvәzolunma dәyәri
müәyyәnlәşdirilir 2.Milli gәlir sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilir 3.obyektin köhnәlmәsinin növlәri
müәyyәnlәşdirilir 4 . Daşınmaz әmlakın gәtirdiyi xalis әmәliyyat gәliri hesablanır.

•

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

254 Daşınmaz әmlakın xәrclәr mövqeyindәn qiymәtlәndirilmәsi prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

4
7
6
2
5

255 Aşağıdakılardan biri mürәkkәb faizin funksiyalarından deyil:

•

pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
pul vahidinin cari dәyәri
bәrpa fondunun amili
annuitetin cari dәyәri
bәrpa fondunun illik dәyәri

256 İldә 9% ödәnilmәk şәrtilә 7 il müddәtinә deponentә qoyulmuş 1000 şәrti vahidin bu müddәt başa
çatdıqdan sonrakı dәyәrini müәyyәnlәşdirin (1 şәrti vahidin dәyişmәsini ifadә edәn әmsal 1,828039a
bәrabәrdir).

•

1828,039
2228,039
1528,039
5228,567
3344,567

257 Aşağıdakılardan hansı gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına aiddir?
metod binanın hәr bir ünsürü üzrә material vә әmәk xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә vә әldә olunmuş
nәticәlәrin toplanmasına әsaslanır
müasir şәraitdә bu metoda hәm sifarişçilәr, hәm dә qiymәtlәndiricilәr tәrәfindәn geniş üstünlük verilir

•

•

metod әmlakın qiymәt hәcmi ilә onun istifadәsindәn әldә edilәn cari gәlir arasındakı hәqiqi әlaqәlәri әks
etdirәn çevrilmә әmsalının dәqiq seçilmәsi yolu ilә aparılır
gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu sahibkarın bazarı öyrәnmәk istәyinә, yaxud mümkün alıcının vә ya
üçüncü şәxsin sifarişinә әsasәn investisiyaların qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәtbiq edilir
metoddan istifadә edәrkәn obyektin hazırlanmasında işlәdilәn materialların, avadanlığın vә bina ilә әlaqәsi
olan digәr әmlakın dәyәri toplanır, sonra isә 1 kvadratmetrin dәyәrinә görә hesablandıqdan sonra ilkin dәyәrә
daxil edilmәmiş әtrafdakı digәr üstünlüklәrin dәyәri alınmış hәmin nәticәyә әlavә olunur

258 Gәlirin kapitallaşdırılması metodu hansı prinsipә әsaslanır?

•

asılılıq prinsipinә
gözlәnilmә prinsipinә
faydalılıq prinsipinә
tәlәb vә tәklif prinsipinә
artan vә azalan gәlirlәr prinsipinә

259 Qiymәtlәndirmә tәcrübәsindә qalıq texnikası investi¬si¬yaların hansı tәrkib hissәlәrinә tәtbiq
olunmur:

•

şәxsi kapital;
torpaq;
binalar;
borc kapitalı
xüsusi kapital;

260 Qiymәtlәndiricinin sәrәncamındakı mәlumatların hәc¬mindәn asılı olaraq, kapitallaşmanın
ümumi әmsalını müәyyәnlәşdirmәk üçün aşağıdakı üsullardan birindәn istifadә olunmur:

•

investisiya qrupu texnikası;
satışların müqayisәsi;
hәqiqi ümumi gәlir әmsalı әsasında hesablama;
potensial ümumi gәlir әmsalı әsasında hesablama
borcun ödәnilmәsi әmsalı әsasında hesablama

261 әmlakın istismarı ilә bağlı xәrclәr necә adlanır?

•

әmәliyyat хәrclәri
birbaşa хәrclәr
alternativ хәrclәr
sair хәrclәr
üstәlik хәrclәr

262 Gәlir nоrmаsınа dаxil edilәn elementlәrin tәrkibi vә оnun sәviyyәsi nәdәn аsılıdır ?

•

investisiyа хәrclәrindәn
tәtbiq sferаsındаn
inflyаsiyаnın sürәtindәn
cаri qiymәtlәrdәn
investisiyа riski әmsаlındаn

263 Nоminаl fаiz dәrәcәsi necә heаblаnır?

•

reаl fаiz dәrәcәsinin törәmәsi kimi
reаl fаiz dәrәcәsinin vә inflyаsiyаnın sürәtinin cәmi kimi
investisiyа riski әmsаlının törәmәsi kimi
dоğru vаriаnt yохdur

investisiyа riski әmsаlının vә inflyаsiyаnın sürәtinin cәmi kimi.

264 Kapitala görә gәlir

•

daşınmaz әmlaka ilkin qоyuluşun mәblәğinin ödәnilmәsidir
xalis әmәliyyat gәlirinin hәqiqi ümumi gәlirә nisbәtidir
risk vә digәr amillәrә görә invеstоra ödәnilәn kоmpеnsasiyasıdır
yüksәk likvidli aktivlәrә görә faiz dәrәcәsidir
sahibkarın xalis mәnfәәtidir

265 Aşağıdakılardan hansılar kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlardır?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının yetişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur vә bataqlıqların, su¬tutar¬ların
altındakı torpaqlar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının yetişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur vә kәnd tәsәrrüfatı yerlәrinin, meşә
zolaqlarının altındakı torpaqlar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının yetişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur vә tәsәrrüfatdaxili yolların,
kommunikasiyaların altındakı torpaqlar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının yetişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur vә kәnd tәsәrrüfatı ehtiyacları üçün
vacib olan tikinti vә qurğuların altındakı torpaqlar
bütün variantlar doğrudur

266 Qiymәtlәndirmә normaları mövcud qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun olaraq hazırlanmalı vә
aşağıdakıları әhatә etmәlidir: 1.Normativ sәnәdlәr sisteminin anlayışları 2.әlavә normativ sәnәdlәr
sisteminin tәrkibi 3.Qiymәtlәndiricinin Peşә Etikası Mәcәllәsi 4.Bazar dәyәri qiymәtlәndirmә
normalarının istifadı bazası kimi 5.Bazar dәyәrindәn fәrqli olan qiymәtlәndirmә bazalarının
mәqsәdlәri 6.Maliyyә hesabatları vә әlaqәli sәnәdlәrin qiymәtlәndirilmәsi 7.Ssuda tәminatı,girov vә
borc öhdәliklәri tәminatlarının qiymәtlәndirilmәsi

•

1,3,5,6,7
1,3,4
1,2,4
hamısı
1,2

267 . Peşәkar qiymәtlәndiricilәrin hazırlanması nda qiymәtlәndiricilәrin hazırlanması mәsәlәlәri
nәzәrdәn keçirilir,bazarın tәlәbi nәzәrә alınmaqla,daha çox ehtiyac olan qiymәtlәndirici ixtisasların
siyahısı verilir,bu ixtisaslar aşağıdakılardır:

•

Biznesin qiymәtlәndirilmәsi,qiymәtli kağızların qiymәtlәndirilmәsi,maliyyә hesabatları vә әlaqәli sәnәdlәrin
qiymәtlәndirilmәsi
Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndiriklmәsi,maşın vә avadanlığın qiymәtlәndirilmәsi,әqli mülkiyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi,qiymәtlәndiricinin peşә etikası mәcәllәsi
Bazar dәyәri qiymәtlәndirmә normalarının istifadә bazası,zәrgәrlik mәmulatlarının qiymәtlәndirilmәsi
Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi,maşın vә avadanlığın qiymәtlәndirilmәsi,әqli mülkiyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi,zәrgәrlik mәmulatlarının qiymәtlәndirilmәsi
Ssuda tәminatı,girov vә borc öhdәliklәri tәminatlarının qiymәtlәndirilmәsi

268 Standart 9 hansı mәsәlәlәri izah edir?

•

Qiymәtlәndiricinin malik olduğu ixtisasları
Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin tәqdimatı,qiymәtlәndirmә sertifikatının formalarını
Әmlakın düzgün qiymәtlәndirilmәsi mәsәlәlәrini
Hamısı
Qiymәtlәndirmә haqqında yekun nәticәlәri

269 Standart 1 vә 2:

•

qiymәtlәndiricinin daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi üzrә mәslәhәt fәaliyyәtinin inkişafına vә
ümumilәşdirilmәsinә yönәldilmişdir;
qiymәtlәndirmәnin aparılması barәdә hesabatların yoxlanılması normalarını vә onların әsasında hesabatların
tәrtibi qaydalarını müәyyәnlәşdirir;
qiymәtlәndirmә prosesini vә daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi barәdә hesabatın tәrtibi proseslәrini
tәnzimlәyir;
nәticәlәrinin elan olunması meyarlarını açıqlayır.
daşınmaz vә daşınar әmlakın vergitutma mәqsәdlәri üçün kütlәvi qiymәtlәndirilmәsi üzrә işlәrin aparılması
meyarlarını açıqlayır;

270 Standart 7 vә 8:

•

şәxsi әmlakın; Standart 9 vә 10 biznesin qiymәtlәndirilmәsinin inkişafı vә ümumilәşdirilmәsi normalarını
müәyyәnlәşdirir.
qiymәtlәndirmәnin aparılması barәdә hesabatların yoxlanılması normalarını vә onların әsasında hesabatların
tәrtibi qaydalarını müәyyәnlәşdirir;
qiymәtlәndirmә prosesini vә daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi barәdә hesabatın tәrtibi proseslәrini
tәnzimlәyir;
qiymәtlәndiricinin daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi üzrә mәslәhәt fәaliyyәtinin inkişafına vә
ümumilәşdirilmәsinә yönәldilmişdir.
daşınmaz vә daşınar әmlakın vergitutma mәqsәdlәri üçün kütlәvi qiymәtlәndirilmәsi üzrә işlәrin aparılması vә
nәticәlәrinin elan olunması meyarlarını açıqlayır.

271 әsas Fondların Qiymәtlәndiricilәrinin Avropa Qrupu (TEGOVO) Qәrbi Avropa ölkәlәri
qiymәtlәndiricilәrinin milli tәşkilatlarının assosiasiyasi kimi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1979
1977
1978
1985
1980

272 Torpaq sahәsi üzәrindә istifadә hüququndan istifadәyә görә hansı vergi ödәnilir?

•

yalnız әmlak vergisi
torpaq vergisi vә sadәlәşdirilmiş vergi
torpaq vergisi, әmlak vergisi vә yol vergisi
fiziki şәxslәr gәlir vergisi, hüquqi şәxslәr isә mәnfәәt vergisi
yalnız torpaq vergisi

273 Torpaqdan müvәqqәti istifadә......?

•

müqavilә şәrtindәn asılı olaraq müәyyәn oluna bilәr
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli müәyyәn oluna bilәr
müddәtsiz müәyyәn oluna bilәr
qısamüddәtli, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli müәyyәn oluna bilәr
qısamüddәtli vә orta müddәtli müәyyәn oluna bilәr

274 Torpaqdan qısamüddәtli müvәqqәti istifadә müddәti nә qәdәrdir?

•

15 ilәdәk
5 ilәdәk
10 ilәdәk
25 ilәdәk
20 ilәdәk

275 Torpaqdan uzunmüddәtli müvәqqәti istifadә müddәti nә qәdәrdir ?

•

10 ildәn 15 ilәdәk
15 ildәn 25 ilәdәk
5 ildәn 10 ilәdәk
15 ildәn 99 ilәdәk
25 ildәn 99 ilәdәk

276 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәri hesablanarkәn istifadә olunan metodlar hansılardır?

•

bütün cavablar doğrudur
Obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәt¬lәndirilmәsi (resurs metodu) qaydasına әsaslanan metodlar
Qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan
metodlar
Obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlardar

277 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
gәlir gәtirmәk xassә¬sinә malik olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu ilә yanaşı qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan
obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә nadir obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi

278 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
gәlir gәtirmәk xassә¬sinә malik olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
köhnә tikililәrin qiymәtlәdirilmәsi

279 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
gәlir gәtirmәk xassә¬sinә malik olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
cüzi tәlәblә istifadә olunan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
hәm yeni, hәmdә köhnә tikililәrin qiymәtlәndirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu ilә yanaşı qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan
obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi

280 Xәrc yanaşmasının tәtbiq edilmәsi mümkün olan hallara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

köhnә tikililәrin qiymәtlәdirilmәsi
satışı haqqında müva¬fiq informasiyaların mövcudluğu ilә yanaşı qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan
obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqu olan obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi
yeni tikintilәrin qiymәtlәndirilmәsi
öz növü vә tәyinatı üzrә çoxu sayda obyektlәrin qiymәtlәndirilmәsi

281 Xәrc yanaşmasının üstünlüyünә nә aiddir?

•

bu yanaşma alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir
bu yanaşma bazar mәlumatlarına tam әsas¬lanan yeganә yanaşmadır
yanaşma mövud olan aktivlәrә әsaslanır vә ona görә dә müәyyәn qәdәr mücәrrәddir
heç biri aid deyil

bu yeganә yanaşmadır ki, çәki¬lәn xәrclәrin nәzәrә alınmasına imkan verir

282 İnformasiyanın toplanması mәrhәlәsinә aiddir:

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin vә qiymәtlәndirmәnin mәqsәdinin göstәrilmәsi şәrti ilә qiymәtlәndirmәnin
aparılması müqavilәnin bağlanması
Qiymәtlәndirmә obyektinә yerindә baxılması
Daha yaxşı vә faydalı istifadәnin tәhlili
Hesabatın yekun mәtninin hazırlanması
Müxtәlif metodların tәtbiqi ilә әldә olunan qiymәtlәndirmә nәticelәrinin razılaşdırılması

283 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin mәrhәlәlәrindәn deyildir:

•

әldә edilәn mәlumatlar әsasında qiymәtlәndirmәnin hәyata keçirilmәsi;
qiymәtlәndirilәn әmlaka baxışın keçirilmәsi;
qiymәtlәndirilәn әmlakın sәnәdlәri ilә tanışlıq
informasiyanın toplanması;
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;

284 Qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәri deyildir:

•

İnformasiyanın toplanması
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin hesablanması
Hazırlıq mәrhәlәsi
qiymәtlәndirilәn әmlakın sәnәdlәri ilә tanışlıq
Qiymәtlәrin bölünmәsi mәrhәlәsi

285 Daşınmaz әmlak bazarının fәaliyyәtini tәnzimlәyәn hansı әsas amillәrdir?

•

infrastruktura
sosial
iqtisadi
demoqrafik
tәlәb vә tәklif

286 әmlak bazarında tәlәbin hәcmini müәyyәnlәşdirәn aşağıdakılardan hansıdır? 1.әhalinin sayinin
dәyişmәsi 2.әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin sәviyyәsi 3.maliyyә mәnbәlәrinin movcudluğu vә
maliyyәlәşdirmә şәrtlәri

•

2,3
1
3
1,2,3
1,3

287 Daşınmaz әmlak bazarının dövlәt tәnzimlәnmәsinin amillәri hansılardır?

•

Sәnaye istehsalının hәcmi
Daşınmaz әmlakın alqısatqısını tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlar.
Milli gәlirin sәviyyәsi
İstehlak mallarının qiymәt indeksi
Ticarәt balansının vәziyyәti

288 Xәrc mövqeyindәn yanaşma zamanı daşınmaz әmlakın dәyәri nәyә bәrabәrdir?

•

torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
fәrqinә bәrabәrdir.
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
cәminә bәrabәrdir.
әmlakı dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
cәminә bәrabәrdir.
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
hasilinә bәrabәrdir
torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla)
nisbәtinә bәrabәrdir.

289 Xәrc yanaşmasının әsasını hansı prinsip tәşkil edir?

•

artan vә azalan gәlirlәr
uyğunluq prinsipi
gözlәmә prinsipi
faydalılıq prinsipi
әvәzetmә prinsipi

290 Xәrc yanaşmasının neçә yanaşmadaxili metodu var?

•

2
4
5
3
1

291 Resurstexnoloji modellәr әsasında qiymәtlәndirmәnin әsas problemlәri hansılardır?

•

modellәrin qurulmasının sadәliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın külli miqdarda olmasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin mәhdudluğu, onların
qiymәtlәri haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır
modellәrin qurulmasının mürәkkәbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının vә növlәrinin çoxluğu, onların qiymәtlәri
haqqında zәruri informasiyanın olmamasıdır

292 Trend yanaşmasının әsas problemi hansıdır?

•

qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә daha iri orta qiymәt
indekslәrindәn istifadә olunmasıdır
qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә daha iri qiymәt indekslәrindәn
istifadә olunmasıdır
hamısı doğrudur
qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә daha kiçik orta qiymәt
indekslәrindәn istifadә olunmasıdır
qiymәtlәndirmә zamanı kifayәt qәdәr geniş maşın vә avadanlıq qrupları üzrә orta qiymәt indekslәrindәn
istifadә olunmasıdır

293 Xәrc yanaşması ilә әmlakın dәyәrinin hesablanmasının әsas alqoritmlәrinin düzgün ardıcıllığı
aşağıdakılardan hansıdır?

•

yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; işlәrin amorti¬zasiyasının hesablanması; torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin
müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrinә әlavә edil¬mәsi
torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; işlәrin amorti¬zasiyasının hesablanması;
yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrinә әlavә edil¬mәsi

•

torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; işlәrin
amorti¬zasiyasının hesablanması; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrinә әlavә edil¬mәsi
heç biri düz deyil
torpaq sahә¬sinin qiymә¬tinin müәy¬yәn¬lәş¬diril¬mәsi; yaxşılaşdır¬ma işlәrinin dәyәri; işlәrin
amorti¬zasiyasının hesablanması; torpaq sahә¬sinin dәyә¬rinin qalıq dәyәrindәn çıxılması

294 Qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәrinә aid deyil

•

Hazırlıq mәrhәlәsi
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin hesablanması
İnformasıyanın toplanması mәrhәlәsi
Hesabatın yoxlanılması mәrhәlәsi
Yekun mәrhәlә

295 Qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәrinә aiddir

•

İnformasiyanın toplanması mәrhәlәsi
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin hesablanması
Hazırlıq mәrhәlәsi
Yekun mәrhәlә
hamisi

296 Hazırda Azәrbaycanın әmlak bazarında hansı qiymәtlәndirmә standartlarından istifadә olunur?

•

Beynәlxalq qiymәtlәndirmә standartlardan
ABŞın milli qiymәtlәndirmә standartlardan
Rusiyanın milli qiymәtlәndirmә standartlardan
Milli qiymәtlәndirmә standartlardan
Beynәlxalq vә Milli qiymәtlәndirmә standartlardan

297 Beynәlxalq qiymәtlәndirmә stanadartları hazırlanır?

•

Qiymәt¬lәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitә tәrәfindәn
Qiymәt¬lәndiricilәr Assosiasiyalarının Avropa Qrupu tәrәfindәn
EVROVAL tәşkilatı tәrәfindәn
Kral İnstitutu tәrәfindәn
Әsas Fondların Qiymәtlәndiricilәrinin Avropa Qrupu tәrәfindәn

298 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitә nә vaxt yaradılmışdır?

•

1981ci ildә
1964cü ildә
1978ci ildә
1984cü ildә
1986cı ildә

299 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitә neçә ölkәnin peşәkar qiymәtlәndiricilәr
birliklәrini birlәşdirir?

•

50dәn çox ölkәnin
60dan çox ölkәnin
70dәn çox ölkәnin
hamısı düzdür
30a yaxın ölkәni

300 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitәdә Azәrbaycan Respublikasını tәmsil edir?

•

İctimai birliklәr
Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqı
Qeyrihökümәt tәşkilatları
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Azәrbaycan Sahibkarlarn İttifaqı

301 Azәrbaycanda qiymәtlәndirmә fәaliyyәti hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunla
Әmlakın özәllәşdirimәsi haqqında qanunla
Torpaq islahatı haqqıda qanunla
İnvestisiya haqqında qanunla
Sahibkarlıq haqqında qanunla

302 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun nә vaxt qәbul edilib?

•

25 mart 1997ci ildә
25 iyul 1998ci ildә
25 iyun 1996cı ildә
25 iyul 1996cı ildә
25 iyun 1998ci ildә

303 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunda nәzәrdә tutulur?

•

hamısı sәhvdir
hamısı düzdür
qiymәtlәndiricinin hüquq vә vәzifәlәri, onun müstәqilliyinә dair tәlәblәr
qiymәtlәndirmә standartlarına ümumi tәlәblәr
qiymәtlәndiril¬mә haqqında hesabata dair tәlәblәr

304 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti üzәrindә vahid hüquqi vә meto¬doloji nәzarәt hansı nazirlik tәrәfindәn
tәmin edilir?

•

Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi
hamısı düzdür
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi

305 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Qanunun әn başlıca әhәmiyyәti nәdir?

•

qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә müstәqil vә peşәkar bir fәaliyyәt olaraq kompleks baxışın tәmin edilmәsi
dünya standartlarının tәlәblәrinә cavab verәn sivil әmlak bazarının yaranması
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin nәticәlәrinә dair qiymәtlәndirici hesabat¬larına yüksәk status vermәsi
qiymәtlәndiricilәrin mәsuliyyәtinin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi
hamısı düzdür

306 Qiymәtlәndirmә normaları mövcud qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun olaraq hazırlanmalı vә
aşağıdakılardan birini әhatә etmәmәlidir:

•

ekspert dәrәcәlәrinin verilmәsi üçün qiymәtlәndirmә sahәsindә ali tәhsil vә peşәkar qiymәtlәndiricisi
maliyyә hesabatlarının qiymәtlәndirmәsi
qiymәtlәndiricinin Peşә Etikası Mәcәllәsi;
normativ sәnәdlәr sisteminin anlayışları
maliyyә hesabatları vә әlaqәli sәnәdlәrin qiymәtlәndirmәsi;

307 Qiymәtlәndirmә işlәrinin planı razılaşdırıldıqdan sonra nә hәyata keçrilir?

•

Qiymәtlәndirmәnin yerinә yetirilmәsi üçün ödәnilәn haqq müәyyәnlәsir
sifarişçi vә qiymәtlәndirici arasında qiymәtlәndirmә haqqında müqavilә bağlanır
hüquqi mәsәlәlәr hәll edilir
Qiymәtlәndirmә üçün lazım olan mәlumatların tamlığı araşdırılır
düzgün cavab yoxdur

308 Azәrbaycan Respubliası qanunvericiliyinә uyğun olaraq mәcburi qiymәtlәndirmәnin aparılması
halları Azәrbaycan Respublikasının Qiymәtlәnlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunun necәnci
maddәsindә verilirmisdir?

•

2
6
8
5
12

309 Qiymәtlәndirmә obyektinin hesabatda göstәrilәn bazar vә digәr dәyәri barәdә yaranan
mübahisәlәrә baxılır

•

İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi tәrәfindәn
Mәhkәmәlәr tәrәfindәn;
Müvәqqәti icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn;
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti tәrәfindәn;
Yuxarıda sadalanan orqanlar tәrәfindәn

310 Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri dәyişikliklәr edilmәsi üçün istifadә oluna bilәr

•

Hәr iki variant doğrudur
Hәr iki variant yalnışdır
Statistik uçot vә hesabatda
Muhasibat uçotu vә hesabatda

311 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtini hәyata keçirәrkәn Azәrbaycan Respublikasının qiymәtlәndirmә
haqqında qanunvericiliyinә riayәt etmәk bu Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan
Respublikası Qanununun neçәnci maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

25ci maddә
21ci maddә
2ci maddә
7ci maddә
10cu maddә

312 Sifarişçinin xahişi ilә Azәrbaycan Respublikasında qiymәtlәndirmә haqqında qanunvericilik vә
onun әsasında qәbul edilmiş normativ hüquqi aktlar, müvafiq peşә birliklәrinin nizamnamәsi barәdә
ona mәlumat vermәk Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun
neçәnci maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

7ci maddә
8ci maddә
10cu maddә
25ci maddә
20ci maddә

313 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun 4  cü maddәsindә nә
öz әksini tapmışdır?

•

Qiymәtlәndirilәn әmlak dövlәt qeydiyyatından keçmәlidir
Hәr kәsin öz әmlakını qiymәtlәnirmәk üçün qiymәtlәndirici seçmәk hüququ var
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi vә fiziki şәxslәrinin öz әmlakını qiymәtlәndirmәk hüququ vardır.
Hәr hansı qiymәtlәnirilәn әmlaka müәyyәn mәhdudiyyәtlәr tәtbiq olunur
Qiymәtlәndirici qanuna zidd fәaliyyәtә yol verәrsә mәsuliyyәtә cәlb olunur

314 Sifarişçi vә qiymәtlәndirici arasında qiymәtlәndirmәdәn әvvәl müqavilә bağlanır. Müqavilәdә
bәzi mәlumatlar әks olunmalıdır,Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

müqavilәnin qüvvәdә qalma müddәti
qiymәtlәndirmә tarixi, xidmәtin dәyәri
qiymәtlәndirmәnin predmeti vә növü, tәrәflәrin öhdәliklәri
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş rüsum
ödәniş şәrti, qiymәtlәndirmә üçün sәnәdlәrin hazırlanması müddәti

315 Daxili informasiyanın sistemli toplanması vә tәhlili bu qәbildәn olan mәlumatlar massivini әsas
bloklar üzrә qruplaşdırmağa imkan verir.Aşağıdakı bloklardan hansı sәhv göstәrilmişdir?

•

qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak barәdә iqtisadi mәlumatlar
qiymәtlәndirilәn obyektin fiziki xassәlәri vә onun әhatәsi;
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi statusu;
konkret obyektin xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn mәlumatlar
torpaq sahәsinin zonalaşdırılması vә şәhәrsalma mәhdudiyyәtlәri;

316 Bazar mühiti ilә әlaqәdar prinsiplәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

rәqabәt.
tәlәb vә tәklif.
asılılıq.
dәyişiklik.
artan vә azalan gәlirlәr.

317 Faydalılıq prinsipi nәyә әsaslanır?

•

әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәrinin görülmәsinә әsaslanır.
әmlakın hәr hansı konkret mәkanda istifadәçinin tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır
әmlakın müәyyәn vaxt müddәtindә istifadәçinin tәlәbatını ödәyә bilmәsinә әsaslanır.
әmlakdan maksimum fayda götürülmәsinә әsaslanır.
әmlakın hәr hansı konkret mәkanda vә müәyyәn vaxt müddәtindә istifadәçinin tәlәbatını ödәyә bilmәsinә
әsaslanır.

318 әvәzetmә prinsipi nәyә әsaslanır?

•

oxşar әmlakların istifadәsindәn gözlәnilәn gәlirlәrin müqayisәsinә әsaslanır.
әmlakın vergiyә cәlb edilmәsi mәqsәdilә oxşar әmlakın fәrdi qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.
әmlakın sığortalanması mәqsәdilә oxşarının qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.
әmlakın bazar dәyәrinin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә oxşarlarının kütlәvi qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.
әmlakın oxşarından maksimum mәnfәәt götürülmәsinә әsaslanır.

319 Gözlәmә prinsipi dedikdә nә başa düşülür?

•

gözlәmә prinsipi әmlakın faydalılığına onun gәlir gәtirmә müddәti yönümündәn yanaşılması demәkdir.
gözlәmә prinsipi әmlakın hәr hansı konkret mәkanda istifadәçinin tәlәbatını ödәyә bilmәsidir.

gözlәmә prinsipi әmlakın hәr hansı konkret mәkanda istifadәçinin tәlәbatını ödәyә bilmәsidir.
gözlәmә prinsipi sahibkarların daşınmaz әmlakdan әldә olunan gәliri artırmaq üçün yaxşılaşdırma işlәrinin
görmәlәridir.
gözlәmә prinsipi әmlakın maksimum dәyәrinә satılmasına tәsir göstәrәn amillәrin formalaşması demәkdir.

320 Qalıq mәhsuldarlıq prinsipi dedikdә nә başa düşülür?

•

qalıq mәhsuldarlıq istehsal amillәrinә çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra torpaq sahәsinә ayrılmış tәmiz gәlir
kimi müәyyәn edilmәsidir
qalıq mәhsuldarlıq torpağa çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra kapitala ayrılmış tәmiz gәlir kimi müәyyәn
edilmәsidir
qalıq mәhsuldarlıq torpağa çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra әmәk ehiyatlarına ayrılmış tәmiz gәlir kimi
müәyyәn edilmәsidir
qalıq mәhsuldarlıq torpağa çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra idarәetmәyә ayrılmış tәmiz gәlir kimi müәyyәn
edilmәsidir
qalıq mәhsuldarlıq torpağa çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra istehsal amillәrinә ayrılmış tәmiz gәlir kimi
müәyyәn edilmәsidir

321 Bazar münasibәtlәrini әks etdirәn prinsiplәrә hansılar daxildir

•

Gәlirlәrin artması vә azalması
Vәsait qoyuluşu
Tәlәb vә tәklif
Faydalılıq
torpaq sahәsinin qalıq mәhsuldarlığı

322 Bazar münasibәtlәrini әks etdirәn prinsiplәrә hansılar daxildir

•

Gәlirlәrin artması vә azalması
Ehtimalolunma
Asılılıq
B vә C doğrudur.
Vәsait qoyuluşu

323 Vәsait qoyuluşu prinsipi:

•

daşınmaz әmlakın qiymәtini әn yuxarı hәddinin eyni faydalılıq tәmin edәn başqa obyektin alınmasına
(inşasına) Potensial alıcının sәrf etmәyә razı olduğu xәrclәrin әn aşağı hәddi ilә ifadә olunur.
daşınmaz әmlakın potensial mülkiyyәtçinin iqtisadi, şәxsi vә.s ehtiyaclarını ödәmәk qabiliyyәtidir.
İstehsal amillәrindәn hәr hansı birinin movcudluğu yaxud olmaması nәticәsindә әmlakın dәyәrinin
dәyişmәsinin nәzәrә alınmasıdır
A vә D doğrudur.
әldә olunan pul gәlirlәrinin mәblәği vә müddәti ilә әlaqәdardır.

324 Hansı prinsip klassik iqtisadi nәzәriyyәnin müdәalarını әks etdirir?

•

Gәlirlәrin artması vә azalması
Torpaq sahәsinin qalıq mәhsuldarlığı prinsipi
Faydalılıq
Hamısı doğrudur.
Rәqabәt

325 Alqısatqı zamanı qanunamüvafiq surәtdә sahiblik hüququnun satıcıdan alıcıya keçmәsini ifadә
edir.Bu zaman aşağıdakılardan hansı istifadә olunur?

•

qiymәt xüsusi kreditlәşmәnin vә ya tәrәflәrdәn birinin digәrinә güzәşt etmәsinin nәticәsi deyil
obyekt qәnaәtbәxş müddәt әrzindә açıq bazara çıxarılır

•

hamısı düzdür
hamısı sәhvdir
qiymәt xüsusi kreditlәşmәnin vә ya tәrәflәrdәn birinin digәrinә güzәşt etmәsinin nәticәsi deyil

326 Fәrdi yaşayış fonduna daxil olan özәllәşdirilmiş mәnzillәrin inventar dәyәri texniki pasport tәrtib
edildikdәn sonra aşağıdakı hansı qaydada ilә hesablanır?

•

Qeyriyaşayış binaları Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin qәrarları ilә tәsdiq edilmiş
texniki pasport formaları üzrә inventarlaşdırılır
Binanın ilkin balans dәyәri әsas götürülәrәk aşınma ayırmaları çıxılır, hәcm vahidinin dәyәri tәyin edilәrәk,
mәnzilin hәcminә vurulur
hamısı düzdür
hamısı sәhvdir
«Tikildiyi vaxtdan asılı olaraq әsas vәsaitlәrin (fondların) yenidәn qiymәtlәndirilmәsi haqqında» Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 1993cü il 29 yanvar tarixli 57 saylı әmsalı ilә

327 Qiymәtlәndirmә obyektinә vergiqoyma bazasının müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan
dәyәr.Bu hansı dәyәrdir?

•

istifadә dәyәri
tam bәrpa dәyәri
vergiqoyma dәyәri
likvidlilik dәyәri
invesitisa dәyәri

328 Obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar
göstәricilәri üzrә çәkilәn xәrclәr hansı dәyәrә aiddir?

•

vergiqoyma dәyәri
sığorta dәyәri
qalıq әvәzetmә dәyәri
tәkrar emal dәyәri
әvәzetmә dәyәri

329 Oxşar tikinti obyektindәki tikintinin oxşar materiallar vә eyni texnologiya üzrә aparılması hansı
dәyәrә aiddir?

•

qalıq dәyәri
tam bәrpa dәyәri
tәkrar istehsal dәyәri
sığorta dәyәri
util dәyәri

330 Tam bәrpa dәyәrindәn әmlakın ötәn xidmәt müddәtindәki ümumi dәyәrsizlәşmәni çıxmaqla
müәyyәn edilәn dәyәr hansıdır?

•

qalıq әvәzetmә dәyәri
istehlak dәyәri
qalıq bәrpa dәyәri
vergiqoyma dәyәri
qırıntıların dәyәri

331 Binaların onların texniki inventarlaşdırılması әsasında qiymәtlәndirmә anında mövcud olan fiziki
köhnәlmә dәyәri çıxılmaqla hәqiqi dәyәri üzrә müәyyәn edilәn dәyәr hansıdır?

•

util dәyәri

•

inventar dәyәri
investisiya dәyәri
tәkrar istehsal dәyәri
qırıntıların dәyәri

332 Obyektdә mövcud olan yararlı materialların dәyәri hansı dәyәr adlanır?

•

qalıq әvәaetmә dәyәri
әvәzetmә dәyәri
util dәyәri
tam bәrpa dәyәri
istehlak dәyәri

333 Bütün funksional xassәlәrinә vә fiziki parametrlәrinә görә oxşar obyektin yararlılıq vә müştәri
cәlbetmә xassәlәrini tamamilә özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri hansı dәyәrdir?

•

vergi tutma dәyәri
sığorta dәyәri
tam bәrpa dәyәri
qalıq әvәzetmә dәyәri
investisiya dәyәri

334 Qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına
çәkilәsi xәrclәrin mәblәği nәzәrdә tutan dәyәr hansıdır?

•

util dәyәri
istehlak dәyәri
qırıntıların dәyәri
tam bәrpa dәyәri
әvәzetmә dәyәri

335 әmlakın dәyәri şәraitdәn, istifadә olunma tәyinatından, texnologiyanın yenilәşmәsindәn asılı olan
dәyәr hansıdır?

•

istehlak dәyәri
investisiya dәyәri
tam bәrpa dәyәri
mübadilә dәyәri
sığorta dәyәri

336 Qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında
formalaşan qiymәti kimi qәbul olunan dәyәr hansı dәyәrdir?

•

mübadilә dәyәri
qalıq әvәzetmә dәyәri
ilkin istehsal dәyәri
әvәzetmә dәyәri
sığorta dәyәri

337 Mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәği hansı
dәyәrә aiddir?

•

likvid dәyәri
qırıntıların dәyәri
istifadә dәyәri

mübadilә dәyәri
istehlak dәyәri

338 Kredit almaq mәqsәdi ilә girov qoyulan qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri hansı dәyәrdir

•

istehlak dәyәri
girov dәyәri
sığorta dәyәri
vergi dәyәri
istifadә dәyәri

339 Bazar qiymәtlәri haqqında mәlumat toplamaq mümkün olmadıqda, aşağıdakı qiymәtlәndirmә
üsullarından hansından istifadә edilә bilәr ?

•

hamısı düzdür
Tәkrar satış qiymәtinә әsasәn
İlkin satış qiymәtinә әsasәn
Bazar qiymәtlәrinә әsasәn
İnvestisiya dәyәrinә әsasәn

340 әtrafda olan vә sahibkarın müştәrilәrlә faydalı әmәkdaşlıq münasibәtlәri qurması imkanlarına
tәsir edәn amillәr hansı mühitә aid edilir?

•

tәşkilati mühiti
siyasi mühiti
iqtisadi mühiti
sosial mühiti
sahibkarlıq mühiti

341 Sahibkalıq fәaliyyәti hansı mühit amillәrindәn ibarәtdir? makro mezo meqa mikro

•

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

342 әmlak bazarında mühit amillәrinә hansılar aid edilir?

•

sahibkarlıq mühiti
soial mühit
hüquqi, sosial, iqtisadi mühit
iqtisadi mühit
hüquqi mühit

343 İqtisadi mühitә nә aid edilir?

•

sahibkarların işgüzar әlaqәlәri vә peşә maraqlarının qorunması üzrә aparılan tәdbirlәri әhatә edir
Mәhsulun (işin, xidmәtin) reallaşması, müvafiq әmlak vә istlәnilәn varidat növünün әldә edilmәsi üçün ödәniş
qabiliyyәtli tәlәbin olması
tәrәflәr (qiymәtlәndirici ilә sifarişçi) arasında qarşılıqlı münasibәtlәri, onlar arasında davranış qaydalarını
müәyyәn edir
Ölkәdә mövcud olan siyasi sabitlik bütün sahibkarlıq növlәrinin inkişafına әlverişli şәrait yaradır.
yәni onun tәnzimlәnmәsi sahә¬sindә mühüm işlәr görülmüş vә zәruri normativ aktlar qәbul edilmişdir

344 Sosial mühitә nә aid edilir?

•

yәni onun tәnzimlәnmәsi sahә¬sindә mühüm işlәr görülmüş vә zәruri normativ aktlar qәbul edilmişdir
sahibkarların işgüzar әlaqәlәri vә peşә maraqlarının qorunması üzrә aparılan tәdbirlәri әhatә edir
tәrәflәr (qiymәtlәndirici ilә sifarişçi) arasında qarşılıqlı münasibәtlәri, onlar arasında davranış qaydalarını
müәyyәn edir
Ölkәdә mövcud olan siyasi sabitlik bütün sahibkarlıq növlәrinin inkişafına әlverişli şәrait yaradır
Mәhsulun (işin, xidmәtin) reallaşması, müvafiq әmlak vә istlәnilәn varidat növünün әldә edilmәsi üçün ödәniş
qabiliyyәtli tәlәbin olması

345 Tәşkilati mühit nәyi müәyyәn edir?

•

Mәhsulun (işin, xidmәtin) reallaşması, müvafiq әmlak vә istlәnilәn varidat növünün әldә edilmәsi üçün ödәniş
qabiliyyәtli tәlәbin olması
yәni onun tәnzimlәnmәsi sahә¬sindә mühüm işlәr görülmüş vә zәruri normativ aktlar qәbul edilmişdir
tәrәflәr (qiymәtlәndirici ilә sifarişçi) arasında qarşılıqlı münasibәtlәri, onlar arasında davranış qaydalarını
müәyyәn edir
sahibkarların işgüzar әlaqәlәri vә peşә maraqlarının qorunması üzrә aparılan tәdbirlәri әhatә edir
Ölkәdә mövcud olan siyasi sabitlik bütün sahibkarlıq növlәrinin inkişafına әlverişli şәrait yaradır.

346 Hüquqi mühitә nә aid edilir?

•

yәni onun tәnzimlәnmәsi sahә¬sindә mühüm işlәr görülmüş vә zәruri normativ aktlar qәbul edilmişdir
sahibkarların işgüzar әlaqәlәri vә peşә maraqlarının qorunması üzrә aparılan tәdbirlәri әhatә edir
tәrәflәr (qiymәtlәndirici ilә sifarişçi) arasında qarşılıqlı münasibәtlәri, onlar arasında davranış qaydalarını
müәyyәn edir
Mәhsulun (işin, xidmәtin) reallaşması, müvafiq әmlak vә istlәnilәn varidat növünün әldә edilmәsi üçün ödәniş
qabiliyyәtli tәlәbin olması
Ölkәdә mövcud olan siyasi sabitlik bütün sahibkarlıq növlәrinin inkişafına әlverişli şәrait yaradır

347 İnkişaf etmiş daşınmaz vә daşınar әmlak bazarında fәaliyyәt göstәrmәk üçün artıq Azәrbaycanda
hansı peşә növlәri var?

•

hamısı düzdür
agentlәr
rieltorlar,
qiymәtlәndiricilәr,
sığortaçılar,

348 әmlak növlәri öz xarakterinә görә hansı qrupda birlәşir? әşyalar qeyimaddi aktivlәr maddi
aktivlәr daşınmaz әmlak

•

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

349 әşyalara aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

daşınar әmlak
hamısı düzdür
daşınmaz әmlak
heyvanlardan
bitkilәrdәn

350 Qiymәtlәndirilmәsi mülki qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan vә ya sifarişçi tәrәfindәn zәruri hesab
edilәn istәnilәn әmlak nәdir?

•

qiymәtlәndirmәnin subyekti
hamısı sәhvdir
daşınmaz әmlak
daşinar әmlak
qiymәtlәndirmәnin obyekti

351 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin subyektinә kimlәr aid edilir?

•

dövlәt orqanları
qiymәtlәndiricilәr vә sifarişçilәr
hüqüqi şәxslәr
ictimai tәşkilatlar
fiziki şәxslәr

352 Risk göstәricilәrinә hansilar aiddir:

•

hamısı düzdür
ümumiqtisadi vәziyyәtin dәyişmәsinin tәsiri daxildir.
maliyyә risklәri
sahәvi risklәr
inkişaf meyllәrinin tәhlili vә maliyyә әmsallarının müqayi¬sәli tәhlili

353 MMŞdә daha çox tәtbiq olunan risk amillәrinin hansılardır?

•

hamısı düzdür
maliyyә
tәsәrrüfat
siyasi
iqtisadi

354 Diskontlaşdırmanın bütün gedişi üçün nә rәhbәr tutulur ?

•

diskont dәrәcәsinin әsaslandırılması
diskont dәrәcәsinin hesablanma¬sı
hesablamaların ölkә reallıqlarına uyğunlaşdırılmas
hamısı sәhvdir
hamısı düzdür

355 Biznes planın hazırlanması hansı mәrhәlәlәrlә hesablanır?

•

hamısı sәhvdir
pul vәsaitlәrinin mәnbәyi
әmәliyyatlar üzrә pul vәsaitlәrinin istifadә olunması
digәr xәrclәrin istiqamәtlәri
hamısı düzdür

356 Kassa artımına pirinsipcә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

hamısı düzdür
hamısı sәhvdir
hәmin göstәrici qiymәtlәndirmә haqqında hesabatın keyfiyyәtini yaxşılaşdırmağa
potensial investorda daha yaxşı tәәssürat yaratmağa malikdir
gәlirlәr haqqında hesabatın yekun nәticәsi olan xalis gәlir diskontlaşdırma üçün tam şәkildә mәqbul göstәrici
sayılır

357 Gәlir yanaşmasının qüsurlarına aiddir

•

Bazar şәrtlәrini әhatә etmәsi
Proqnozun işlәnib hazırlanması çәtinliyi
Tәlәb olunan diskont dәrәcәsini bazar müәyyәn etsә dә bazarın tәlәb etdiyi bir sıra şәrtlәri tәlәb edir
Metodların qeyrimücәrrәdliyi
Çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması

358 Gәlir yanaşmasının üstünlüyünә aiddir

•

Yanaşmaya aid metodların mücәrrәdliyi
Proqnozun işlәnib hazırlanmasının çәtinliyi
Tәlәb olunan diskont dәrәcәsini bazar müәyyәn etsә de bazarın tәlәb etdiyi bir sıra şәrtlәri tәlәb edir
Qiymәtlәndirilәn obyekt haqqında daxili informasıyanın әldә edilmısinin çәtinliyi

359 Gәlir yanaşmasında qiymәtlәndirmәnin aparılmasl mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Müqayisә olunan obyektlәrin icarәsi bazasında cari dәrәcәlәrin tәhlili әsasında UDQ
Faktiki xәrclәrin tәrkibi tәhlil olunaraq istismar üzrә hesablanması
alınmamış icarә haqlarında itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
Әmlak bazarının dinamikasının tәhlili әsasında natamam yüklәmә
hamısı

360 Gәlir yanaşmasının tәtbiqi birinci növbәdә asılıdır

•

Hamısı
İstifadә olunan metodlardan
Mövcud yaxud inşa olunan obyektin gәlirliyinin tәhlili vә proqnozlaşdırılmasından
Qiymәtlәndirilәn әmlakın dәyәrindәn
Qiymәtlәndiricinin peşәkar biliklәrindәn

361 Vаxt üzrә pul vәsаitlәrinin qeyribәrаbәrliyini uçоtа аlmаq üçün illik xаlis gәlir göstәricilәri

•

bütün vаriаntlаr dоğrudur
differensiаllаşdırılmаlıdır
inflyаsiyаnın sürәtinә görә tәshih оlunmаlıdır
diskоntlаşdırmа әmsаlınа görә tәshih оlunmаlıdır
аrtım kәmiyyәtinә görә tәshih оlunmаlıdır

362 Dаxili gәlir nоrmаsının mәqbul hәddi necә müәyyәn edilir?

•

оnun seçilmiş gәlir nоrmаsı ilә müqаyisәsi әsаsındа
birdәfәlik хәrclәrin uçоtu ilә
diskоntlаşdırılmış gçlirlәrin vә хәrclәrin kәmiyyәtinin müәyyәn edilmәsi ilә
gәtirilәn gәlirlәrin izlәnilmәsi ilә
bütün vаriаntlаr dоğrudur

363 Diskontlaşdırma proseduruna aid olmayan cәhәt hansıdır ?

•

investorun öz investisiyalarını geri qaytarmayacağını
bütün fikirlәr diskontlaşdırma proseduruna aiddir.
investorun öz investisiyalarını geri qaytaracağını
obyekt üzәrindә gәlәcәk faydaların (gәlәcәk gәlir axınlarının) cari dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir
investisiyalardan onu qane edәn mәblәğdә gәlir әldә edәcәyini nәzәrdә tutur

364 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metoduna xasdır:

•

Kapitallaşdırmanın ümumi әmsalının quruluşu metodu

•

icarә şәrtlәri vә mәsrәflәr üzrә fәrqlәrin hesablamada nәzәrә alınmasına daha yaxşı imkan verir
kumulyativ ardıcıllıq sıralanma metodundan istifadә edilir
Birbaşa kapitallaşdırma metodu
Investisiya vә ya investisiya qrupu texnikası ilә әlaqә metodu

365 әgәr dаxili gәlir nоrmаsı seçilmiş gәlir nоrmаsındаn yüksәkdirsә (yаnlış vаriаntı göstәrin) 

•

lаyihәni sәmәrәli hesаb etmәk оlаr
lаyihәyә investisiyа qоyuluşu mәqsәdәuyğun deyil
bütün vаriаntlаr dоğrudur
lаyihә investоr üçün mәqbuldur
lаyihәnin reаllаşdırılmаsı tövsiyyә оlunа bilәr

366 Ümumi halda kumulyativ düzmә metodu aşağıdakı kimi ifadә olunur:

•

Diskontlaşma norması = Risksiz dәrәcә  İnflyasiya norması  Riskә görә mükafat
Diskontlaşma norması = Risksiz dәrәcә + İnflyasiya norması + Riskә görә mükafat
Diskontlaşma norması = Risksiz dәrәcә  İnflyasiya norması + Riskә görә mükafat.
Diskontlaşma norması = Riskli dәrәcә + İnflyasiya norması  Riskә görә mükafat.
Diskontlaşma norması = Risksiz dәrәcә + İnflyasiya norması  Riskә görә mükafat

367 İnflyasiya norması nәdir

•

İnflyasiya norması  daşınmaz әmlak bazarlarında anoloji obyektlәrlә aparılan әmәliyyatlar barәdә mәlumatlar
әsasında hesablanır.
İnflyasiya norması  investisiya layihәsinin hәyata keçirildiyi dövrdә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi ilә bağlı proqnozların nәzәrә alınmasıdır.
İnflyasiya norması  konkret daşınmaz әmlak obyektinә xas olan risklәrin kәmiyyәtlәrinin toplanılması yolu
ilә hesablanır.
İnflyasiya norması  kapitalin alternativ dәyәri kimi qәbul edilir.
İnflyasiya norması  risklәri eyni olan investisiya layihәlәrinin diskontlaşma normalarının da bәrabәr olması
barәdә müddәaya әsaslanır.

368 Pul axınlarını proqnoz qiymәtlәrdә yenidәn qiymәtlәndirmәk üçün –

•

inflyasiya tempinә görә tәshih olunmalıdır
pul axını inflyasiyanın ümumi zәncirvari indeksinә görә tәshis olunmalıdır
pul axını inflyasiyanın ümumi bazis indeksinә görә tәshih olunmalıdır
bütün variantlar doğrudur.
mәqbul gәlir normasının indekslәşdirilmәsi әsasında tәshih olunmalıdır

369 Prоqnоz qiymәtlәr necә müәyyәn edilir?

•

pul ахınlаrının bаzis inflyаsiyа indeksinә nisbәti kimi
cаri qiymәtlәrin vә bаzis inflyаsiyа indekslәrinin hаsili kimi
Cаri qiymәtlәri vә bаzis inflyаsiyа indeksini tоplаmаqlа
bütün vаrinаtlаr dоğrudur
cаri qiymәtlәrin bаzis inflyаsiyа indeksinә nisbәti kimi

370 Vаxt üzrә pul vәsаitlәrinin qeyribәrаbәrliyini uçоtа аlmаq üçün illik xаlis gәlir göstәricilәri

•

inflyаsiyаnın sürәtinә görә tәshih оlunmаlıdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur
аrtım kәmiyyәtinә görә tәshih оlunmаlıdır
diskоntlаşdırmа әmsаlınа görә tәshih оlunmаlıdır
differensiаllаşdırılmаlıdır

371 Dаxili gәlir nоrmаsı hаnsı şәrti әks etdirir?

•

hesаblаşmа dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәlirin vаhidә bәrаbәr оlmаsı
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin vаhidә bәrаbәr оlmаsı
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin sıfrа bәrаbәr оlmаsı.
bütün vаriаntlаr dоğrudur
hesаblаşmа dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәlirin sıfrа bәrаbәr оlmаsı

372 Fәаliyyәt sferаlаrı üzrә bütün аxınlаrın ümumilәşdirilmәsi nәyi xааrkterizә etmir?

•

cаri mаliyyә resurslаrı хәrclәrini
fәаliyyәt sferаsı üzrә pul ахınlаrının tоplаnılmаsını
lаyihәnin reаllаşdırılmаsı nәticәlәrini
dоğru vаriаnt yохdur
хаlis gәlirin ölçüsünü

373 Pul axinlarinin diskontlaşdırılması metodunun tәtbiqinin әlverişliliyi amillәri aşağıdakılardan
hansıdır?

•

qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn pul axının hәcminin әsaslandırılmasına imkan verәn göstәricilәrin
olması
qiymәtlәndirmә obyektinin kommersiya tәyinatliliği, onun fәaliyyәt istiqamәtlәrinin genişliyi
obyektin istifadәyә verilmә tarixi vә onun yaşi
hamısı düzdür
pul axini vә xәrclәrin qeyrisabitliyi (mövsümiliyi)

374 xаlis diskоntlаşdırılmış gәlir necә müәyyәn edilir?

•

ümumi gәlirdәn bütün хәrclәri çıхmаqlа
dахili gәlir nоrmаsını diskоntlаşdırmаqlа
hesаbаt dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәliri diskоntlаşdırmаq vә оnlаrı cәmlәmәklә
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
pul ахınlаrını diskоntlаşdırmаqlа

375 Pul axınlarının hәcmi PAD metodundan istifadә olunmaqla proqnozlaşdırarkәn, onun aşağıdakı
cәhәti nәzәrә alınmır:

•

әmlak vә torpaq vergilәri әmәliyyat xәrclәrinin tәr¬kibinә daxil edilmәli vә hәqiqi ümumi gәlirdәn
çıxıl¬ma¬lıdır;
kapital qoyuluşları obyektdәn istifadә müddәtini vә reversiyanın dәyәrini artırdığına görә, xalis әmәliyyat
gәlirindә nәzәrә alınmalıdır;
daşınmaz әmlakın amortizasiyası real pul ödәnişi olmadığına görә, gәlirlәr proqnozlaşdırılarkәn nәzәrә
alınmamalıdır;
sadalananlardan heç biri.
daşınmaz әmlak sahibinin obyektin zәruri göstәricilәrinin saxlanılmasına yönәldilmiş xәrclәri hәqiqi ümumi
gәlirdәn çıxılmalıdır.

376 Daşınmaz әmlakın reversiyasından, yәni vergilәr ödәnilәnәdәk salınmasından әldә olunan pul
axınları hansı üsulla proqnozlaşdırılmır:

•

bazarın cari vәziyyәti tәhlili edilmәklә satış qiymәtinin hesablanması әsasında;
bazarın gәlәcәkdә dәyişmәsi meyllәrinin tәhlili nәticәsindә satış qiymәtinin hesablanması әsasında;
sadalananlardan heç biri.
sahiblik müddәti başa çatdıqdan sonrakı ilin gәlir¬lәrinin birbaşa kapitallaşdırılması yolu ilә.
daşınmaz әmlaka sahiblik dövründә onun dәyәrinin dәyişmәsi barәdә mülahizәlәr әsasında;

377 Qeyd edilәnlәrdәn biri sәhvdir.

•

Diskontlaşmanın ümumi norması  investisiyaya yönәldilmiş kapitalin gәlirliyini, daşınmaz әmlaka sahiblik
dövründә gәlirlәrin dәyişmәsini, o cümlәdәn reversiyanı nәzәrә almaqla hesab¬lamağa imkan verir.
Şәxsi kapitala aid olan gәlәcәk pul axınlarının cari dәyәri müәyyәnlәşdirilәrkәn, şәxsi kapita¬lın diskontlaşma
normasından istifadә olunur.
Diskontlaşmanın ümumi norması vergilәr ödәnilә¬nәdәk gәlirlәr axını әsasında hesablanır vә maliyyәlәşmә
şәrtlәrini nәzәrә almır.
İnvestorun şәxsi kapitalının diskontlaşması norması borc alınmaqla maliyyәlәşdirmәnin şәxsi kapital üzrә pul
axınlarına tәsirini nәzәrә alır.
Diskontlaşmanın real norması inflyasiya şәraitindә, nominal norması isә inflyasiyanın olmadığı şәraitdә tәtbiq
edilir.

378 Diskontlaşmanın nominal norması ilә real norması arasındakı nisbәti aşağıdakı düsturla
hesablanır:

•

( 1 + N ) = ( 1  R ) x (1 + İnf);
( 1 + N ) = ( 1 + R ) x (1  İnf);
( 1 + N ) = ( 1 + R ) x (1 + İnf);
( 1 + N ) = ( 1 + R ) : (1 + İnf);
( 1 + N ) = ( 1  R ) x (1  İnf);

379 Monitorinq metodu haqqında hansı fikir doğrudur

•

Monitorinq metodu  investisiya layihәsinin hәyata keçirildiyi dövrdә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi ilә bağlı proqnozların nәzәrә alınmasıdır.
Monitorinq metodu  daşınmaz әmlak bazarının meyllәrinin daim nәzarәtdә saxlanılmasına, orada aparılan
әmәliyyatlar haqqında mәlumatlar әsasında daşınmaz әmlaka investisiya qoyuluşlarının iqtisadi
göstәricilәrinin mütәmadi tәhlilinә әsaslanır.
Monitorinq metodu  konkret daşınmaz әmlak obyektinә xas olan risklәrin kәmiyyәtlәrinin toplanılması yolu
ilә hesablanır
Monitorinq metodu  konkret daşınmaz әmlak obyektinә xas olan risklәrin kәmiyyәtlәrinin vurulması yolu ilә
hesablanır.
Monitorinq metodu  risklәri eyni olan investisiya layihәlәrinin diskontlaşma normalarının da bәrabәr olması
barәdә müddәaya әsaslanır.

380 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun harada vә necә tәtbiq edilmәsi mәsәlәsi
qiymәtlәndiricinin qarşısında duran vәzifәlәrdәn biridir.Bu vәzifәlәrә hansi aiddir?

•

gәlәcәk pul axınlarının cari göstәricilәrdәn kәskin fәrqlәnmәsini
gözlәnilәn gәlir vә xәrclәrin qeyri sabitliyi (mәsәlәn, mövsümiliyi)
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn gәlәcәk gәlirlәrin hәcminin әsaslandırılması barәdә informasiya
tәminatını
hamısı düzdür
qiymәtlәndirmә obyektinin fәaliyyәt istiqamәtinin genişliyi vә xüsusilә kommersiya tәyinatlı olması

381 Müxtәlif müddәtli pul аxınlаrının diskоntlаşdırılmаsı nә demәkdir?

•

diskоntlаşdırmа әmsаlının hesаblаnmаsı
оnlаrın аrtırılmаsı imkаnlаrının müәyyәn edilmәsi
оnlаrın müqаyisәli şәklә vә vахt аnınа gәtirilmәsi
dоğru vаriаnt yохdur
reаl vә nоminаl pul gәlirlәrinin müqаyisәsi

382 Avans annuiteti zamanı ilk ödәniş necә diskоntlaşdırılır?

•

qalan ödәnişlәrin cari dәyәri uçоta alınmadan diskоntlaşdırılır
dövrlәr üzrә diskоntlaşdırılır

•

diskоntlaşdırılmır
ikinci ödәnişdәn sоnra cari dәyәr әsasında diskоntlaşdırılır
bütün ödәnişlәrin sоnunda diskоntlaşdırılır

383 Pul axinlarinin diskontlaşdırılması metodunun tәtbiqinin әlverişliliyi amillәri aşağıdakılardan
hansıdır?

•

hamısı düzdür
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn pul axının hәcminin әsaslandırılmasına imkan verәn göstәricilәrin
olması
obyektin istifadәyә verilmә tarixi vә onun yaşi
qiymәtlәndirmә obyektinin kommersiya tәyinatliliği, onun fәaliyyәt istiqamәtlәrinin genişliyi
pul axini vә xәrclәrin qeyrisabitliyi (mövsümiliyi)

384 Qrafik tәhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.

385 Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәndirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.

386 Xәrclәrin tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.

387 İkinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.

Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır.
Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır

388 Nibәtlәrin müqayisәli tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu Metod mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metoduna bәnzәyir vә ondan yalnız tәshihlәrin faizlә deyil, dәyәrlә
ifadә olunması ilә fәrqlәnir.
Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır.
hamısı sәhvdir
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.

389 Bölgü әsasında tәhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında
bölünmәsinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır

390 Fәrdi sorğular metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır.
Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında
bölünmәsinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır
Hamısı sәhvdir.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.

391 Gәlirlik göstәricilәrinin tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod müqayisә olunan obyektlәrin gәlirlik göstәricilәrinin tәhlil olunmasıdır vә iki göstәricidәn  ümumi
renta (gәlir) mültiplikatorundan vә kapitallaşmanin ümumi әmsalından istifadә olunur.
Bu metod obyektin dәyәri barәdә daşınmaz әmlak bazarının peşәkar iştirakçılarının, satıcıların vә alıcıların
rәyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
Bu metod müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında
bölünmәsinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.

392 Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili metodu hansı mәrhәllәrdәn ibarәtdir.

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; Kәmiyyәt yaxud keyfiyyәt
metodlarından istifadә etmәklә, hәr bir müqayisә elementi üzrә aparılan tәshihlәrin hesablanması; Bütün
elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması;
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin
tәhlili.

Kәmiyyәt yaxud keyfiyyәt metodlarından istifadә etmәklә, hәr bir müqayisә elementi üzrә aparılan tәshihlәrin
hesablanması; Bütün elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin
hesablanması; Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış
qiymәtlәrinin tәhlili.
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; Bütün elementlәr üzrә
yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması; Qiymәtlәndirilәn obyektin
dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin tәhlili.
hamısı sәhvdir.
Bütün elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması;
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin
tәhlili.

393 Standartlaşdırma haqqında Federal qanunda qiymәtlәndirmә fәaliyyәti sahәsindә standartlaşdırma
sisteminin әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır: 1. әmlakın qimәtlәndirilmәsi prosesinin bütün iştirakçıları
arasında qarşılıqlı anlaşmanın vә әlaqәnin tәmin olunması 2. qiymәtlәndirmә xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi üçün normativ bazanın formalaşdırılması 3. qiymәtlәndirmә metodlarına,qiymәtlәndirmә
barәdә hesabatların mәzmunu vә formasına vahid tәlәbәlәrin qoyulması 4. qiymәtlәndirmә üçün
istifadә olunan texnikiiqtisadi informasiyanın tәsniflәşdirilmәsi vә kodlaşdırılması sisteminin
yaradılması vә tәtbiqi 5. Anlayışların,qiymәtlәndirmә xidmәtlәrinin tәsnifatının,qiymәtlәndirmә
metodlarının beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması

•

1,2.4
3,4,5
2,3,5
1,4,5
hamısı

394 Standartlaşdırma haqqında Federal qanunda qiymәtlәndirmә fәaliyyәti sahәsindә standartlaşdırma
sisteminin әsas vәzifәsi deyil

•

әmlakın qiymәtlәndirilmәsi prosesinin bütün iştirakçıları arasında qarşılıqlı anlaşmanın vә әlaqәnin tәmin
olunması
qiymәtlәndirmә metodlarına,qiymәtlәndirmә barәdә hesabatların mәzmunu formasına vahid tәlәblәrin
qoyulması
qiymәtlәndirmә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi üçün normativ bazanın formalaşdırılması
qiymәtlәndiricilәrin hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn etmәk
qiymәtlәndirmә üçün istifadә olunan texnikiiqtisadi informasiyanın tәsniflәşdirilmәsi

395 İkinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili metodu:

•

göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә bazarda
baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiyyәtini müqayisә elementlәri üçün xüsusi
düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
tәshihlәrin qiymәtlәndirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında aparılmasına
әsaslanır.
müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında bölünmәsinә
әsaslanır.

396 Yaxın dövrdә satılmış analoji binanın 1 kv.metrinin icarә haqqı müqavılә üzrә 9 şәrti vahid,
hәmin dövrdә müvafiq bazar göstәricisi isә 12 şәrti vahid ol¬muşdur. Binaların sahәsi 1600 kv. metr,
kapitallaşmanın ümumi әmsalı 7%, boş olan sahәlәrin әmsalı 8%, idarәetmә xәrclәri ümumi gәlirin
4%i miqdarındadır, Bu mәlumatlar әsasında tәshihetmә kәmiyyәtini tapın.
60550 şәrti vahid
60557 şәrti vahid

•

•

60557 şәrti vahid
60557 şәrti vahid
60557 şәrti vahid

397 Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili metodu ilә aparılan tәhlilin mәrhәlәsinә aid deyil:

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Kәmiyyәt yaxud keyfiyyәt metodlarından istifadә etmәklә, müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin
hesablanması
Kәmiyyәt yaxud keyfiyyәt metodlarından istifadә etmәklә, hәr bir müqayisә elementi üzrә aparılan tәshihlәrin
hesablanması;
Qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәri haqqında yekun rәyin bildirilmәsi üçün tәshih olunmuş satış qiymәtlәrinin
tәhlili.
Bütün elementlәr üzrә yekun tәshih aparmaqla müqayisә olunan obyektlәrin qiymәtinin hesablanması

398 Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması prosesi müqayisә
yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesinin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir ?

•

heç biri
birinci
ikinci
altıncı
beşinci

399 Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә
qiymәtlәndirmә prosesinin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir?

•

üçüncü
ikinci
birinci
beşinci
dördüncü

400 әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların
seçilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin neçenci mәrhәlәsini
әhatә edir?

•

birinci
dördüncü
ikinci
heç biri
altıncı

401 Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr göstәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә
qiymәtlәndirmә prosesinin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir:?

•

heç biri
üçüncü
ikinci
birinci
altıncı

402 Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması prosesi
müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesinin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir:?

•

ikinci
birinci
beşinci
altıncı
üçüncü

403 Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi prosesi müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә
qiymәtlәndirmә prosesinin neçenci mәrhәlәsini әhatә edir:?

•

birinci
beşinci
üçüncü
ikinci
dördüncü

404 Boş torpaq sahәlәrinin satışlarının tәhlili üçün istifadә olunan müqayisә vahidlәri bunlardır:

•

heçbiri
yolboyu sahәnin frontal uzunluğu vahidinin qiymәti;
torpaq sahәsi vahidinin qiymәti;
hamısı
torpaq sahәsinin qiymәti.

405 Qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıqları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin
müәyyәnlәşdirilmәsindә hәlledici rol oynayır. Bu hansı әsas müqayisә elementidir:?

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
satış şәrtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Satış vaxtı elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi

406 әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış
qiymәtlәrinin sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir  Bu hansı әsas
müqayisә elementidir:?

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Satış vaxtı elementi
satış şәrtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi

407 Bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda,
yaxud ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır Bu hansı әsas müqayisә elementidir:?

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi
Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Satış şәrtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi

408 Qiymәtlәndirilәn obyektin faydalılığının müәyyәn edilmәsinә imkan verәn binanın tikilmәsi
tarixini, onun mövcud vәziyyәtini, tikinti materiallarının növünü, memarlıq xassәlәrini, torpaq
sahәsinin vә binanın özünün ölçülәrini, formasını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir Bu hansı әsas
müqayisә elementidir:?

•

Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Satış şәrtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi

409 Torpaq sahәlәrinin müxtәlif tәbii iqlim zonalarında, müxtәlif kateqoriyalı yaşayış mәntәqәlәrindә,
müxtәlif funksional vә iqtisadi planlaşdırılma zonalarında vә daha perspektiv inkişafa qadir olan
regionlarda yerlәşmәsi bu kimi hallarla dәyәri dәyişmәk xassәsinә malikdirBu hansı әsas müqayisә
elementidir:?

•

Aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi
Satış şәrtlәri elementi
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi
Qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki xüsusiyyәtlәri elementi
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi

410 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur.?

•

Hamısı sәhvdir
Müqayisә yanaşmasında analoji obyektlәrin satış¬ları barәdә az mәlumat toplamaq kifayәtdir.
Müqayisә yanaşmasında analoji obyektlәrin satış¬ları barәdә mümkün qәdәr çox mәlumat toplamaq vacibdir.
hamısı düzdür.
Müqayisә yanaşmasında analoji obyektlәrin satış¬ları barәdә mәlumat toplamaq zәruri deyil

411 Hazırkı dövrdә AQC nin idarә heyәti tәrәfindәn qiymәtlәndirmә fәaliyyәti üçün konkret olaraq
aşağıdakı müddәaları әsas kimi qәbul olunur:

•

müxtәlif vasitәlәrlә üzvlәrinin peşәkarlıq sәviyyәsini yüksәltmәk;
müxtәlif vasitәlәrlә, o cümlәdәn qiymәtlәndirmә bazarının bütün iştirakçıları üçün bәrabәr şәrait yaratmaqla
qiymәtlәndirmә xidmәtlәri bazarının inkişafına vә fәaliyyәtinin sabitliyinә nail olmaq;
elmi sahә olmaq etibarilә, qiymәtlәndirmә fәaliyyәti qiymәtlәndiricidәn xüsusi biliklәr, peşәkar
qiymәtlәndirmәnin mürәkkәb mәsәlәlәrinin hәllini tapmaq bacarığı, qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin yüksәk
peşәkarlıq sәviyyәsindә hәyata keçirilmәsini tәlәb edir;
qiymәtlәndirmә xidmәtlәrinin istehlakçılarının maraqlarının qorunmasını tәmin etmәk.
öz üzvlәrinin qiymәtlәndirmә xidmәtlәrinin keyfiyyәti ilә bağlı olaraq, üçüncü şәxslәrin qeyriqanuni
iddialarından müdafiәsini tәmin etmәk;

412 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi formalarına aid deyil:

•

qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsinә metodiki tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi;
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsinә metodoloji yanaşmaların müәyyәnlәşdirilmәsi;
iqtisadi demokratiyanın möhkәmlәnmәsi vә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
qiymәtlәndiricinin peşә davranışı keyfiyyәtlәrinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

413 Sahibkarlıq fәaliyyәti dedikdә:

•

Alıcının nәzәrindә daşınmaz әmlak obyektinin dәyәri bütün mәnalarda onu tәmin edә bilәn obyekti tapa
bilmәsi başa düşülür.
cәmiyyәtin faktiki mәqsәdi әmlakın istifadәsindәn, әmtәә satışından, işlәr görülmәsindәn vә ya xidmәtlәr
göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi ilә şәrtlәnәn fәaliyyәt dәrәcәsi başa düşülür.
şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirdiyi, әsas mәqsәdi әmlakın istifadәsindәn, әmtәә satışından, işlәr
görülmәsindәn vә ya xidmәtlәr göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi ilә şәrtlәnәn fәaliyyәt növü başa düşülür
tәlәb tәklifә nisbәtәn qiymәtlәrin sәviyyәsinә daha güclü tәsiri başa düşülür.
ölkәnin iqtisadi tәrәqqisi vә bazar münasibәtlәrinin inkişafına üstünlük verilmәsi başa düşülür.

414 Muqayisә yanaşmanın üstünlüyü hansılardır?1.Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә
yanaşmadır. 2.Bu yanaşma alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir 3.Müqayisә olunan
obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi 4.Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi 5.Yanaşma
keçmiş hadisәlәri әks etdirir vә gәlәcәk ehtimalları

•

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

415 Müqayisә yanaşmanın çatışmamazlıqları hansılardır? 1.Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan
yeganә yanaşmadır. 2.Bu yanaşma alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir 3.Müqayisә
olunan obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi 4.Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi
5.Yanaşma keçmiş hadisәlәri әks etdirir vә gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır

•

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

416 Müqayisә yanasması ilә qiymәtlәndirmә hansı ardıcıllıqla hәyata keçrilir? Qiymәtlәndirmәnin
mәqsәdini müәyyәn etmәk; Müqayisә vahidinin seçilmәsi; Qiymәtlәndirilәn obyektlә müqayisә
olunacaq obyektin seçilmәsi; әsas kәmiyyәt vә keyfiyyәt xassәlәri üzrә fәrqlәrin müәyyәn edilmәsi;
Qiymәtlәndirmә obyektinin yekun dәyәri barәdә rәy.

•

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

417 Dәyәr anlayışı nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinә vә ya ona bәnzәyәn obyektin yaradılması üçün zәruri olan
mәsrәflәrin ölçüsüdür.
alıcının hәr hansı bir әşyaya, yaxud obyektә dәyişdirmәyә hazır olduğu әmtәә ekvivalentidir.
alıcının hәr hansı bir әşyaya, yaxud obyektә dәyişdirmәyә hazır olduğu pul ekvivalentidir.
qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinә vә ya ona bәnzәyәn obyektin yaradılması üçün zәruri olan
mәnfәәtin ölçüsüdür.
konkret şәraitdә baş tutmuş sövdәlәşmә nәticәsindә mülkiyyәtә (әmlaka) görә pul vәsaitlәrinin ödәnildiyini
bildirәn faktiki göstәricidir

418 Xәrc anlayışı nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinә vә ya ona bәnzәyәn obyektin yaradılması üçün zәruri olan
mәsrәflәrin ölçüsüdür.
alıcının hәr hansı bir әşyaya, yaxud obyektә dәyişdirmәyә hazır olduğu әmtәә ekvivalentidir.
alıcının hәr hansı bir әşyaya, yaxud obyektә dәyişdirmәyә hazır olduğu pul ekvivalentidir.
dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi çәtin olan anlayışdır vә çoxsaylı tәfsirә malikdir
konkret şәraitdә baş tutmuş sövdәlәşmә nәticәsindә mülkiyyәtә (әmlaka) görә pul vәsaitlәrinin ödәnildiyini
bildirәn faktiki göstәricidir

419 Qiymәt anlayışı nәdir?

•

•

qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinә vә ya ona bәnzәyәn obyektin yaradılması üçün zәruri olan
mәsrәflәrin ölçüsüdür.
alıcının hәr hansı bir әşyaya, yaxud obyektә dәyişdirmәyә hazır olduğu әmtәә ekvivalentidir.
alıcının hәr hansı bir әşyaya, yaxud obyektә dәyişdirmәyә hazır olduğu pul ekvivalentidir.
dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi çәtin olan anlayışdır vә çoxsaylı tәfsirә malikdir
konkret şәraitdә baş tutmuş sövdәlәşmә nәticәsindә mülkiyyәtә (әmlaka) görә pul vәsaitlәrinin ödәnildiyini
bildirәn faktiki göstәricidir

420 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi qeyribazar bazasına nә aid deyil?

•

sığorta dәyәri,
satış dәyәri,
qalıq dәyәri,
investisiya dәyәri,
mәhdudlaşdırılmış satış dәyәri,

421 Dәyәrin xassәlәrinә hansı aid deyil?

•

hamısı düzdür
әmlaka tәlәbin mövcudluğu
faydalılıq (yararlılıq)
özgәninkilәşdirilmә (xassәsi)
tәklifin mәhdudluğu

422 İstifadә dәyәri nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
әmlakı onu satmaq mәcburiyyәti qarşısında qalmadan satıcının satmağa razı olduğu, onu almaq mәcburiyyәti
qarşısında qalmayan alıcının almaq istәdiyi qiymәtdir
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir.
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya onların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.

423 Mübadilә dәyәri nәdir?

•

obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur

424 Bazar dәyәri nәdir?

•

obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur
әmlakı satmaq mәcburiyyәti qarşısında qalmadan satıcının satmağa razı olduğu, vә onu almaq mәcburiyyәti
qarşısında qalmayan alıcının almaq istәdiyi qiymәtdir”.
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti

425 Girov dәyәri nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur
kredit almaq mәqsәdi ilә girov qoyulan qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәridir
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti

426 İnvestisiya (kapital qoyuluşu) dәyәri nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur
obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
sәrmayәçinin mәqsәdli tәlәbatını ödәmәk üçün hәmin obyektdәn gözlәnilәn gәliri nәzәrә almaqla ödәyә
bilәcәyi әn yüksәk qiymәtdir
әmlakın sığorta kontraktının, dövlәt vә xüsusi sığorta sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan
dәyәridir
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur

427 Likvid dәyәr (mәcburi satış zamanı dәyәr) nәdir?

•

obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәb¬lәğidir.
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur

428 Tәkrar emal dәyәri nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur
әmlakın sığorta kontraktının, dövlәt vә xüsusi sığorta sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan
dәyәridir
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir

429 Qırıntıların dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

әmlakın sığorta kontraktının, dövlәt vә xüsusi sığorta sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan
dәyәridir
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur
hesabdan silinmiş aktivlәrin sonradan istehsal mәqsәdlәri üçün istifadәsi deyil,satışından әldә olunan pul
vәsaiti
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür

430 әvәzetmә dәyәri necә başa düşülür?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına çәkilәsi xәrclәrin
mәblәği nәzәrdә tutulur
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
әmlakın sığorta kontraktının, yaxud polisinin müddәaları ilә müәyyәnlәşdirilәn, dövlәt vә xüsusi sığorta
sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan dәyәridir

431 Qalıq әvәzetmә dәyәri nәdir?

•

әmlakın sığorta kontraktının, yaxud polisinin müddәaları ilә müәyyәnlәşdirilәn, dövlәt vә xüsusi sığorta
sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan dәyәridir
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar göstәricilәri üzrә
çәkilәn xәrclәr başa düşülür
öz әmlakını açıq vә rәqabәtli bazarda satmaq niyyәti olmadan konkret istifadәçi üçün nәzәrdә tutulmuş
dәyәrdir
qiymәtlәndirmә obyektinә vergiqoyma bazasının müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan dәyәr

432 Sığorta dәyәri nәdir?

•

qiymәtlәndirmә obyektinә vergiqoyma bazasının müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan dәyәr
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
әmlakın sığorta kontraktının, yaxud polisinin müddәaları ilә müәyyәnlәşdirilәn, dövlәt vә xüsusi sığorta
sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan dәyәridir
әmlakın dәyәri şәraitdәn, istifadә olunma tәyinatından, ölkәnin bütünlüklә investisiya cәlbediciliyindәn vә
sairәdәn daha çox asılı olur.
bütün funksional xassәlәrinә vә fiziki parametrlәrinә görә oxşar obyektin yararlılıq vә müştәri cәlbetmә
xassәlәrini tamamilә özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәridir

433 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin hesablanmasının dәqiqliyini tәmin edәn әsas amillәr hansılardır?

•

Daşınmaz әmlak bazarında dövriyyәdә olan әmtәәnin xüsusiyyәtlәri
Qiymәtlәndirmәnin yerinә yetirilmәsi üçün ödәnilәn haqq
Qiymәtlәndirmә üçün lazım olan mәlumatların tamlığı vә dürüstlüyü
ayrıayrı regionlarda baş verәn hadisәlәr
Hansı yanaşmadan istifadә olunması

434 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi üçün daxil olan mәlumatları hansı növlәrә bölmәk olar?

•

köhnә,yenilәşәn
ümumi vә xüsusi
sadә,mürәkkәb
iqtisadi,siyasi
dolayı,birbaşa

435 Iqtisadi sәmәrәliliyin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
bütün variantlar dоğrudur
pul aхınlarının bazasında investоrun хalis mәnfәәt nоmrası

•

•

хәrclәr vә nәticәlәr arasında fоrmalaşan nisbәtlәr üzrә investisiyalaşdırma prоsesinin iştirakçıları arasında
iqtisadi münasibәtlәr vә maraqların ifadәsi
gәlir nоrmasının vә хәrclәrin nisbәti
mәcmu nәticәlәrin mәcmu хәrclәrdәn üstünlüyünün investоr üçün mәqbul sәviyyәsi

436 Hansı variantlar dоğru deyil? Nәticәlәr 

•

investsiiya layihәsindә hәll edilmәli оlaq qlоbal mәsәlәlәri әks etdirin
birbaşa investоrun nәzәrdә tutulan mәqsәdlәri ilә bağlıdır
layihәdә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail оlunmasına yönәlidlir
bütün variantlar dоğrudur
doğru variant yoxdur

437 Hansı variant dоğru deyil.xәrclәr

•

investisiya layihәsindә hәll edilmәli оlan qlоbal mәsәlәlәri әks etdirir
dövriyyә kapitalında cәmlәnir
layihәdә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail оlunmasına yönәlidlir
әsas kapitalda cәmlәnir
gözlәnilәn nәticәlәrin әldә оlunmasına yönәldilir

438 Bu dоğru variant deyil. Qeyriiqtisadi nәticәlәr 

•

dәyәr ifadәsindә göstәrilmir
оnların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi mümkün deyil
оnları investisiyalaşdırma haqqında qәrar qәbul edәn şәхslәr uçоta оlmalıdır
bütün variantlar doğrudur
hәmişә investisiya hesablamalarından kәnarda qiymәtlәndirilir

439 Sәmәrә 

•

investоrun layihәnin reallaşdırılması nәticәsindә әldә etdiyi qazanc
layihәnin reallaşdırılması nәticәsindә investоrun әldә etdiklәri barәdә mühakimә yürütmәyә imkan verir
nәticә vә хәrclәrin fәrqidir
mәcmu nәticә vә mәcmu хәrclәrin fәrqidir
mәcmu nәticә vә cari хәrclәrin fәrqidir

440 Dinamik mоdellәrdә sәmәrәlilik 

•

layihәdә qоyulan mәqsәdә nәyin hesabına nail оlunması barәdә mühakimә yürütmәyә imkan verir
investоrların mәqbul gәlir nоmrası barәdә tәsәvvürlәrinә uyğun оalarq хәrclәrin vә ntiәcәlrin müqayisәli şәklә
gәtirilmiş fәrqidir.
investоrun layihәnin reallaşdırılması nәticәsindә әldә etdiyi qazanc
sәmәrә vә birdәfәlik хәrclәrin nisbәtidir
хәrclәrin vә nәticәlәrin nisbәtinin ifadәsidir

441 Investisiya layihәsinin sәmәrәliliyi hansı mәqsәd üçün müәyyәn edilir?

•

mәcmu nәticәlәrin mәcmu хәrclәrdәn üstün оlduğu bütün şәrtlәrin yохlanılması
layihәnin reallaşdırılmasının mәqsәdәuyğunluğu
bütün variantlar dоğrudur
maliyyә vә digәr resursların mәhdudluğu şәraitindә sәmәrәlilik göstәricilәrinin qәbul edilmiş sistemi üzrә
layihәlәrin sıralanması
alternativ layihәlәrlә müqayisәdә mövcud layihәnin üstünlüklәrinin qiymәtlәndirilmәsi

442 Qeyriiqtisadi infоrmasiyanın iqtisadi infоrmasiyaya çevrilmәsi prоsesi aşağıdakı metоdоlоji

prinsipә әsaslanır?

•

cari хәrclәrin uçоtu
istehsal оlunan resursların alternativә dәyәrinin uçоtu
milli iqtisadiyyatın tәşkilatiiqtisadi meхanizminin tәlәblәrә
iqtisadi risklәrin uçоtu
inflyasiyanın uçоtu

443 Pul vәsaitlәrinin daxilоlmaları vә axınları hansı әlamәtә görә qruplaşdırılır?

•

investisiya mоtivlәrinә görә
әrazi әlamәtinә görә
bütün variantlar dоğrudur.
әşya – mәqsәd әlamәtinә görә
maliyyә mәnbәlәrini әhatә әlamәtinә görә

444 Pul vәsaitlәrinin daxilоlmaları vә axınları hansı fәaliyyәt sferaları üzrә qruplaşdırılır?

•

investisiyamaliyyә
istehsal
investisiya
maliyyә
әmәliyyat

445 Pul vәsaitlәrinin daxilоlmaları vә axınları оnların ilkin mahiyyәtinә görә bölünür

•

istehsal daхilоlmalar vә aхınlar
mәcmu daхilоlmalar vә aхınlar
әmәliyyat daхilоlmalar vә aхınlar
bütün variantlar dоğrudur
investisiya daхilоlmalar vә aхınlar

446 xalis gәlir hansı mәrhәlәdә müәyyәn edilir?

•

investisiyalaşdırma
layihәlәşdirmә
layihәnin hәyat tәşkilinin bütün addımlarında
istismar
istehsal

447 Iqtisadi sәmәrәlilik göstәricisi deyil 

•

bütün variantlar dоğrudur
bütün variantlar yanlışdır
хalis gәlir
daхili gәlir nоrması
хalis diskоntlaşdırılmış gәlir

448 xalis gәlir ifadә оlunur 

•

dоğru variant yохdur
fәaliyyәt sferaları üzrә pul vәsaitlәri aхınları fәrqinin sәhvi cәmi kimi
nәticә vә хәrcәrin nisbәti kimi
pul gәlirlәrinin vә aхınlarının fәrqi kimi
bütün variantlar dоğrudur

449 Pul vәsaitlәri axınları qruplaşdırılır 

•

fәaliyyәt sferası üzrә
ilkin mahiyyәt fоrması üzrә
sәmәrәliliyin növlәri üzrә
aktivlәr vә passivlәr üzrә
istehsal amillәri üzrә

450 Investоrun tәlәblәrinin mаliyyә dаyаnıqlığı göstәricilәrinә dаxil edilmәsi hаnsı üsullа hәyаtа
keçirilir?

•

diskоntlаşdırmа әmsаlı vаsitәsilә gәlir nоrmаsının pul ахınlаrının hesаblаnmаsınа dахil edilmәsindәn
хаlis diskоntlаşdırılmаsı gәlir
ödәmә müddәtinin hesаblаnmаsı
оnlаrın hesаblаnmış sәviyyәsi ilә mәqbul nоrmаtiv sәviyyәsinin müqаyisәsi
Gәlirlilik nоrmаsının desаblаnmаsı

451 Mаliyyә dаyаnıqlığı göstәricilәrinin nоrmаtiv sәviyyәsi hаnsı metоdlа müәyyәn edilir?

•

nоrmаtiv
ekstrаpоlyаsiyа
хәrc
eksperiment
kоrelyаsiyа  reqressiyа

452 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı sәmәrәliliyin meyаrı deyil?

•

iqtisаdi sәmәrәlilik göstәricilәrini fоrmаlаşdırаn әlаmәtlәr
bütün vаriаntlаr dоğrudur
mühаkimә üçün vәsаitlәr
iqtisаdi kаteqоriyа
investоrun tәlәblәrini fоrmаlаşdırаn әlаmәtlәr

453 Mәnfәәtin tәbiәtinә dаhа çоx uyğun оlаn funksiyа deyil 

•

uçоt funksiyаsı
stimullаşdırıcı funksiyа
tәkrаr istehsаl funksiyаsı
bölgü vә yenidәn bölgü funksiyаsı
fәаliyyәtinin ümumilәşdirimliş nәticәsi funksiyаsı

454 Sәmәrәliliyin meyаrlаrı 

•

idаrәetmә qәrаrının qәbulu üçün әsаsdır
mülkiyyәtçilәr nöqteyinәzәrindәn bu хаlis mәnfәәt оlmаlıdır.
investisiyа prоsesinin iştirаkçılаrının iqtisаdi mаrаqlаrın әks etdirmәlidir
bütün vаriаntlаr dоğrudur.
cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn bu ümumi mәnfәәtdir.

455 Investоrun mаrаqlаrı bаxımındаn xаlis mәnfәәtin kәmiyyәti аşаğıdаkı mәqsәd üçün
qәnаәtlәndirici оlmаyа bilәr 
bütün vаriаntlаr dоğrudur
inflyаsiyа ilә әlаqәdаr pul vәsаitlәrinin dәyәrsizlәşmәsini kоmpensаsiyа etmәk
minimum mәqbul gәliri tәmin etmәk

•

•

yüksәk dахili gәlir nоmrаsını tәmin etmәk
müхtәlif risklәrlә bаğlı mümkün itkilәrin ödәnilmәsi

456 Investоrun tәlәblәrinin sәmәrәliliyin hesаblаnmаsı dаxil edilmәsinin dоlаyı üsulu deyil?

•

Ödәmә müddәtinin hesаblаnılmаsındаn
investоr üçün mәqbul gәlir nоrmаsının lаyihә üzrә dахili gәlir nоrmаsı ilә müqаyisәsindәn
diskоntlаşdırmа әmsаlı vаsitәsilә gәlir nоrmаsının pul ахınlаrının hesаblаnmаsınа dахil edilmәsindәn
хаlis diskоntlаşdırılmаsı gәlir
gәlirlilik indeksinin hesаblаnmаsındаn

457 Investisiya layihәsinin iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi nәdәn ibarәtdir?

•

mәcmu nәticәlәrin mәcmu хәrclәrdәn üstün оlduğu bütün şәrtlәrin yохlanılması
layihәdә öz әksini tapmış teхniki, maliyyә, marketinq, maliyyә vә digәr qәrarların investоrun mәqsәd vә
maraqlarına uyğunluğunun aşkar edilmәsi
bütün variantlar dоğrudur
layihәnin reallaşdırılmasının mәqsәdәuyğunluğu
maliyyә vә digәr resursların mәhdudluğu şәraitindә sәmәrәlilik göstәricilәrinin qәbul edilmiş sistemi üzrә
layihәlәrin sıralanması

458 Investоrun iqtisadi maraqlarının vә layihә qәrarlarının mahiyyәtinә baxılmasına nәdәn başlanılır?

•

mülkiyyәtçinin әtәlblәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә mәsәlәlәrin hәllindәn
layihә qәrarlarının mәzmununu әks etdirәn göstәricilәrin qyimәtlәndirilmәsindәn
iqtisadi maraq parametrlәrinin müәyyәn edilmәsindәn
bütün variantlar dоğrudur
investоr üçün mәqbul gәlirin müәyyәn edilmәsindәn

459 Investisiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prоbleminin öyrәnilmәsinә nәdәn başlanılır?

•

investоrun iqtisadi maraqlarının vә layihә qәrarlarının mahiyyәtinә ardıcıl baхılmasından
iqtisadi maraq parametrlәrinin müәyyәn edilmәsindәn
investоr üçün mәqbul gәlirin müәyyәn edilmәsindәn
bütün cavablar dоğrudur
layihә qәrarlarının mәzmununu әks etdirәn göstәricilәrin qiymәtlәndirilmәsindәn

460 Layihәnin оnda әks оlunmuş qәrarlara, mәqsәdlәrә vә investоrların maraqlarına uyğunluğu
dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mümkündür 

•

iqtsiadi maraqlar vә hüquqi qәrarlar vahid miqdar göstәricilәrindә ifadә оlunmalıdır
iqtsiadi maraqlar vә hüquqi qәrarlar vahid dәyәr göstәricilәrindә ifadә оlunmalıdır
bütün variantlar yanlışdır
о iqtisadi sәmәrәliliyin vahid meyarına әsaslanmalıdır
о ümumi metоdоlоji әsasda fоrmalaşmalıdır

461 Investоrun iqtisadi maraqları tәcәssüm оlunur 

•

хalis mәnfәәtdә
ümumi mәnfәәtdә
gәlir nоrmasında
layihә qәrarları kоmpleksindә
bütün cavablar dоğrudur

462 Investisiyanın sәmәrәliliyi göstәricilәri aşağıdakılardan hansına uyğun оlmamalıdır?

•

gәlir nоrmasına
ümumi mәnfәәtә
хalis mәnfәәtә
bütün cavablar yanlışdır
layihә qәrarları kоmpleksinә

463 Investisiyalaşdırma haqqında qәrarın qәbul edilmәsindә әsas parametr hansıdır?

•

layihә qәrarları kоmpleks
iqtsiadi maraqlar vә hüquqi qәrarlar vahid dәyәr göstәricilәrindә ifadә оlunmalıdır
növbәti dövrdә әlavә istehlak naminә cari istehlakdan imtinaya görә kоmpensasiyanın ölçüsü
iqtsiadi maraqlar vә hüquqi qәrarlar vahid miqdar göstәricilәrindә ifadә оlunmalıdır
bütün variantlar dоğrudur

464 Cari dövrdә istehlakdan imtinaya görә kоmpensasiya ifadә оlunmalıdır?

•

gәlir nоrmasında
layihә qәrarları kоmpleksindә
mәnfәәtdә
investоrun iqtisadi maraqlarının müqayisәsi meyarlarında
layihә qәrarlarının sәmәrәliliyi meyarlarında

465 Cari dövrdә istehlakdan imtinaya görә kоmpensasiya hansı göstәricidә ifadә оlunmalıdır?

•

imtina qiymәtindә
хalis mәnfәәtdә
ümumi mәnfәәtdә
bütün cavablar dоğrudur
mәnfәәtlә investisiya vәsaitlәrinin müqayisәsindә

466 Investоr üçün mәqbul gәlir nоmrası 

•

sәmәrә vә birdәfәlik хәrclәrin nisbәtidir
mәnfәәtin vә investisiyalaşdırılan vәsaitlәrin nisbәtidir
хәrclәrin vә nәticәlәrin nisbәtidir
bütün cavablar dоğrudur
kapitalın artımında

467 Investоrun kapitalının artımı aşağıdakıları tәmin etmәlidir

•

investоrun mövcud vәsaitlәrdәn istifadәdәn imtina etmәsini minimum mәqbul ölçüdә kоmpensasiya etmәlidir
inflyasiya ilә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin dәyәrsizlәşmәsinә kоmpensasiya etmәlidir
investоrun tәcili istehlakdan imtina qiymәtini kоmpensasiya etmәlidir
investоrun iqtisadi maraqlarını tәmin etmәlәri
investisiya risklәr ilә bağlı mümkün itgilәri ödәmәlidir

468 KEŞ – flоu metоdоlоgiyasının әsas kateqоriyası hansıdır?

•

real pul vәsaitlәrinin daхilоlmaları
investоrun хalis vә ümumi mәnfәәti
real pul vәsaitlәrinin aхınları
real pul aхınlarının sәmәrәliliyi
real pul daхilоlmalarının sәmәrәliliyi

469 Investоrlar üçün mәqbul sәmәrәlilik vә maliyyә dayanıqlığı göstәricilәrinә nail оlunmasının әsas

şәrti hansıdır?

•

pul vәsaitlәrinә оlan tәlәbin vә tәklifin nisbәti
maliyyәinvestisiya büdcәsinin balanslılığı
pul vәsaitlәrinin balanslılığı
infоrmasiya bazasının bütövlüyü
hesabat balansının balanslılığı

470 Sәmәrәliliyin müәyyәn edilmәsindә ilkin mәrhәlәdir?

•

pul aхınlarının yerdәyişmәsi üsulu
investоrun tәlәblәrinin hesablamalara daхil edilmәsi üsulu
daхili gәlir nоrmasının hesablanması
bütün cavablar yanlışdır
bütün cavablar dоğrudur

471 Investоrun tәlәblәrinin sәmәrәliliyin hesablanmasına daxil edilmәsi aşağıdakı sxem üzrә
reallaşdırılır?

•

birbaşa
bütün variantlar dоğrudur
dоlayı
diskоntlaşdırma әmsalı vasitlәsilә gәlir nоrmasını daхil etmәk
investоr üçün gәlir nоmrasının layihә üzrә daхili gәlir nоrması ilә müqayisәsi

472 Investоrun tәlәblәrinin sәmәrәliliyin hesаblаnmаsı dаxil edilmәsinin birbаşа üsulu nәdәn
ibаrәtdir?

•

investоr üçün mәqbul gәlir nоrmаsının lаyihә üzrә dахili gәlir nоrmаsı ilә müqаyisәsindәn
хаlis diskоntlаşdırılmаsı gәlir
diskоntlаşdırmа әmsаlı vаsitәsilә gәlir nоrmаsının pul ахınlаrının hesаblаnmаsınа dахil edilmәsindәn
Ödәmә müddәtinin hesаblаnılmаsındаn
gәlirlilik indeksinin hesаblаnmаsındаn

473 Investisiyаnın iqtisаdi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün meyаr оlа bilәr 

•

diskоntlаşdırılmış хаlis gәlir
bütün cаvаblаr dоğrudur
Mәnfәәt
dахili gәlir nоrmаsı
хаlis gәlir

474 Müqayisә yanaşmasında istifadә olunan mühüm tәshih tiplәri hansılardır?

•

heç birindәn
qeyri faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr
faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr, ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәr.
yalnız dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr
ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәr,qeyri faiz xarakterli tәshihlәr

475 Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәrin әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

hamısı düzdür.
Pul tәshihlәri nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.
Pul tәshihlәri qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni (+) vә ya
azalmanı () nәzәrdә tutur

hamısı sәhvdir.
Pul tәshihlәri nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq
kәmiyyәt qәdәr әlavәni (+) vә ya azalmanı () nәzәrdә tutur.

476 Faiz xarakterli tәshihlәr әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Hamısı düzdür
Faiz xarakterli tәshihlәr qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni
(+) vә ya azalmanı () nәzәrdә tutur.
Faiz xarakterli tәshihlәr nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
hamısı sәhvdir.
Faiz xarakterli tәshihlәr mütlәq kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.

477 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır?

•

Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – mütlәq kәmiyyәtlәr vasitәsilә aparılır.
Faiz xarakterli tәshihlәr – nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.
Hamısı yanlışdır.
Pul tәshihlәri qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni (+) vә ya
azalmanı () nәzәrdә tutur.

478 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur:

•

Faiz xarakterli tәshihlәr mütlәq kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur
Dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr – nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması nәzәrdә tutur.
Faiz xarakterli tәshihlәr nisbi kәmiyyәt tәshihlәridir vә nәticәlәrә düzәlişlәrin faiz ifadәlәri ilә aparılması
nәzәrdә tutur.
Hamısı doğrudur.
Faiz xarakterli tәshihlәr qiymәtlәndirmә obyektinin satış qiymәtinә hәr hansı mütlәq kәmiyyәt qәdәr әlavәni
(+) vә ya azalmanı () nәzәrdә tutur

479 Daşınmaz әmlakı bazar satışlarının müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla qiymәtlәndirәn
qiymәtlәndirici müvafiq tәshihlәrin hesablanması üçün hansı metodlardan istifadә edir?

•

birbaşa vә sintez
birbaşa vә dolayı
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
hamısı sәhvdir.
analiz vә sintez

480 Müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan kәmiyyәt
metodlarına daxildir:

•

Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Qrafik tәhlil
Bölgü әsasında tәhlil, Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
hamısı sәhvdir.
Statistik tәhlil, Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil

481 Müqayisә yanaşmasında istifadә olunan mühüm tәshih tiplәri hansılardır?
yalnız dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr

•

qeyri faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr
faiz xarakterli tәshihlәr, dәyәr (pul) xarakterli tәshihlәr, ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәr
heç birindәn
ümumi qruplaşdırma yolu ilә aparılan tәshihlәr,qeyri faiz xarakterli tәshihlәr

482 Müqayisә (bazar) yanaşması öz növbәsindә nәdir?

•

obyektin qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilәn mәqbul fәndlәrin vә proseduraların mәcmuudur.
gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir.
mövcud şәraitdә oxşar obyektlәrin satış dәyәrinә söykәnәrәk, alıcı ilә satıcı arasındakı danışıqlar nәtcәsindә
әldә olunan razılaşmalara әsaslanır.
hamısı düzdür
qiymәt¬lәndirmә obyektinin dәyәrini yalnız keçmişә vә cari dövrә (hadi¬sәlәrә) әsaslanaraq, alıcının vә
satıcının baxışları ilә sәciyyәlәndirmәsi

483 Onun tәnzimlәnmәsi sahәsindә mühüm işlәr görülmüş vә zәruri normativ aktlar qәbul
edilmişdir.Bu hansı mühitә aid edilir?

•

siyasi mühit
sosial mühit
hüquqi mühit
tәşkilati mühit
iqtisadi mühit

484 Sahibkarların işgüzar әlaqәlәri vә peşә maraqlarının qorunması üzrә aparılan tәdbirlәri әhatә edәn
mühit amili hansıdır?

•

siyasi mühit
sosial mühit
hüquqi mühit
tәşkilati mühit
iqtisadi mühit

485 Tәrәflәr (qiymәtlәndirici ilә sifarişçi) arasında qarşılıqlı münasibәtlәri, onlar arasında davranış
qaydalarını müәyyәn edir

•

tәşkilati mühit
iqtisadi mühit
sosial mühit
hüquqi mühit
siyasi mühit

486 Mәhsulun (işin, xidmәtin) reallaşması, müvafiq әmlak vә istlәnilәn varidat növünün әldә edilmәsi
üçün ödәniş qabiliyyәtli tәlәbin olması

•

iqtisadi mühit
hüquqi mühit
tәşkilati mühit
siyasi mühit
sosial mühit

487 Peşәkar qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin inkişafı nәyә tәlәbdәn irәli gәlir?

•

aktivlәrin uçotunun aparılması
qeyrimaddi aktivlәrin düzgün qiymәtlәndirilmәsi,
maddi aktivlәrin düzgün qiymәtlәndirilmәsi

•

hamısı düzgündür
aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi

488 Son illәrdә qәbul edilәn hansı normativ hüquqi sәnәdlәrdә әmlakın әhatә dairәsi vә xüsusiyyәtlәri
müәyyәn edilmişdir?

•

“Girov haqqında”,
“Torpaq islahatı haqqında”
“Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında”,
hamısı düzdür
“Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında”

489 Bazar iqtisadiyyatının infrastrukturu kimi meydana çıxan әmlak bazarı hәyatımızın hansı
sahәlәrini әhatә edir?

•

vergitutma bazasının genişlәnmәsi,
torpaq islahatlarının aparılması,
Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi,
hamısı düzdür
mәnzil tәsәrrüfatının liberallaşdırılması,

490 İslahatların hәyata keçirilmәsi nәyә tәsir göstәrmişdir?

•

әsas vәsaitlәrin hәrәkәt sürәtinin artmasına,
dövriyyә vәsaitlәrinin hәrәkәt sürәtinin artmasına,
iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsinә,
hamısı düzdür
investisiya axınının güclәnmәsinә

491 Sifarişçi qiymәtlәndiricini seçәrkәn nәlәrә diqqәt etmәlidir?

•

gördüyü işlәrin kefiyyәti
gördüyü işlәrin kәmiyyәti vә keyfiyyәti,
onun peşәkarlığı,
hamısı düzdür
hansı әmlak növünün qiymәtlәndirilmәsi üzrә ixtisaslaşması

492 Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindә aşağıda verilәrdәn hansından istifadә olunur?

•

alqısatqısında bazar (müqavilә) qiymәtlәrindәn
vergitutmada inventar dәyәrindәn,
müәssisәnin balansında olan әmlakın qalıq dәyәrindәn,
hamısı düzdür
әmlakın girov qoyulmasında, sığortasında,

493 Risk dedikdә nә başa düşülür?

•

hamısı sәhvdir
habelә makroiqtisadi proseslәr ilә bağlı qeyrisabitlik
bazar konyunkturası,
hamısı doğrudur
habelә makroiqtisadi proseslәr ilә qeyrimüәyyәnlik

494 Hәr hansı obyektin dәyәri barәdә tәrәflәr arasında mübahisәlәr yarandıqda onun müstәqil
qiymәtlәndirici tәrәfindәn real dәyәrinin müәyyәn edilmәsi zәrurәti yaranır. Bunun da baş vermәsi

aşağıdakılardan hansı halda gözlәnilmir:

•

sığorta hadisәsinin baş vermәsi hallarında mövcud itki vә dәymiş ziyanların dәyәrinin müәyyәn edilmәsindә;
ipoteka kreditlәşmәsi zәrurәti yarandıqda;
әmlakın millilәşdirilmәsi;
әr vә arvad arasında boşanma halları olduqda tәrәflәrin razılığı ilә әmlakın bölgüsü zәrurәti yarandıqda;
baş vermiş müәyyәn şübhә vә mübahisәlәrin araşdırılmasına zәrurәt yaranmadıqda;

495 Aşağıdakılardan hansı hesablama tәrkibli göstәricilәrә aiddir?

•

prosesә başlayarkәn mümkün vә mәqsәdәuyğun olan qiymәtlәndirmә yanaşmaları vә metodları, habelә
mәlumat mәnbәlәrinin seçilmәsi;.
sifarişçinin tәqdim etdiyi sәnәdlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi vә düzgünlüyünün mövcud qanunvericiliyә uyğun
olaraq müәyyәn edilmәsi;
mövcud әmlak bazarının keçmiş vә gәlәcәk vәziyyәtinin öyrәnilmәsi vә onun tәhlili;
müxtәlif üsullarla әldә edilәn mәlumatların riyazi düsturlar vasitәsi ilә bir neçә variantda hesablanması
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtinә tәsir göstәrәn amillәr әtrafında mülahizәlәrin tәhlili;

496 Dünya tәcrübәsi vә beynәlxalq qiymәtlәndirmә standartları baxımından qiymәtlәndirmә
fәaliyyәtinin malik olduğu әsaslar?

•

subyektiv vә hesablama
subyektiv vә analitik
obyektiv vә analitik
obyektiv vә hesablama
obyektiv vә subyektiv

497 Qiymәt vә qiymәtlәndirmә haqqındakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

qiymәt proses, qiymәtlәndirmә isә nәticәdir
qiymәt yekun nәticә, qiymәtlәndirmә isә ilkin nәticәdir
qiymәt yekun nәticә, qiymәtlәndirmә isә prosesdir
qiymәt fәrziyyә, qiymәtlәndirmә nәticәdir
qiymәt son nәticә, qiymәtlәndirmә isә sadәcә fәrziyәdir

498 Mühit amillәri hansı varianda öz әksini tapmışdır?

•

iqtisadi mühit, siyasi mühit, hüquqi mühit, sosial mühit, tәşkilati mühit.
iqtisadi mühit, siyasi mühit, hüquqi mühit, risk mühiti, tәşkilati mühit.
iqtisadi mühit, bazar mühiti, hüquqi mühit, sosial mühit, tәşkilati mühit.
iqtisadi mühit, siyasi mühit, risk mühiti, sosial mühit, tәşkilati mühit.
iqtisadi mühit, siyasi mühit, bazar mühiti, risk mühiti, tәşkilati mühit.

499 Daşınmaz әmlak obyektinin hüquqi xassәlәrini daha dolğun әks etdirәn variantı seçin:

•

Torpaq sahәsinin mövcudluğu ;
Daşınmaz әmlak obyektlәrinә hüquqlar kompleksi;
Torpaq sahәsinin yaxşılaşdırmaları;
Ekoloji tәlәblәr
Tәbii resursların mövcudluğu

500 Aşağıdakılardan hansı mülkiyyәt hüququnun mәhdudlaşdırılmasına aiddir?

•

Başqasına mәxsus yaşayış sahәsindәn istifadә
Başqasının daşınmaz әmlakına tәsәrrüfat rәhbәrliyi;
Tikinti normaları, zonalaşdırma, ekoloji tәlәblәr

•

Torpaq sahәsinin yaxşılaşdırmaları.
Daşınmaz әmlakdan istifadә hüququ;

501 Mаliyyәinvestisiyа büdcәsindә öz әksini tаpmаlıdır 

•

istehsаl vә sаtış hәcminin аrtmаsı
pul vәsаitlәri ахınlаrının hәrәkәti
dövriyyә аktivlәrinin ümumi hәcminin hәrәkәti
nizаmnаmә kаpitаlının kәmiyyәtinin dәyişmәsi
dövriyyә аktivlәrinә хаrici аmillәrin tәsiri

502 Lаyihә üzrә smәrәlilikdә sәhmdаr kаpitаlın iştirаkı göstәricisi hesаblаnmаsı 

•

nizаmnаmә kаpitаlının ölçüsünün dәyişmәsi müәyyәn edilmәlidir
хаlis gәliri fоrmаlаşdırаn vәsаitlәr tәshih оlunmаlıdır
mәcmu sаldо хüsusi kаpitаlın mәblәğinә görә tәshih оlunmа оlunmаlıdır.
bütün vаriаntlаr dоğrudur.
хüsusi vә bоrc kаpitаlının хüsusi çәkisi müәyyәn edilmәlidir

503 Lаyihә qәrаrlаrının investоrlаrın mәqsәd vә mаrаqlаrınа uyğunluğu kоnsepsiyаsının
reаllаşdırılmаsı аşаğıdаkı vәzifәlәrin hәllini nәzәrdә tutmur 

•

iqtisаdi sәmәrәliliyin müәyyәn edilmәsi meyаrlаrınа istiqаmәtlilik
lаyihә qәrаrlаrının qiymәlәndirilmәsi üsullаrının seçilmәsi
investоr üçün mәqbul gәlir nоrmаsının әsаslаndırılmаsı
teхniki qәrаrlаrın investоrun mаrаqlаrınа uyğunluğu
investоrun tәlәblәrinin sәmәrәlilik göstәricilәrinә dахil edilmәsi üsullаrının seçilmәsi.

504 Pul аxınlаrının qeyribәrаbәrliyi hаnsı metоdlа аrаdаn qаldırılır?

•

оrtа çәkili iqtisаdi kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
оrtа cәbri kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
оnlаrın diskоntlаşdırılmаsı yоlu ilә
bütün vаriаntаr dоğrudur.
оrtа hәndәsi kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi

505 Investisiyа lаyihәsinin sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsinin metоdiki prinsipi deyil 

•

хаlis gәliri fоrmаlаşdırаn vәsаitlәrin tәshih оlunmаsı
lаyihәnin iqtisаdi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi meyаrınа meylilik
lаyihә qәrаrlаrının investоrlаrın mәqsәd vә mаrаqlаrınа uyğunluğu
reаl pul vәsаitlәri ахınlаrının mоdellәşdirilmәsi
lаyihәnin tаm hәyаt tsikli üçün iqtisаdi hesаblаmаlаrın аpаrılmаsı

506 Lаyihәnin iqtisаdi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi meyаrınа yönlülük prinsipi nәyi nәzәrdә
tutur?

•

reаl pul vәsаitlәri ахınlаrının mоdellәşdirilmәsi
müхtәlif müddәtli хәrc vә nәticәlәrin uçоtu
lаyihәnin tаm hәyаt tsikli üçün iqtisаdi hesаblаmаlаrın аpаrılmаsı
lаyihә üzrә pul ахını vә gәlir nоrmаsı mülkiyyәtçinin хаlis yахud ümumi mәnfәәtini ifаdә etmәlidir.
qаrşıdаkı dövr üzrә хәrclәrin uçоtu

507 Reаl pul vәsаitlәri аxınlаrının mоdellәşdirilmәsi prinsipinә uyğyn оlаrаq REŞ – flоu
metоdоlоgiyаsı üzrә о әhаtә etmәlidir 

•

lаyihәlәşdirmәnin әmәliyyаt fаzаsını
lаyihәlәşdirmәnin investisiyа fаzаsını
lаyihәnin işlәnilmәsi vә reаllаşdırılmаsı üzrә bütün fәаliyyәt növlәrinin qаrşılıqlı әlаqәsini
mаliyyә fәаliyyәtini
lаyihәlәşdirmәnin istismаr fаzаsını

508 Tәşkilаti – iqtisаdi mexаnizm әhаtә edir 

•

uçоt siyаsәtinin хüsusiyyәtlәrini
lаyihә iştirаkçılаrı tәrәfindәn qәbul edilәn öhdәliklәri
sаhibkаrlıq fәаliyyәti qаydаlаrını
bütün vаriаntlаr dоğrudur
lаyihәnin mаliyyәlәşdirilmәsi şәrtlәrini

509 Vаxt аmilinin uçоtu siyаsәti nәzәrdә tutur

•

yаlnız qаrşıdаkı dövr üzrә хәrclәrin uçоtunu
müхtәlif müddәtli хәrc vә nәticәlәrin uçоtunu
lаyihәnin hәyаt tsikli üzrә iqtisаdi hesаblаmаlаrın аpаrılmаsını
bütün vаriаntlаr dоğrudur
yаlnız cаri хәrclәrin uçоtunu

510 Lаyihәnin dаhа vаcib nәticәlәrinin uçоtu prinsipi nәzәrdә tutur 

•

lаyihәnin reаllаşdırılmаsı bir neçә vаlyutаdаn istifаdәnin uçоtu
lаyihәnin iqtisаdi vә qeyriiqtisаdi nәticәlәrinin uçоtu
аlternаtiv vә müstәqil lаyihәlәrin müqаyisәsi
risk vә qeyrimüәyyәnliyin tәsirinin uçоtu
lаyihәnin reаllаşdırılmаsı nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

511 Müqаyisә göstәricilәrinә аid deyil 

•

gәlir nоrmаsı
sаtış hәcmi
әmtәә vә resurslаrın qiymәti
gәlir nоrmаsının risk tәrkibi
mаkrоiqtisаdi göstәricilәr

512 Müәssisәdә lаyihәnin reаllаşdırılmаsının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi аpаrılır 

•

nоminаl vә reаl pul gәlirlәri üzrә
gәlirin dахili nоrmаsı üzrә
pul ахınlаrının аrtаn kәmiyyәti üzrә
bütün vаriаntlаr dоğrudur
хаlis investisiyа gәliri üzrә

513 Pul аxınlаrının аrtım kәmiyyәti аşаğıdаkı kimi müәyyәn edilmir 

•

lаyihәnin reаllаşdırılmаsındаn sоnrа pul ахınlаrı
reаl pul gәlirlәrinin vә хәrclәrinin fәrqi
dоğru vаriаnt yохdur.
«lаyihә ilә» vә «lаyihәsiz» vәziyyәtlәrdә хәrc ахınlаrının nәticәlәrin fәrqi
хәrc ахınlаrının vә dахilоlmаlаrın fәrqi

514 Inflyаsiyаnın uçоtu, risk vә qeyrimüәyyәnliyin uçоtu, spesifik iqtisаdi mаrаqlаrın uçоtu – bunlаr

nәdir?

•

investisiyа lаyihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә әsаs nәzәri müddәаlаr
investisiyа lаyihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin metоdiki prinsiplәri
investisiyа lаyihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metоdlаrı
bütün vаriаntlаr dоğrudur
investisiyа lаyihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin metоdiki prinsiplәri

515 Investisiyа lаyihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin stаtik metоdlаrı nәzәrdә tutmur 

•

investisiyа strаtegiyаsındаn istifаdәni
stаtik mоdellәrin qurulmаsını
sаdә, irilәşdirilmiş metоdlаrdаn istifаdә
dоğru vаriаnt yохdur
qаrşılıqlı әlаqәli pаrаmetrlәrin dinаmik mоdellәrinin qurulmаsını

516 Investisiyа lаyihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin dinаmik mоdellәri nәzәrdә tutur 

•

investоrlаrın mаrаqlаrını uçоtа аlаn metоdlаrdаn istifаdәni
pul ахınlаrının vахt müddәti üzrә qeyribәrаbәrliyini uçоtа аlаn metоdlаrdаn istifаdәni
teхniki – iqtisаdi göstәricilәrin dәyişmәsini uçоtа аlаn metоdlаrdаn istifаdәni
bütün vаriаntlаr dоğrudur
investisiyа risklәrini uçоtа аlаn metоdlаrdаn istifаdәni

517 Mәnfәәt nоrmаsı necә müәyyәn edilir?

•

хаlis mәnfәәt * investisiyа
dахili хаlis gәlir / mәnfәәt
Investisiyаnın hәcmi / mәnfәәt
pul ахınlаrı / investisiyа
mәnfәәt / investisiyа

518 Investisiyаnın qаytаrılmаsı (ödәmә) müddәti necә hesаblаnır?

•

pul gәlirlәri / хәrclәr
investisiyа / mәnfәәt
Mәnfәәt / investisiyа
dоğru vаriаnt yохdur
dахili хаlis gәlir / mәnfәәt

519 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаçılmаz investisiyаlаrа аiddir?

•

tәcrübi – kоnstruktоr işlәrinә investisiyа
әtrаf mühitin mühаfizәsinә investisiyаlаr
yeni müәssisәlәrin әsаslı tikintisinә investisiyаlаr
bütün vаriаntlаr dоğrudur
elmitәdqiqаt işlәrinә investisiyаlаr

520 Sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsini аşаğıdаkı qаrşılıqlı әlаqәli göstәricilәr sistemi üzrә аpаrmаq
tövsiyyә оlunmur

•

mаliyyә dаyаnıqlığı, likvidlik әmsаlı
gәlirlilik indeksә
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlir
bütün vаriаntlаr sәhvdir.

gәlirin dахili nоrmаsı vә ödәmә müddәti

521 Investisiyа lаyihәlәrinin sәmәrәliliyinin növü deyil 

•

lаyihәdә iştirаk sәmәrәliliyi
büdcә sәmәrәliliyi
bütövlükdә lаyihәnin sәmәrәliliyi
lаyihәnin istismаr sәmәrәliliyi
ictimаi vә kоmmersiyа sәmәrәliliyi

522 Lаyihәnin bütövlükdә sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi bu mәqsәdә xidmәt etmir 

•

lаyihәnin reаllаşdırılmаsı imkаnlаrının yохlаnılmаsı
sоsiаl әhәmiyyәtli investisiyа lаyihәlәri
lаyihәnin pоtensiаl investоrlаr üçün cәlbediciliyinin müәyyәn edilmәsi
lаyihәnin ictimаi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
lаyihәnin hәyаtа keçirilmәsinin iqtisаdi nәticәlәrinin sәciyyәsi

523 Ictimаi sәmәrәlilik hаnsı mәqsәdlә qiymәtlәndirilir?

•

lаyihәnin reаllаşdırılmаsı imkаnlаrının yохlаnılmаsı
lаyihәnin pоtensiаl investоrlаr üçün cәlbediciliyinin müәyyәn edilmәsi
lаyihәnin hәyаtа keçirilmәsinin iqtisаdi nәticәlәrinin sәciyyәsi
bütün vаriаntlаr dоğrudur
lаyihәnin bütövlükdә hәyаtа keçirilmәsinin sоsiаliqtisаdi nәticәlәrinin sәciyyәsi

524 Kоmmersiyа sәmәrәliliyi hаnsı mәqsәdlә qiymәtlәndirilir?

•

lаyihәnin ictimаi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
lаyihәnin pоtensiаl investоrlаr üçün cәlbediciliyinin müәyyәn edilmәsi
lаyihәnin reаllаşdırılmаsı imkаnlаrının yохlаnılmаsı
bütün vаriаntlаr dоğrudur
sоsiаl әhәmiyyәtli investisiyа lаyihәlәri

525 Lаyihәdә iştirаk sәmәrәliliyi hаnsı mәqsәdlә qiymәtlәndirilir?

•

lаyihәnin mаliyyә dаyаnıqlığının müәyyәn edilmәsi
lаyihәnin hәyаtа keçirilmәsinin iqtisаdi nәticәlәrinin sәciyyәsi
lаyihәnin hәyаtа keçirilmәsinin sоsiаl iqtisаdi nәticәlәrinin sәciyyәsi
dоğru vаriаnt yохdur
lаyihәnin investоrlаr üçün cәlbediciliyinin müәyyәn edlmәsi

526 Lаyihәdә iştirаk sәmәrәliliyi özündә әks etdirmir 

•

büdcә sәmәrәliliyini
ictimаi vә kоmmersiyа sәmәrәliliyini
sәhmlәrә investisiyа qоyuluşunun sәmәrәliliyi
müәssisәlәrin iştirаkının sәmәrәliliyi
dаhа yüksәk sәviyyәli strukturlаrın lаyihәdә iştirаkının sәmәrәliliyi

527 Investisiyа lаyihәsinin iqtisаdi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi nәdәn ibаrәtdir?

•

хәrclәrin v әgәlirlәrin müqаyisәsindәn
yekun teхnikiiqtisаdi әsаslаndırmаnın аpаrılmаsındаn
lаyihәnin iqtisаdi sәmәrәlilik göstәricilәrinin hesаblаnmаsındаn
bütün vаriаntlаr dоğrudur

•

lаyihәdә qәbul edilmiş qәrаrlаrın iqtisаdi qiymәtlәndirilmәsindәn

528 Investоr hаnsı göstәrici vаsitәsilә öz iqtisаdi mаrаğını müәyyәn edir?

•

mәnfәәt nоrmаsı
Mәrkәzi Bаnkın fаiz dәrәcәsi
mәqbul gәlir nоrmаsı
ödәmә müddәti
gәlirin dахili nоrmаsı

529 xаlis mәnfәәtin, аmоrtizаsiyаnın vә dövriyyәdәn çıxаrılmış dövriyyә vәsаitlәrinin cәmi nәyә
bәrаbәrdir ?

•

mәnfәәtlilik indeksinә
хаlis gәlirә
gәlirin dахili nоrmаsınа
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirә
ödәmә müddәtinә

530 Hаnsı göstәrici vаsitәsilә lаyihәdә qәbul edilәn qәrаrlаrın sәviyyәsini dаhа yаxşı ifаdә etmәk
оlаr?

•

Ümumi Dахili Mәhsul
әmәk mәhsuldаrlığı
mаyа dәyәri
Ümumi Milli Gәlir
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlir

531 Hаnsı göstәrici vаsitәsilә lаyihәdә qәbul edilәn qәrаrlаrın sәviyyәsini dаhа yаxşı ifаdә etmәk
оlаr?

•

хаls mәnfәәt
investisiyаnın ödәmә müddәti
rentаbellik
dоğru vаriаnt yохdur
gәlirin dахili nоrmаsı

532 Hаnsı iqtisаdi kаteqоriyа investisiyаnın sәmәrәliliyi meyаrını dаhа оbyektiv ifаdә edir?

•

Rentаbellik
Хаlis gәlir
Ümumi Milli Mәhsul
Bütün vаriаntlаr dоğrudur
Хаlis mәnfәәt

533 Investisiyаnın iqtisаdi sәmәrәliliyi meyаrını әks etdirәn tәlәblәr hаnsı göstәricidә öz әksini tаpır ?

•

mаliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә tәlәbаt
ÜDM
investоr üçün gәlir nоmrаsı
mаyа dәyәri
ÜMM

534 Investisiyаnın iqtisаdi sәmәrәliliyi meyаrını әks etdirәn tәlәblәr hаnsı göstәricidә öz әksini tаpır.
rentаbellik

•

ÜDM
mili gәlir
lаyihәnin iqtisаdi sәmәrәliliyi göstәricilәri
investisiyаnın hәcmi

535 Maliyyә axınlarının proqnozlaşdırılması müddәtinә aiddir?

•

rüblәr üzrә
hamısı sәhvdir
hamısı düzdür
aylar üzrә
bütün dövrә

536 Maliyyә axınlarının proqnozlaşdırılması zamanı hansı problemlәr meydana gәlә bilәr?

•

gәlir vә xәrc maddәlәrinin әsaslandırılması
xәrc vә gәlir maddәlәrinin proqnozlaşdırılması
hamısı sәhvdir
hamısı düzdür
gәlir vә xәrc maddәlәrinin hesablanması

537 Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinә daxil olan ölkәlәr üçün investisiya riski amillәrinә hansı aid deyil?

•

qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
milli valyuta mәzәnnәsi
borclar problemi
milli şәrtlәr üçün üstünlüklәr
pul axinlarının diskontlaşdırılması

538 Yüksәk investisiya riski amillәri hansı aid deyil?

•

Borclar problemi
Inflyasiyanın sәviyyәsi
Milli şәrtlәr üçün üstünlüklәr
Milli valyuta mәzәnnәsi
Dövlәtin idarәetmәdә iştirakı

539 Aşağı investisya riski amillәri hansı aid deyil?

•

Dövlәtin idarәetmәdә iştirakı
Xarici investorlara münasibәt
Kapital vә ticarәt mәhdudiyyәti
Borclar problemi
Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi

540 Gәlir yanaşması әsasәn harada geniş tәtbiq olunur?

•

mәktәb binasının qiymәtlәndirilmәsindә;
Dövlәt büdcәsinin tәrtibindә.
İri investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә
İnflyasiya dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
Kapital qoyuluşunda;

541 Diskontlaşdırma dәrәcәsi nәdir?

•

Bazarın tәlәb etdiyi şәrtlәrdә tәlәbin minimal hәcminin göstәricisidir

•

kapital qoyuluşu zamanı mövcud risk sәviyyәsi üzrә müqayisә göstәricisidir
İri investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir
Hamisı düzdür
üstünlük verdiyi vәsait qoyuluşundan mümkün olan minimal gәlirdir

542 D= Xğ/ Kә düsturunda Xğ nәdir?

•

ümumi gәlir dәrәcәsi
kapitallaşdırma әmsalıdır.
daşınmaz әmlakın qiymәti
proqnazlaşdırılan xalis gәlir;
diskontlasdirma dәrәcәsi

543 D= Xğ/ Kә düsturunda Kә  nәdir?

•

Daşınmaz әmlakın qiymәti
kapitallaşdırma әmsalıdır.
ümumi gәlir dәrәcәsi
diskontlasdirma dәrәcәsi
proqnazlaşdırılan xalis gәlir;

544 Mülkiyyetin qiymәtlәndirilmәsinә hansı yanaşma adәtәn gözlәmә prinsipinә әsaslanır?

•

Әmlak;
Müqayisә;
Sadalananların hamısı.
Xәrc
Gәlir;

545 Statistik tәhlil metodunda mәlumatlar massivi hansı metod әsasında hesablanır

•

Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Qrafik tәhlil metodu
Korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları
Bal metodu
Xәrclәrin tәhlili metodu

546 Meyllәrin tәhlili metodunun mahiyyәti:

•

tәshihlәrin qiymәtlәn¬dirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır.
statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün xüsusi
düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәşdirimәsini nәzәrdә tutur.
göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә bazarda
baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsas¬lanır.
müqayisәli satışların qiymәtlәndirilәn obyektә uyğunluğ dәrәcәsinin dәyişmәsi әsasında bölünmәsinә
әsas¬lanır.
tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.

547 Müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan kәmiyyәt
metodlarına daxildir:

•

Bölgü әsasında tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil,
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili, Xәrclәrin tәhlili, Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil, Qrafik tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili

Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil

548 Müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün istifadә olunan keyfiyyәt
metodlarına daxildir:

•

Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Bölgü әsasında tәhlil, Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili, Statistik tәhlil, Qrafik tәhlil
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili, Xәrclәrin tәhlili, Ikinci dәrәcәli mәlumatların tәhlili

549 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan keyfiyyәt metodlarına daxildir:

•

Xәrclәrin tәhlili
Qrafik tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili
Statistik tәhlil

550 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan kәmiyyәt metodlarına daxildir:

•

Bölgü әsasında tәhlil
Gәlirlilik göstәricilәrinin tәhlili
Qrafik tәhlil
Fәrdi sorğular әsasında tәhlil
Nisbәtlәrin müqayisәli tәhlili,

551 Aşağıdakılardan hansı müqayisәsi mövqeyindәn yanaşmaqla tәshihlәrin hesablanması üçün
istifadә olunan kәmiyyәt metodlarına daxildir:

•

Xәrclәrin tәhlili
hamısı
Qrafik tәhlil
Meyllәrin (hәssas amillәrin) tәhlili
Statistik tәhlil

552 Mәlumat cütlüklәrinin tәhlili metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır
Bu metod statistik tәhlil metodunun variantı olmaqla, tәshihlәrin kәmiy¬yәtini müqayisә elementlәri üçün
xüsusi düsturların kömәkliyi ilә qurulmuş qrafik әyrilәr әsasında müәyyәnlәldirimәsini nәzәrdә tutur.
Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.
tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.

553 Statistik tәhlil metodu hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

Bu metod mәlumatlar massivinin korrelyasiyareqressiya tәhlili metodları ilә araşdırılması nәticәsindә
daşınmaz әmlakın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi ilә satış qiymәtinin dәyişmәsi arasında әlaqәlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.

Bu metod göstәricilәri fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә mәlumatlardan qiymәtә daha güclü tәsir göstәrәn vә
bazarda baş verәn proseslәrә hәssas olan amillәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin binanın amortizasiya olunmuş dәyәrinin tәhlil olunması әsasında aparılmasına әsaslanır.
Bu metod nәzәri baxımından birbirinin eyni olan, yalnız bir parametri üzrә fәrqlәnәn obyektlәrin satışı barәdә
mәlumatların tәhlilinә әsaslanır.
Bu metod tәshihlәrin qiymәtlәndirilәn yaxud anoloji obyektlә birbaşa әlaqәsi olmayan mәlumatlar әsasında
aparılmasına әsaslanır

554 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin GRM vasitәsilә qiymәtlәndirilmәsi prosesinin mәrhәlәsinә aiddir:

•

Qiymәtlәndirilәn obyektin potensial yaxud hәqiqi gәlirliyi qiymәtlәndirilir;
Analoji obyektlәrin qiymәtlәndirilәn obyektlә mü¬qayi¬sәlilik dәrәcәsini artıran lazımi tәshihlәr aparılır;
Satış qiymәtlәri, potensial yaxud hәqiqi gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst mәlumatlar olan әn azı üç anoloji
obyekt seçilir;
Sadalananların hamısı.
Hәr bir analoji obyekt üzrә ümumi renta multip¬likatoru hesablanır;

555 Tәshihlәrin aparılması metodu deyil

•

mәlumat cütlüklәrinin tәhlili
Qrafik tәhlil metodu
Statistik tәhlil metodu
Xәrclәrin tәhlili metodu
Xәtti tәhlil metodu

556 Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn qәbul edilmiş qiymәtlәndirmә
fәaliyyәtinin ayrıayrı tәrәflәrini tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlara aid deyil?

•

Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan binaların inventar dәyәrinin hesablanması Qaydaları
Özәllәşdirilәn dövlәt müәssisәlәrinin (obyektlәrinin) ilkin qiymәtinә tәtbiq edilәn әmsallar
Binalar üzrә әmlak vergisinin hesablanması Qaydaları
Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan binaların sığorta dәyәrinin hesablanması Qaydaları
Azәrbaycan Respublikasında torpaqların normativ qiymәtinin müәyyәn edilmәsi barәdә Әsasnamә

557 Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn qәbul edilmiş qiymәtlәndirmә
fәaliyyәtinin ayrıayrı tәrәflәrini tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlara aid deyil?

•

Özәllәşdirilәn müәssisә vә obyektlәrin yerlәşdiyi torpaq sahәlәrinin normativ qiymәti haqqında Әsasnamә
Müsadirә edilmiş, sahibsiz qalmış, vәrәsәlik hüququ әsasında dövlәt mülkiyyәtinә keçәn әmlakın vә
dәfinәlәrin uçotu, qiymәtlәndirilmәsi vә saxlanılması, istifadәsi vә satışı barәdә Әsasnamә
Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn vә bu әrazidәn çıxarılan malların gömrük
qiymәtlәndirilmәsi sisteminin tәtbiqi Qaydaları
Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan binaların sığorta dәyәrinin hesablanması Qaydaları
Azәrbaycan Respublikasında torpaqların normativ qiymәtinin müәyyәn edilmәsi barәdә Әsasnamә

558 Azәrbaycanda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik istinad edir?

•

“Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununa
“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununa
“Özәllәşdirmә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununa
hamısı düzdür
“İnvestisiya fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununa

559 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı nә vaxt verilmişdir?
1994cü il 25 dekabr tarixli 784 saylı

•

1999cu il 28 may tarixli 782 saylı
1996cı il 18 noyabr tarixli 754 saylı
1997ci il 24 oktyabr tarixli 764 saylı
1998ci il 28 sentyabr tarixli 774 saylı

560 Aşağıdakılardan hansı mülkiyyәt hüququnun mәhdudlaşdırılmasına aiddir?

•

Başqasının daşınmaz әmlakına tәsәrrüfat rәhbәrliyi;
Tikinti normaları, zonalaşdırma, ekoloji tәlәblәr;
Daşınmaz әmlakdan istifadә hüququ;
Torpaq sahәsinin yaxşılaşdırmaları
Başqasına mәxsus yaşayış sahәsindәn istifadә;

561 Daşınmaz әmlak obyektinin hüquqi xassәlәrini daha dolğun әks etdirәn variantı seçin:

•

Torpaq sahәsinin mövcudluğu ;
Tәbii resursların mövcudluğu;
Daşınmaz әmlak obyektlәrinә hüquqlar kompleksi;
Torpaq sahәsinin yaxşılaşdırmaları;
Ekoloji tәlәblәr

562 Ümumi halda qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri çoxsaylıdır. Onların vaciblik dәrәcәsi hüququn
müxtәlif sahәlәri tәnzimlәnir.Bunlar hansilardir?1.maliyyә 2vergi, gömrük 3. cinayәt, ailә 4. mülki vә
inzibati qanunvericilik

•

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

563 Obyekt üzrә müqavilәdәnkәnar istәnilәn öhdәliklәri olan qiymәtlәndirici obyektin bazar dәyәrini
qiymәtlәndirә bilәrmi?

•

Qiymәtlәndirmә obyektindә müqavilәdәnkәnar öhdәliklәrә vә maraqlara malik olan şәxs onun bazar dәyәrinin
qiymәtlәndirilmәsini apara bilmәz
Obyekt üzrә müqavilәdәnkәnar öhdәliklәrә vә qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrindә marağı olan şәxslәr
qiymәtlәndirmә apara bilmәz
hamısı doğrudur.
Qiymәtlәndirici obyekt üzrә öhdәlik vә maraqlarına baxmayaraq onun qiymәtlәndirilmәsini apara bilәr
Obyekt üzrә müqavilәdәnkәnar öhdәliklәrә vә maraqlara baxmayaraq әgәr şәxs obyektin tәsisçisi,
mülkiyyәtçisi vә sәhmdarı deyilsә, onun qiymәtlәndirilmәsini apara bilәr

564 Aşağıdakılardan hansı başqasının daşınmaz әmlakına olan әşya hüququna aiddir?

•

Başqasına mәxsus yaşayış sahәsinә sahiblik;
Bütün variantlar doğrudur.
Başqasının әmlakına sәrәncam vermәk;
Tikinti normaları, zonalaşdırma, ekoloji tәlәblәr;
Başqasının daşınmaz әmlakına tәsәrrüfat rәhbәrliyi;

565 Aşağıdakılardan hansı daşınmaz әmlaka olan mülkiyyәt hüququna aiddir?

•

Tikinti normaları, zonalaşdırma, ekoloji tәlәblәr;
Başqasına mәxsus yaşayış sahәsindәn istifadә;
Başqasının әmlakına sәrәncam vermәk.

•

Daşınmaz әmlakdan istifadә
Başqasının daşınmaz әmlakına tәsәrrüfat rәhbәrliyi;

566 Qiymәtlәndirici hansı hüquqlara malikdir?

•

Üçüncü şәxslәrdәn istehsal yaxud kommersiya sirri sayılan informasiya da daxil olmaqla istәnilәn
informasiyanı yazılı yaxud şifahi formada tәlәb etmәk
Yazılı yaxud şifahi formada üçüncü şәxslәrdәn qiymәtlәndirmәnin aparılması üçün zәruri informasiyanı tәlәb
etmәk
Bütün variantlar yanlışdır
Qiymәtlәndirmәnin forma vә metodlarını müstәqil seçmәk
Üçüncü şәxslәrdәn dövlәt vә kommersiya sirri tәşkil edәn informasiyadan başqa istәnilәn informasiyanı almaq

567 Mütәmadi risklәr nәdir?

•

Gәlir gәtirәn konkret mülkiyyәtin dәyәri bazarda mövcud olan iqtisadi vә institusional şәraitlә bağlı ola bilәr.
hesablanması vә sığorta tәşkilatlarının üzәrinә keşirilmәsi mümkün olan riskdir
qiymәtlәndirmә obyekti ilә bağlı, müqayisәli obyektlәrә aid olmayan riskdir
hamısı sәhvdir
dinamik risk torpaqdan istifadә sistemindә vә obyektin xarici әlaqәlәrindә dәyişikliklәrlә bağlıdır.

568 Qeyrimütәmadi risk nәdir?

•

qiymәtlәndirmә obyekti ilә bağlı, müqayisәli obyektlәrә aid olmayan riskdir
hesablanması vә sığorta tәşkilatlarının üzәrinә keşirilmәsi mümkün olan riskdir
Gәlir gәtirәn konkret mülkiyyәtin dәyәri bazarda mövcud olan iqtisadi vә institusional şәraitlә bağlı ola bilәr.
hamısı sәhvdir
Dinamik risk torpaqdan istifadә sistemindә vә obyektin xarici әlaqәlәrindә dәyişikliklәrlә bağlıdır.

569 Statik risk nәdir?

•

hesablanması vә sığorta tәşkilatlarının üzәrinә keşirilmәsi mümkün olan riskdir
gәlir gәtirәn konkret mülkiyyәtin dәyәri bazarda mövcud olan iqtisadi vә institusional şәraitlә bağlı ola bilәr.
qiymәtlәndirmә obyekti ilә bağlı, müqayisәli obyektlәrә aid olmayan riskdir
hamısı sәhvdir
dinamik risk torpaqdan istifadә sistemindә vә obyektin xarici әlaqәlәrindә dәyişikliklәrlә bağlıdır.

570 Dinamik risk nәdir?

•

dinamik risk torpaqdan istifadә sistemindә vә obyektin xarici әlaqәlәrindә dәyişikliklәrlә bağlıdır
qiymәtlәndirmә obyekti ilә bağlı, müqayisәli obyektlәrә aid olmayan riskdir
hesablanması vә sığorta tәşkilatlarının üzәrinә keşirilmәsi mümkün olan riskdir
hamısı sәhvdir
gәlir gәtirәn konkret mülkiyyәtin dәyәri bazarda mövcud olan iqtisadi vә institusional şәraitlә bağlı ola bilәr.

571 Sistemli risk KQQMnin β әmsalı ilә ölçülür vә aşağıdakılardan hansılar ona aiddir?

•

qiymәtli kağızlar bazarında uçot dәrәcәsi
siyasi sәbәblәrә әsasәn әmәlә gәlәn kәnarlaşmalarla bağlıdır
inflyasiya, dövlәt siyasәtindә dәyişiklik kimi makroiqtisadi
hamısı düzdür
qiymәtlәndirmә üzrә biliklәr biribiri ilә üzvü әlaqәli olduğu kimi

572 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinә әsaslı tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?
gәlirlәrin vә xәrclәrin sәviyyәsi,

•

maliyyә riski, likvidlik göstәricilәri
bazarda rәqabәt, idarәetmә sәriştәsi,
hamısı düzdür
borcların vә öhdәliklәrin kәmiyyәti iqtisadi fәaliyyәtә tәsir göstәrir.

573 KQQM düstüru üzrә diskont dәrәcәsinin hesablanması zamanı aşagıdakılardan hansından istifadә
olunur?

•

riskdәn tәmizlәnmiş gәlir normasını (Rf), β әmsalını,
KQQM üçün diskont dәrәcәsini hesablamaq
bazar mükafatını (Rm  Rf) müәyyәn etmәk,
hamısı düzdür
riskin әlavә amillәrini nәzәrә almaq lazımdır.

574 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun harada vә necә tәtbiq edilmәsi mәsәlәsi
qiymәtlәndiricinin qarşısında duran vәzifәlәrdәn biridir.Bu vәzifәlәrә hansi aiddir?

•

qiymәtlәndirmә obyektinin fәaliyyәt istiqamәtinin genişliyi vә xüsusilә kommersiya tәyinatlı olması
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn gәlәcәk gәlirlәrin hәcminin әsaslandırılması barәdә informasiya
tәminatını
gәlәcәk pul axınlarının cari göstәricilәrdәn kәskin fәrqlәnmәsini
hamısı düzdür
gözlәnilәn gәlir vә xәrclәrin qeyri sabitliyi (mәsәlәn, mövsümiliyi)

575 Daxilolmaların vә xәrclәrin bәrabәr bölgüsü zamanı pul axını çevrilmәlidir?

•

diskontlaşdırma әmsalının uçotu ilә
mәcmu soldoya
investorun xüsusi kapitalına
kapitallaşdırma әmsalının uçotu ilә
bölgü әmsalının uçotu ilә

576 Proqnoz qiymәtlәrdә hesablamalara keçid aşağıdakılardan hansı üzrә aparıla bilmәz?

•

bütovlükdә layihә
investisiya layihәsi üzrә pul axınalarının ümumi mәblәği
ümumi pul axını
mәqbul gәlir norması
investisiya layihәsi üzrә pul mәsrәflәrinin ümumi mәblәği

577 Mövcud qiymәtlәrdә pul axınlarını proqniz qiymәtlәrdә ifadә etmәk üçün –

•

mövcud qiymәtlәrdә pul axını kapitallaşdırma әmsalına bölünür
mövcud qiymәtlәrdә pul axını inflyasiya indeksinә vurulur
mövcud qiymәtlәrdә pul axını inflyasiya indeksinә bölünür
mövcud qiymәtlәrdә pul axını variasiya әmsalına bölünür
mövcud qiymәtlәrdә pul axını diskontlaşdırma әmsalına vurulur

578 Mövcud qiymәtlәrdәn istifadә etmәklә hesablanmış daxili gәlir norması ilә müqayisә olunması
üçün

•

borcun verilmәsi dövründә inflyasiya tempi uçota alınmalıdır
faiz dәrәclәri inflyasiyadan tәmizlәnmәsi vә onun real kәmiyyәti hesablanmalıdır
faiz dәrәclәri inflyasiyadan tәmizlәnmәsi vә onun nominal kәmiyyәti hesablanmalıdır
bütün variantlar doğrudur.
nominal gәlirlәrin alıcılıq qbailiyyәti uçota alınmalıdır

579 Pul axınlarının diskontlaşdırılması proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı
metodlarından istifadә edir?

•

cari dәyәr
satış dәyәri
bazar dәyәri
mübadilә dәyәri
investisiya dәyәri

580 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu vasitәsilә hesablamaların aparılması üçün
aşağıdakılardan hansı lazımdır?

•

proqnoz dövrünün uzunluğu müddәti
pul axınının proqnoz artımı
reversiya (son satışın dәyәri) da daxil olmaqla
hamısı düzdür
diskontlaşdırma dәrәcәsi göstәricilәrinin olması labüddür

581 Müәssisәnin investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı Reversiya dedikdә nә başa
düşülür ?

•

investisiya dövrünün sonuna investisiyaların qaytarılması barәdә sәlist mәlumat nәzәrdә tutulur
pul gәlirlәri axını nәzәrdә tutulur
investisiya dövrünün әvvәlinә investisiyaların qaytarılması barәdә sәlist mәlumat nәzәrdә tutulur
hamısı sәhvdir
pul gәlirlәrinin diskontlaşdırılmış dәyәri başa düşülür

582 Müәssisәnin investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinә
әsaslı tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

gәlirlәrin vә xәrclәrin sәviyyәsi,
maliyyә riski, likvidlik göstәricilәri
bazarda rәqabәt, idarәetmә sәriştәsi
hamısı düzdür
borcların vә öhdәliklәrin kәmiyyәti iqtisadi fәaliyyәtә tәsir göstәrir

583 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı
metodlarından istifadә edir?

•

qalıq dәyәri
satış dәyәri
bazar dәyәri
mübadilә dәyәri
investisiya dәyәri

584 Gözlәnilәn gәlirlәri әsasәn neçә hissәyә bölmәk olar?

•

2
4
3
6
5

585 Gәlir nоrmаsının dinаmikаsı nә ilә müәyyәn edilir .

•

inflyаsiyаnın sürәti
bütün vаriаntlаr dоğrudur
differensiаllаşdırmа әmsаlı
diskоntlаşdırmа әmsаlı
dахili gәlir nоrmаsı

586 Dаxili gәlir nоrmаsı necә müәyyәn edilir?

•

istehsаlın hәcmindәn аsılı оlmаyаrаq
investоrun tәlәb vә şәrtlәrindәn аsılı оlmаyаrаq
gәtirilmiş gәlirlәrin kәmiyyәti әаsındа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
investisyаnın hәcmindәn аsılı оlmаyаrаq

587 Аlternаtiv lаyihәlәrdәn hаnsınа üstünlük verilir?

•

dаhа yüksәk хаlis diskоntlаşdırılmış gәlir sәviyyәsinә mаlik оlаn lаyihәyә
dахili gәlir nоmrаsı vаhiddәn kiçik оlаn lаyihәyә
dаhа аşаğı хаlis gәlir sәviyyәsinә mаlik оlаn
gәlirlilik indeksi vаhiddәn kiçik оlаn lаyihәyә
ödәmә müddәti yüksәk оlаn lаyihәyә

588 xüsusi kаpitаl üçün pul аxınının hesаblаnmаsındа hаnsı göstәriciyә istinаd оlunur?

•

аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı
vergilәr ödәnildikdәn sоnrа хаlis mәnfәәt
uzunmüddәtli bоrclаrın dәyişmәsi
dоğru vаriаnt yохdur
bütün vаriаntlаr dоğrudur

589 Mürәkkәb vә sadә faizlәr arasında fәrq nәdәn ibarәtdir?

•

sadә faizlәrin 4, mürәkkәb faizlәrin 6 funksiyası vardır
mürәkkәb faizlәrin tәtbiqi zamanı alınan faizin özü ilkin depоzitlә yanaşı gәlir gәtirir
sadә faizlәr mәnfәәt yaratmır
mürәkkәb faizlәr differensial dәrәcәlәrlә tәtbiq оlunur
sadә faizlәr sabit dәrәcәlәrlә tәtbiq оlunur

590 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı diskоnt dәrәcәsinin hesаblаnmаsı metоdudur?

•

kаpitаl аktivlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mоdeli
öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsi mоdeli
qeyrimаddi аktivlәrin qiymәtlәndirilmәsi mоdeli
dоğru vаriаnt yохdur
girоvlаrın qiymәtlәndirilmәsi

591 Reаl pul аxınlаrı hаnsı fәаliyyәt sferаsı üzrә qurplаşdırılmır?

•

investisiyа
әmәliyyаt
mаliyyә
dоğru vаriаnt yохdur
istismаr

592 Dәyişәn gәlir nоrmаsındаn nәyin qiymәtlәndirilmәsindә istifаdә оlunur?

•

•

prоqnоz qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin
fаktiki qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin
dахili gәlir nоrmаsının
bütün vаriаntlаr dоğrudur
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin

593 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metoduna xasdır:

•

icarә şәrtlәri vә mәsrәflәr üzrә fәrqlәrin hesablamada nәzәrә alınmasına daha yaxşı imkan verir
Birbaşa kapitallaşdırma metodu
kumulyativ ardıcıllıq sıralanma metodundan istifadә edilir
Kapitallaşdırmanın ümumi әmsalının quruluşu metodu
Investisiya vә ya investisiya qrupu texnikası ilә әlaqә metodu

594 xüsusi kаpitаl üçün pul аxınının hesаblаnmаsındа uçоtа аlınаn göstәrici deyil

•

аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı
хüsusi dövriyyә kаpitаlının dәyişmәsi
vergilәr ödәnildikdәn sоnrа хаlis mәnfәәt
uzunmüddәtli bоrclаrın dәyişmәsi
fаktiki sövdәlәşmә qiymәti

595 Bölgü әmsаllаrı nәyә xidmәt edir?

•

pul ахınlаrını fәаliyyәt sferаlаrı üzrә bölünürlәr
pul ахınlаrının bütün növlәrini хаrаkterizә edirlәr
pul ахınının mütlәq kәmiyyәtini tәshih edirlәr
bütün vаriаntаr dоğrudur
mәcmu pul mәsrәflәrini tәshih edirlәr

596 Gәlirin оrtаlаşdırılmış nоmrаsındаn nәyin qiymәtlәndirilmәsindә istifаdә оluunr?

•

cаri qiymәtlәrdә sәmәrәliilyin
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin
fаktiki qiymәtlәrdә sәmәrәllilyin
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dахili gәlir nоrmаsının

597 Gәlәcәk pul gәlirlәri axınlarının proqnozlaşdırılması üçün qiymәtlәndiricinin hansı mәsәlәyә
aydınlıq gәtirmәsinә ehtiyac yoxdur?

•

xalis әmәliyyat gәliri nә qәdәrdir?
әmlak növünün ekspozisiya müddәti nә qәdәrdir?
әmlak hansı müddәt әrzindә gәlir gәtirәcәk?
obyektin reversiya dәyәri nә qәdәrdir?
gәlirlәrin әldә olunması ehtimalı nә qәdәrdir?

598 Mürәkkәb faizin Annuitetin cari dәyәri funksiyası nın tәrs funksiyası hansıdır?

•

pul vahidinin gәlәcәk dәyәri
pul vahidinin cari dәyәri
dövr әrzindә pul vahidinin tоplanılması
ödәmә fоndu amili
pul vahidinin amоrtizasiyasına ayırmalar

599 Mürәkkәb faizin Pul vahidinin gәlәcәk dәyәri funksiyasının tәrs funksiyası hansıdır?

•

pul vahidinin cari dәyәri
bәrpa fоndu amili
ödәmә fоndu amili
pul vahidinin amоrtizasiyasına ayırmalar
annuitetin cari dәyәri

600 xаlis diskоntlаşdırılmış gәlir necә müәyyәn edilir?

•

хаlis gәlirin diskоntlаşdırmа әmsаlınа nisbәti kimi
pul ахınlаrının vә diskоntlаşdırmа әmsаlının fәrqi kimi
хаlis gәlirin vә diskоntlаşdırmа әmsаlının törәmәsi kimi
Hesаbаt dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәlirlәrin cәmi kimi
pul dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının fәrqi kimi

601 Xalis cari dәyәrin (NPV) hesablanması metodu –

•

pul daxilolmaları vә xәrclәri arasından fәrqin müәyyәn edilmәsinә әsaslanır
kapitallaşdırma әmsallarının hesablanmasına әsaslanır
gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsindәn asılıdır
pul daxilolmaları arasındakı fәrqdәn әlavә diskont normasını da uçota alır
pul axının mәcmu saldosunun hesablanmasına әsaslanır

602 Pul axını nәdir?

•

mәhsulların (xidmәtlәrin) reallaşdırılmasından әldә olunan mәblәğ
layihәnin hәyata keçirilmәsi dövrlәri üzrә xәrclәrin vә gәlirlәrin bölgüsündәn
bütün variantlar doğrudur
mәnfәәt
mәnfәәt + amortizasiya – vergiәr vә faizlәrin ödәnilmәsi xәrclәri

603 Sаldо аşаğıdаkılаrdаn hаnsını әks etdirmir?

•

аktiv bаlаnsı
pul dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının fәrqini
sәmәrәni
bütün vаriаntlаr dоğrudur
gәlirin dахili nоrmаsı vә хаlis diskоntlаşdırılmış mәnfәәt аrаsındаkı fәrqi

604 Pul аxınlаrının qeyribәrаbәrliyi hаnsı metоdlа аrаdаn qаldırılır?

•

оnlаrın diskоntlаşdırılmаsı yоlu ilә
оrtа hәndәsi kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
оrtа cәbri kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
bütün vаriаntаr dоğrudur.
оrtа çәkili iqtisаdi kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi

605 PAD metodundan istifadә edәn qiymәtlәndirici hansı göstәrici barәdә mәlumat toplamır:

•

pul vәsaitlәrinin proqnozlaşdırılmayan hәcmi;
proqnozlaşdirilan dövr;
pul axınlarının hәcmi;
risk dәrәcәsi;
diskontlaşma normaları

606 Pul axınlarının, o cümlәdәn, reversiyanın proqnozlaşdırılması üçün qiymәtlәndirici nәyi
etmәmәlidir:

•

әvvәlki illәrdә daşınmaz әmlak obyektindәn әldә olu¬¬¬nan gәlirlәr barәdә mәlumatları tәhlil etmәli;
daşınmaz әmlakdan әldә olunacaq gәlirlәrin mәblәği proqnozlaşdırmamalı;
daşınmaz әmlakdan üçün lazım olan xәrclәrin mәblәğini proqnozlaşdırmalı.
әvvәlki illәrdә daşınmaz әmlak obyektinә çәkilәn xәrclәr barәdә mәlumatları tәhlil etmәli;
daşınmaz әmlak bazarı vә orada baş verәn meyllәr barәdә tәsәvvür әldә etmәli;

607 Kumulyativ düzmә metodu diskontlaşma norma¬sına daşınmaz әmlaka xas olan hansı risklәrin
tәsirindәn irәli gәlәn risklәrin cәmi kimi hesablanmır

•

daşınmaz әmlak vә kapitallar bazarlarındakı proseslәrdәn,
sadalananlardan heç biri.
daşınmaz әmlakın idarә olunmasında sәhvlәrә yol verilmәsindәn.
daşınmaz әmlakın likvidliyinin aşağı düşmәsindәn,
inflyasiyanın baş vermәsindәn,

608 Riskә görә mükafat nәdir

•

Riskә görә mükafat  risklәri eyni olan investisiya layihәlәrinin diskontlaşma normalarının da bәrabәr olması
barәdә müddәaya әsaslanır.
Riskә görә mükafat – investisiya layihәsinin hәyata keçirildiyi dövrdә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi ilә bağlı proqnozların nәzәrә alınmasıdır.
Riskә görә mükafat – konkret daşınmaz әmlak obyektinә xas olan risklәrin kәmiyyәtlәrinin toplanılması yolu
ilә hesablanır.
Riskә görә mükafat  kapitalin alternativ dәyәri kimi qәbul edilir.
Riskә görә mükafat – daşınmaz әmlak bazarlarında anoloji obyektlәrlә aparılan әmәliyyatlar barәdә
mәlumatlar әsasında hesablanır.

609 Adi annuitet fenomeni necә adlanır?

•

İnvud amili
Qordon amili
Rinqo amili
Fridman amili
Fişer amili

610 Gәlir normasi hansi hissәlәrdәn ibarәtdir ?

•

Şәxsi gәlir vә xalis gәlir
Ümumi gәlir vә xalis gәlir
Xüsusi vә ümumi gәlir
Müәssisә gәliri vә dövlәt gәliri
Şәxsi gәlir vә ümumi gәlir

611 Pul vәsaitlәri axınları qruplaşdırılır 

•

ilkin mahiyyәt fоrması üzrә
fәaliyyәt sferası üzrә
aktivlәr vә passivlәr üzrә
istehsal amillәri üzrә
sәmәrәliliyin növlәri üzrә

612 Pul axınlarının diskontlaşması metodundan istifadә olunmasını әsasәn aşağıdakı halda mәqsәdә
uyğun hesab etmirlәr:

•

gәlәcәk pul axınlarının cari pul axınlarından fәrqlәnәcәyi ehtimal olunduqda;
gәlirlәrin axını mövsümi xarakter daşıdıqda;
xәrclәrin axını mövsümi xarakter daşımadıqda;
qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak çoxsahәli iri kommersiya obyekti olduqda;
tikilmәkdә olan yaxud yeni istifadәyә verilmiş daşınmaz әmlak obyekti qiymәtlәndirildikdә.

613 Daşınmaz әmlak PAD metodu ilә qiymәtlәndirilәrkәn, gәlirin hansı növü hesablanmır:

•

xalis әmәliyyat gәliri;
potensial ümumi gәlir;
vergilәr ödәnilәnәdәk pul axını;
sadalananlardan heç biri.
hәqiqi ümumi gәlir;

614 Diskontlaşma normaları aşağıdakı metodlardan biri ilә hesablanmır:

•

fәrqlәndirmә metodu;
alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu;
monitorinq metodu.
cәmlәmә metodu;
kumulyativ düzmә metodu;

615 Dәyişәn gәlir nоrmаsındаn nәyin qiymәtlәndirilmәsindә istifаdә оlunur?

•

dахili gәlir nоrmаsının
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin
bütün vаriаntlаr dоğrudur
prоqnоz qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin
fаktiki qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin

616 Gәlirin оrtаlаşdırılmış nоmrаsındаn nәyin qiymәtlәndirilmәsindә istifаdә оluunr?

•

хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin
cаri qiymәtlәrdә sәmәrәliilyin
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dахili gәlir nоrmаsının
fаktiki qiymәtlәrdә sәmәrәliilyin

617 Gәlir nоrmаsının hаnsı kәmiyyәtindә xаlis gәlir xаlis diskоntlаşdırılmış gәlirә bәrаbәr оlа bilәr?

•

E=1
E=DGN
E=0
E<1
E>1

618 Alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu nәdir

•

Alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu  daşınmaz әmlak bazarlarında anoloji obyektlәrlә aparılan
әmәliyyatlar barәdә mәlumatlar әsasında hesablanır.
Alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu  konkret daşınmaz әmlak obyektinә xas olan risklәrin
kәmiyyәtlәrinin toplanılması yolu ilә hesablanır.
Alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu  risklәri eyni olan investisiya layihәlәrinin diskontlaşma
normalarının da bәrabәr olması barәdә müddәaya әsaslanır.
Alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu  investisiya layihәsinin hәyata keçirildiyi dövrdә pulun alıcılıq
qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi ilә bağlı proqnozların nәzәrә alınmasıdır.

Alternativ investisiyaların müqayisәsi metodu  konkret daşınmaz әmlak obyektinә xas olan risklәrin
kәmiyyәtlәrinin vurulması yolu ilә hesablanır.

619 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu vasitәsilә hesablamaların aparılması üçün
aşağıdakılardan hansı lazımdır?

•

proqnoz dövrünün uzunluğu müddәti
pul axınının proqnoz artımı
reversiya (son satışın dәyәri) da daxil olmaqla
diskontlaşdırma dәrәcәsi göstәricilәrinin olması labüddür
hamısı düzdür

620 Gәlir nоrmаsının әsаslаndırılmаsı metоdu hаnsıdır?

•

kоnseptuаl vә metоdiki
qrаfik tәsvir
mаrjinаl mәnfәәt
diаlektik
dinаmik

621 Dаxili gәlir nоrmаsının mәqbul hәddi necә müәyyәn edilir?

•

оnun seçilmiş gәlir nоrmаsı ilә müqаyisәsi әsаsındа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
diskоntlаşdırılmış gçlirlәrin vә хәrclәrin kәmiyyәtinin müәyyәn edilmәsi ilә
gәtirilәn gәlirlәrin izlәnilmәsi ilә
birdәfәlik хәrclәrin uçоtu ilә

622 Dаxili gәlir nоrmаsı necә müәyyәn edilir?

•

istehsаlın hәcmindәn аsılı оlmаyаrаq
investоrun tәlәb vә şәrtlәrindәn аsılı оlmаyаrаq
gәtirilmiş gәlirlәrin kәmiyyәti әаsındа
bütün vаriаntlаr dоğrudur
investisyаnın hәcmindәn аsılı оlmаyаrаq

623 Gәlir nоrmаsının sаbitliyi şәrаitindә xаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin dinаmikаsı necәdir?

•

хаlis gәlirin dinаmikаsınа uyğundur
tәdricәn аzаlır
mәnfi kәmiyyәtlә ölçülür
bütün vаriаntlаr dоğrudur
müәyyәn mәrhәlәdә müsbәt kәmiyyәt аlır

624 xаlis diskоntlаşdırılmış gәlir necә müәyyәn edilir?

•

hesаbаt dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәlirlәrin cәmi kimi
хаlis gәlirin vә diskоntlаşdırmа әmsаlının törәmәsi kimi
хаlis gәlirin diskоntlаşdırmа әmsаlınа nisbәti kimi
pul dахilоlmаlаrının vә ахınlаrının fәrqi kimi
pul ахınlаrının vә diskоntlаşdırmа әmsаlının fәrqi kimi

625 Gәlirin оrtаlаşdırılmış nоmrаsındаn nәyin qiymәtlәndirilmәsindә istifаdә оluunr?
cаri qiymәtlәrdә sәmәrәliilyin
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin

•

fаktiki qiymәtlәrdә sәmәrәliilyin
bütün vаriаntlаr dоğrudur
dахili gәlir nоrmаsının

626 Dәyişәn gәlir nоrmаsındаn nәyin qiymәtlәndirilmәsindә istifаdә оlunur?

•

prоqnоz qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin
fаktiki qiymәtlәrdә sәmәrәliliyin
dахili gәlir nоrmаsının
bütün vаriаntlаr dоğrudur
хаlis diskоntlаşdırılmış gәlirin

627 xаlis diskоntlаşdırılmış gәlir necә müәyyәn edilir?

•

ümumi gәlirdәn bütün хәrclәri çıхmаqlа
dахili gәlir nоrmаsını diskоntlаşdırmаqlа
hesаbаt dövrünün hәr bir аddımındа хаlis gәliri diskоntlаşdırmаq vә оnlаrı cәmlәmәklә
bütün vаriаntlаr yаnlışdır
pul ахınlаrını diskоntlаşdırmаqlа

628 Pul vәsaitlәri axınları qruplaşdırılır 

•

istehsal amillәri üzrә
ilkin mahiyyәt fоrması üzrә
fәaliyyәt sferası üzrә
sәmәrәliliyin növlәri üzrә
aktivlәr vә passivlәr üzrә

629 Pul vәsaitlәrinin daxilоlmaları vә axınları hansı әlamәtә görә qruplaşdırılır?

•

әrazi әlamәtinә görә
investisiya mоtivlәrinә görә
maliyyә mәnbәlәrini әhatә әlamәtinә görә
bütün variantlar dоğrudur.
әşya – mәqsәd әlamәtinә görә

630 Aşağıdakılardan hansı torpaq sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Torpaq tәbii resursdur vә onun insanlar tәrәfindәn istehsal olunması qeyrimümkündür
Torpaqdan istifadә istiqamәtlәri vә metodları әhalinin sağlamlığı, ekoloji tәhlükәsizliklә birbaşa әlaqәdar
olduğuna görә, dövlәt torpaqdan hәm tәbii, hәm dә tәsәrrüfat obyekti kimi istifadә olunması proseslәrini ciddi
mәhdudiyyәtlәr, şәrtlәr qoymaq yolu ilә tәnzimlәyir
Torpaq sahәlәri çoxtәyinatlıdır vә bu, qiymәtlәndirmә zamanı mütlәq nәzәrә alınmalıdır
heç biri doğru deyil
Torpaq sahәsinin sәrhәdlәri daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin ixtiyarlı şәxsi tәrәfindәn onun
mülkiyyәtçisinә verilәn sәnәdlәr әsasında tәyin edilir

631 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn torpaq kimlәrin mülkiy¬yә¬tindә ola bilәr.

•

dövlәtin
fiziki şәxslәrin
bәlәdiyyәlәrin
dövlәt, bәlәdiyyә vә fiziki şәxslәrin
ehtiyat fondunun

632 Dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

dövlәt hakimiyyәt orqanlarının, dağmәdәn sәnayesinin, faydalı qazıntı yataqlarının vә vahid energetika
sisteminin yerlәşdiyi torpaqlar
Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan bölmәsinin su fondu torpaqları
meşә fondu torpaqları, tәbiәtin mühafizәsi ilә әlaqәdar torpaqlar
bütün cavablar doğrudur
dövlәt müәssisә vә tәşkilatlarinin daimi istifadәsindә olan torpaqlar, dövlәt ehtiyat fondu torpaqları

633 Bәlәdiyyә torpaqlarına hansı torpaqlar daxildir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanlarına uyğun olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinә ayrılan
torpaqlar, habelә başqa torpaq mülkiyyәtçilәrindәn bәlәdiyyәlәrә keçәn torpaqlar daxildir
«Torpaq islahatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
ayrılan torpaqlar, habelә başqa torpaq mülkiyyәtçilәrindәn bәlәdiyyәlәrә keçәn torpaqlar daxildir
«Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi»nә uyğun olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinә ayrılan torpaqlar,
habelә başqa torpaq mül¬kiy¬yәtçilәrindәn bәlәdiyyәlәrә keçәn torpaqlar daxildir
«Torpaq islahatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq dağmәdәn sәnayesinin,
faydalı qazıntı yataqlarının vә vahid energetika sisteminin yerlәşdiyi torpaqlar daxildir
«Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsi»nә uyğun olaraq dövlәt hakimiyyәt orqanlarının, dövlәt
müәssisә vә tәşkilatlarinin daimi istifadәsindә olan torpaqlar, dövlәt ehtiyat fondu torpaqları daxildir

634 Bәlәdiyyә torpaqları hansı torpaqlara ayrılır?

•

ehtiyat fondu torpaq¬larına vә ümumi istifadәdә olan torpaqlara
fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlara
hüquqi vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlara
Bütün variantlar doğrudur
hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlara

635 Müqayisәnin satış vaxtı elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur.?

•

әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
Hamısı düzdür.
bu element vasitәsi ilә daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd
pulla yerinә yetirildikdә aparılır

636 Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdiril¬mәsindә
hәlledici rol oynayır.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
hamısı sәhvdir.
bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.

637 Müqayisәnin aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi hansı
variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır

әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdiril¬mәsindә
hәlledici rol oynayır
hamısı sәhvdir.
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir

638 Müqayisәnin fiziki xüsusiyyәtlәr elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin faydalılığının müәyyәn edilmә¬sinә imkan verәn binanın tikilmәsi tarixini, onun
mövcud vәziy¬yәtini, tikinti materiallarının növünü, memarlıq xassәlәrini, torpaq sahәsinin vә binanın özünün
ölçü¬lәrini, formasını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir.
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
hamısı düzdür.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

639 Müqayisәnin әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

hamısı düzdür.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
torpaq sahәlәrinin müxtәlif tәbii iqlim zonalarında, müxtәlif kateqoriyalı yaşayış mәntәqәlәrindә, müxtәlif
funksional vә iqtisadi planlaş¬dırılma zonalarında vә daha perspektiv inkişafa qadir olan region¬larda
yerlәşmәsi bu kimi hallarla dәyәri dәyişmәk xassәsinә malikdir.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir

640 Müqayisә yanaşmasına aid aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır.?

•

konkret bazar şәraitindә onun alıcıların vә satıcıların real cari tәcrübәsini әks etdirir.
bu yanaşmaya «bazar satışlarının müqayisәsi» vә yaxud da, «müqayisәli yanaşma» da deyirlәr
gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir
müqayisә yanaşmasında әsasәn bazar mәlumatlarına istinad olunur.
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә müqayisә mövqeyindәn yanaşmaya
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları ilә aparılmış alqısatqı әmәliyyatları barәdә kifayәt qәdәr bazar
mәlumatları olduğu hallarda istinad olunur

641 Müqayisә yanaşmasına aid aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

müqayisә mövqeyindәn yanaşma zamanı daşınmaz әmlakın dәyәri torpağın dәyәri ilә bu sahәdә aparılmış
yaxşılaşdırmaların dәyәrinin (onların köhnәlmә mәblәği çıxılmaqla) cәminә bәrabәrdir.
gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad edir
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә müqayisә mövqeyindәn yanaşmaya
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları ilә aparılmış alqısatqı әmәliyyatları barәdә kifayәt qәdәr bazar
mәlumatları olduğu hallarda istinad olunur
qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn gәlirin müәyyәn edilmәsinә әsaslanmaqla, obeyktin
qiymәtlәn¬diril¬mәsi üzrә mövcud olan metodların mәcmusunu özündә әks etdirir
real bazar vәziyyәti, tәlәb vә tәklif nәzәrә alınmadan mövcud әmlakın fәrqli qiymәtlәndirilmәsi üzrә
metodların mәcmusudur

642 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur.

•

Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә müqayisә mövqeyindәn yanaşmaya
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları ilә aparılmış alqısatqı әmәliyyatları barәdә kifayәt qәdәr bazar
mәlumatları olduğu hallarda istinad olunur
Müqayisә yanaşmasının digәr yanaşmalardan fәrqli olaraq qüsurlu cәhәtlәri yoxdur.
Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc
vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
Müqayisә yanaşması gәlәcәk hadisәlәrә, әsasәn dә potensial alıcının görә vә duya bildiyi perspektivә istinad
edir
hamısı sәhvdir.

643 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır.

•

Hamısı düzdür.
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, satış şәrtlәri, әmlakın yerlәşdiyi әrazi qiymәtlәndirmә obyektinin әsas
müqayisә elementlәri sırasına daxildir.
Müqayisәnin satış vaxtı elementi әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis
bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar
sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
Müqayisәnin satış şәrtlәri elementi әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq
olaraq satış qiymәtlәrinin sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
Müqayisә yanaşmasının hәm üstün hәm dә qüsurlu cәhәtlәri vardır.

644 Uyğunluq pozulmuşdur

•

Müqayisә yanaşması bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşma olması onun üstün cәhәtlәrindәn
biridir.
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri  müqayisә yanaşması tәtbiq edilәrkәn oxşarların
müqayisәsi zamanı vacib olan zәruri olan amillәrdir.
Müqayisәnin satış vaxtı elementi – bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri
cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
Uyğunluq pozulmamışdır.
Müqayisә yanaşması  bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır.

645 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Müqayisә yanaşması  Alıcı vә satıcıların bazarda yaranan konyunkturaya cavab reaksiyası bu yanaşmada
qeydşәrtsiz olaraq özünü göstәrir bu onun qüsurlu cәhәtidir.
Müqayisә yanaşması  keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır bu onun üstün
cәhәtidir.
Müqayisә yanaşması  keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır bu onun qusurlu
cәhәtidir.
hәr birindә uyğunluq gözlәnilmişdir.
Müqayisә yanaşması  alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir. Bu onun qusurlu cәhәtidir.

646 Müqayisә yanaşmasının bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşma olması bu :

•

hamısı düzdür
qüsurlu cәhәtidir
üstün cәhәtidir.
hamısı sәhvdir.
Müqayisә yanaşmasının bazar mәlumatlarına әsaslanmır

647 Müqayisә yanaşmasına aid olan fikirlәrdәn hansı doğrudur:

•

hamısı düzdür.
müqayisә yanaşmasının yalnız üstün cәhәtlәri mövcuddur.

•

müqayisә yanaşmasının hәm üstün hәmdә qüsurlu cәhәtlәri mövcuddur.
hamısı sәhvdir.
müqayisә yanaşmasının yalnız qüsurlu cәhәtlәri

648 Daşınmaz әmlakın kapitallaşmanın ümumi әmsalı әsasında hesablanmasında aşağıdakı
mәrhәlәlәrdәn hansı iştirak edir:? 1. Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinin xalis әmәliyyat
gәliri hesablanır 2.Satış qiymәtlәri, xalis әmәliyyat gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst mәlumatlar olan
әn azı üç anoloji obyekt seçilir 3.Analoji obyektlәrin qiymәtlәndirilәn obyektlә müqayisәlilik
dәrәcәsini artıran lazımi tәshihlәr aparılır 4. Qiymәtlәndirilәn obyektin potensial yaxud hәqiqi gәlirliyi
qiymәtlәndirilir. 5. .Bütün analoqlar üzrә orta ümumi renta multip¬likatoru hesablanır 6.Hәr bir
analoji obyekt üzrә ümumi kapitallaşma әmsalı hesablanır 7. . Bütün analoqlar üzrә orta ümumi
kapitallaşma әmsalı hesablanır; 8.Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın orta xalis әmәliyyat gәliri
analoji daşınmaz әmlak obyektlәri üzrә ümumi kapitallaşma әmsalına bölünmәklә qiymәtlәndirilәn
obyektin bazar dәyәri hesablanır.

•

1,2,3,5,6,7
1,2,4,5,7,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,5,6,8
1,2,3,4,6,7,

649 Obyektin satış qiymәtinin potensial ümumi gәlirә (PGİ) yaxud hәqiqi ümumi gәlirә (EGİ) olan
nisbәti nәyi ifadә edir.?

•

Ümumi milli mәhsulu
Kapitallaşmanın ümumi әmsalı
Ümumi renta mültiplikatoru
Düzgün cavab verilmәyib
Xalis әmәliyyat gәlirini

650 Bazarın müvafiq seqmentindәn seçilmiş anoloji daşınmaz әmlak obyektlәrinin tә¬min etdiyi xalis
әmәliyyat gәlirinin onların satış qiymәtlәrinә nisbәti kimi hesablanır?

•

Orta renta mültiplikatoru
Ümumi milli mәhsulu
Kapitallaşmanın ümumi әmsalı
Düzgün cavab verilmәyib
Ümumi renta mültiplikatoru

651 Müqayisә yanaşmasını digәr yanaşmalardan fәrqlәndirәn alәt vә üsullar hansılardır?

•

müqayisә elementlәri
düzәlişlәrin (tәshihlәrin) növlәri
müqayisә vahidlәri
sadalananların hamısı
düzәlişlәrin hesablanması metodları

652 әmlakın qiymәtlәndirilmәsinә müqayisә yanaşmasının metodu hansıdır?

•

qiymәt vә gәlirlәrin gәtirilmәsi
gәlirlәrin birbaşa kapitallaşdırılması
qalıq teхnikası
әvәzetmә dәyәri metodu
gәlirlәrin dolayı kapitallaşdırılması

653 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesinin ikinci mәrhәlәsi hansı prosesi әhatә
edir?

•

Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması

654 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesinin üçüncü mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması.

655 Müqayisә yanaşmasının üstünlüyü aşağıdakı variantların hansında әks olunub.

•

Müqayisә olunan obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi
Sadalananlardan hәr biri müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtlәridir.
Bu yanaşma keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır.
Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi
Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır

656 Daşınmaz әmlakın dәyәrinin ümumi renta mültiplikatoru vasitәsilә qiymәtlәndirilmәsi prosesindә
aşağıdakı hansı mәrhәlәlәr iştirak etmir:? 1. Qiymәtlәndirilәn obyektin potensial yaxud hәqiqi gәlirliyi
qiymәtlәndirilir. 2.Satış qiymәtlәri, potensial yaxud hәqiqi gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst
mәlumatlar olan әn azı üç anoloji obyekt seçilir; 3. Analoji obyektlәrin qiymәtlәndirilәn obyektlә
mü¬qayi¬sәlilik dәrәcәsini artıran lazımi tәshihlәr aparılır; 4. Hәr bir analoji obyekt üzrә ümumi renta
multip¬likatoru hesablanır 5.Bütün analoqlar üzrә orta ümumi renta multip¬likatoru hesablanır; 6.
Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlak obyektinin xalis әmәliyyat gәliri hesablanır 7. . Satış qiymәtlәri,
xalis әmәliyyat gәlirlәrinin hәcmi barәdә dürüst mәlumatlar olan әn azı üç anoloji obyekt seçilir;
8.Qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın potensial yaxud hәqiqi orta gәliri analoji daşınmaz әmlak
obyektlәri üzrә ümumi renta multip¬likatorunun orta kәmiyyәtinә hasil edilmәklә qiymәtlәndirilәn
obyektin bazar dәyәri hesablanır.

•

6,7
5,8
3, 4
1,2
hamısı iştirak edir.

657 Daha az әmәktutumlu olan yanaşma hansıdır?

•

gәlir yanaşmasi,xәrc yanaşmasi
xәrc yanaşmasi
gәlir yanaşmasi
müqayisә yanaşması, gәlir yanaşmasi
yalnız müqayisә yanaşması

658 Müqayisә yanaşmasının әsasını tәşkil edәn prinsip deyil

•

әvәzetmә
gözlәmә
tәlәb
tәklif
tarazlıq

659 әmlakın müqayisә yanaşması ilә qiymәtlәndirilmәsi üçün zәruri informasiyanın tәrkibinә daxil
deyil 

•

qiymәtlәndirilәn vә analoq obyektin әhatәsi üzrә mәlumatlar
qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki vә iqtisadi göstәricilәri
qiymәtlәndiricinin peşәixtisas sәviyyәsi
analoq obyekt barәdә bazar yaхud qiymәt informasiyası
analoq obyektin fiziki vә iqtisadi göstәricilәri

660 Müqayisә yanaşmasının üstünlüyü aşağıdakı variantların hansında әks olunub.

•

Bu yanaşma keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır.
Müqayisә olunan obyekt üzrә mәlumatların әldә edilmәsi çәtinliyi
Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır
sadalananlardan hәr biri müqayisә yanaşmasının üstün cәhәtlәridir.
Bir sıra düzәlişlәrin edilmәsi zәruriliyi

661 Müqayisә yanaşması tәtbiq edilәrkәn oxşarların müqayisәsi zamanı vacib olan 4 zәruri amil
hansılardır:

•

yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri, satışın hәcmi
Satış tarixi, satış hәcmi, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, satış hәcmi, satış şәrtlәri
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış hәcmi

662 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesinin birinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

663 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesinin dördüncü mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi.
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması

664 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin beşinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi.

•

Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi.
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması

665 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin altıncı mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi.
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması.
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.

666 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә obyektinin әsas müqayisә elementlәri sırasına daxil deyil?

•

Әmlakın yerlәşdiyi әrazi, nәqliyyat magistralına yaxınlıq,seysmik davamlıq.
Ekoloji vәziyyәt, nәqliyyat magistralına yaxınlıq, ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları
Ekoloji vәziyyәt, nәqliyyat magistralına yaxınlıq,seysmik davamlıq.
Ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları, nәqliyyat magistralına yaxınlıq, satış şәrtlәri
Әmlakın yerlәşdiyi әrazi, satış vaxtı, satış şәrtlәri

667 Müqayisәnin satış şәrtlәri elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur.?

•

bu element vasitәsi ilә daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd
pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
Hamısı düzdür.
bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur

668 Müqayisә yanaşmasının qüsurları aşağıdakı variantların hansında әks olunub:

•

Bu alıcının vә satıcının mövcud real tәcrübәsini әks etdirir.
Bu yanaşma keçmiş hadisәlәrә әsaslandığına görә, gәlәcәk ehtimalları nәzәrә almır.
Sadalananlardan hamısı müqayisә yanaşmasının qüsurudur.
Alıcı vә satıcıların bazarda yaranan konyunkturaya cavab reaksiyası bu yanaşmada qeydşәrtsiz olaraq özünü
göstәrir.
Bu, bazar mәlumatlarına tam әsaslanan yeganә yanaşmadır.

669 Müqayisә yanaşması tәtbiq edilәrkәn oxşarların müqayisәsi zamanı vacib olan 4 zәruri amil
hansılardır:

•

satış tarixi, satış hәcmi, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, satış hәcmi, satış şәrtlәri.
yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri, satışın hәcmi
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış hәcmi
satış tarixi, yerlәşdiyi yer, fiziki sәciyyәsi, satış şәrtlәri

670 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin birinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması
Zәruri müqayisә elementlәrinin seçilmәsi
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

671 Müqayisә yanaşmasının tәtbiqi ilә qiymәtlәndirmә prosesi¬nin ikinci mәrhәlәsi hansı prosesi
әhatә edir?

•

Müvafiq müqayisә vahidlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Әmlak bazarında analoji qiymәtlәndirmә obyektlәri üzrә vәziyyәtin tәhlili üçün mәlumatların seçilmәsi
Analoqların bazar dәyәri barәdә müqayisә vә tәhlillәrin aparılması
Müqayisә obyektlәri üzrә tәshih olunmuş dәyәr gös¬tәricilәri sırasının vahid göstәriciyә, yaxud
qiymәtlәn¬dirmә obyektinin dәyәri diapazonuna gәtirilmәsi
Müqayisә vahidlәrinin dәyәrinin müqayisә elementlәri üzrә tәshihinin aparılması

672 Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdiril¬mәsindә
hәlledici rol oynayır.
hamısı sәhvdir.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

673 Müqayisәnin aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi hansı
variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәn¬lәşdirmәyә imkan verir
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıq¬ları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdiril¬mәsindә
hәlledici rol oynayır
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
hamısı sәhvdir.
әmlakın әldә edilmә¬sinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlә¬rindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

674 Ümumi renta mültiplikatoru nәyi ifadә edir?

•

xalis әmәliyyat gәlirinin potensial ümumi gәlirә nisbәtini ifadә edir.
Bazarın müvafiq seq¬mentindәn seçilmiş anoloji daşınmaz әmlak obyektlәrinin tә¬min etdiyi xalis әmәliyyat
gәlirinin onların satış qiymәtlәrinә nisbәti kimi hesablanır.
Obyektin satış qiymәtinin potensial ümumi gәlirә (PGİ) yaxud hәqiqi ümumi gәlirә (EGİ) olan nisbәtini ifadә
edir.
hamısı sәhvdir
potensial ümumi gәlirin hәqiqi ümumi gәlirә nisbәti ifadә edir

675 Kapitallaşmanın ümumi әmsalı necә hesablanır?

•

Potensial ümumi gәlirin hәqiqi ümumi gәlirә nisbәti ifadә edir
Obyektin satış qiymәtinin potensial ümumi gәlirә (PGİ) yaxud hәqiqi ümumi gәlirә (EGİ) olan nisbәtini ifadә
edir

•

Bazarın müvafiq seq¬mentindәn seçilmiş anoloji daşınmaz әmlak obyektlәrinin tә¬min etdiyi xalis әmәliyyat
gәlirinin onların satış qiymәtlәrinә nisbәti kimi hesablanır.
Hamısı sәhvdir.
Xalis әmәliyyat gәlirinin potensial ümumi gәlirә nisbәtini ifadә edir.

676 ABŞ qiymәtlәndiricilәrinin mütlәq qaydada riayәt etdiklәri Peşәkar Qiymәtlәndirmә
Fәaliyyәtinin Vahid Standartları hansı qurum tәrәfindәn hazırlanır?

•

TEGOVA
Amerika Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Şura
Qiymәtlәndirmә Fondu
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası

677 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Şuranın fәaliyyәtinә hansı qurum tәrәfindәn nәzarәt olunur?

•

TEGOVA
Mürәbbilәr Şurası
Mәşvәrәt Şurası
Qiymәtlәndirmә Fondu
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası

678 ABŞda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi ilә mәşgul olan ictimai tәşkilat hansıdır?

•

TEGOVA
Amerika Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Qiymәtlәndirmә İnstitutu
Qiymәt¬lәndirmә Fondu
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası

679 Qiymәtlәndirmә Fondu idarә olunur?

•

TEGOVA tәrәfindәn
Mәşvәrәt Şurası tәrәfindәn
Mürәbbilәr Şurası tәrәfindәn
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası tәrәfindәn
Qiymәtlәndirmә İnstitutu tәrәfindәn

680 Mürәbbilәr Şurası tәrәfindәn idarә olunur?

•

TEGOVA
Amerika Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Qiymәtlәndirmә İnstitutu
Qiymәtlәndirmә Fondu
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası

681 Dünya tәcrübәsindә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi kimlәr tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

•

qeyri hökümәt tәşkilatları tәrәfindәn
peşәkar qiymәtlәndirici qrupları vә dövlәt strukturları tәrәfindәn
peşәkar qiymәtlәndiricilәrin ictimai birliklәri vә dövlәt orqanları tәrәfindәn
peşәkar qiymәtlәndiricilәr tәrәfindәn
ictimai tәşkilatlar tәrәfindәn

682 Konstitusiyanın 59cu maddәsi necә adlanır?

•

azad seçki hüququ
azad sahibkarlıq hüququ
azad fәaliyyәt hüququ
azad mәtbuat hüququ
azad toplaşmaq hüququ

683 Sahibkarlıq fәaliyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirmәdiyi, әsas mәqsәdi әmlakın istifadәsindәn, әmtәә satışından,xidmәtlәr
göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi ilә şәrtlәnәn fәaliyyәt
şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirdiyi vә әsas mәqsәdi istehsalı artırmaq olan fәaliyyәt
şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirdiyi, әsas mәqsәdi әmlakın istifadәsindәn, әmtәә satışından,xidmәtlәr
göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi ilә şәrtlәnәn fәaliyyәt
şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirdiyi, әsas mәqsәdi әmlakın istifadәsindәn, әmtәә satışından,xidmәtlәr
göstәrilmәsindәn faiz götürülmәsi ilә şәrtlәnәn fәaliyyәt
şәxsin müstәqil surәtdә hәyata keçirdiyi, әsas mәqsәdi әmlakın istifadәsindәn, әmtәә satışından,xidmәtlәr
göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi ilә şәrtlәnmәyәn fәaliyyәt

684 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi formaları hansılardır?

•

hamısı sәhvdir
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsinә metodiki tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
hamısı düzdür
qiymәtlәndiricinin peşә davranışı keyfiyyәtlәrinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

685 Azәrbaycanda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtini tәnzimlәyәn ilk normativ hüquqi aktlar neçәnci illәrdә
hazırlanmışdır?

•

19981999cu illәrdә
19951996cı illәrdә
19971998ci illәrdә
20012002ci illәrdә
19941995ci illәrdә

686 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin subyektlәri hesab olunur

•

Xarici vәtәndaşlar vә konsaltinq şirkәtlәri
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәtinin üzvlәri
Fәaliyyәti qanunla tәnzimlәnәn hüquqi vә fiziki şәxslәr; qiymәtlәndiricilәr vә onların xidmәtlәrinin
istehlakçıları
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi
Hüquqi vә fiziki şәxslәr ; dövlәt hakimiyyәt vә idarәetmә orqanları

687 Fәrdi yaşayış vә bağ evlәrinin inventar dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

Binaların fasadına üzlük çәkilmişsә vә ya suvanmışsa, onda hәmin binaların qiymәt toplusunda göstәrilәn hәr
1 kub metrinin dәyәri 4,5 faiz artırılır.
Azәrbaycan Respublikasının ayrıayrı zonalarında yerlәşәn fәrdi yaşayış vә bağ evlәrinin inventar dәyәrlәri
binanın 1 kv metrinin baza qiymәti normalarına müvafiq artım әmsalları tәtbiq edilmәklә hesablanır.
hamısı düzdür
Mәrtәbәarası vә çardaq örtüyü dәmir beton olduğu halda 1,1 keçid әmsalı tәtbiq olunur
Üç vә artıq mәrtәbәli binaların inventar dәyәri hesabla¬narkәn hәmin binanın 1 kub metrinin dәyәri ikinci
mәrtә¬bәdәn başlayaraq, hәr mәrtәbә üçün özündәn әvvәlki mәrtәbәnin 1 kub metrinin dәyәrindәn 5 faiz az
qәbul olunur.

688 Tәkrar istehsal dәyәri nәdir?

•

әmlakın dәyәri şәraitdәn, istifadә olunma tәyinatından, ölkәnin bütünlüklә investisiya cәlbediciliyindәn vә
sairәdәn daha çox asılı olur.
qiymәtlәndirmә obyektinә vergiqoyma bazasının müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan dәyәr
oxşar tikinti obyektindәki tikintinin oxşar materiallar vә eyni texnologiya üzrә aparılmasını nәzәrdә tutur
bütün funksional xassәlәrinә vә fiziki parametrlәrinә görә oxşar obyektin yararlılıq vә müştәri cәlbetmә
xassәlәrini tamamilә özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәridir
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti

689 Mәhdud bazar şәraitindә dәyәr hansı hallarda istifadә olunur?

•

әmlaka böyük tәlәbatın olmamasına görә sahibi onun satışı üçün uzun müddәt gözlәmәli olur
әmlakın satılmasının geniş tәbliğ olunmasını istәmәmәsindәn irәli gәlir
hamısı sәhvdir
hamısı düzdür
әmlakın açıq bazarda satışı mümkün olmur vә ya bu yolla satış olduqca baha başa gәlir

690 Mövcud istifadә olunma şәraitindә dәyәr (istehlak dәyәri) nәdir?

•

hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
bütün funksional xassәlәrinә vә fiziki parametrlәrinә görә oxşar obyektin yararlılıq vә müştәri cәlbetmә
xassәlәrini tamamilә özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәridir
әmlakın dәyәri şәraitdәn, istifadә olunma tәyinatından, ölkәnin bütünlüklә investisiya cәlbediciliyindәn vә
sairәdәn daha çox asılı olur.
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.

691 Tam bәrpa dәyәri nәdir?

•

hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
bütün funksional xassәlәrinә vә fiziki parametrlәrinә görә oxşar obyektin yararlılıq vә müştәri cәlbetmә
xassәlәrini tamamilә özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәridir.
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir

692 Qalıq bәrpa dәyәri necә müәyyәn olunur?

•

obyektdә mövcud olan yararlı materialların dәyәri util dәyәri adlanır
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.
 tam bәrpa dәyәrindәn әmlakın ötәn xidmәt müddәtindәki ümumi dәyәrsizlәşmәni çıxmaqla müәyyәn edilir
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur

693 Util dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur
mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.
әmlakın sığorta kontraktının, dövlәt vә xüsusi sığorta sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan
dәyәridir
obyektdә mövcud olan yararlı materialların dәyәri util dәyәri adlanır
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti

694 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirmә dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:

•

Әrazidә tikinti işlәrinin dinamikas
Әrazinin relyefi;
Yerlәşdiyi әrazisinin sahәsi;
Hamısı düzdür
Әrazinin tikililik dәrәcәsi;

695 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirmә dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:

•

Ekoloji vәziyyәt;
Mühәndis qurğuları ilә tәchiz olunma
hamısı düzdür
Köhnәlmә (fiziki vә mәnәvi, funksional, xarici görünüş).
Seysimik davamlılıq;

696 Beynәlxalq Qiymәtlәndirmә Standartlarına görә bazar dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.
әmlakın sığorta kontraktının, yaxud polisinin müddәaları ilә müәyyәnlәşdirilәn, dövlәt vә xüsusi sığorta
sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan dәyәridir
könüllü satıcı arasında bağlanılan kommersiya sazişi nәticәsindә daşınmaz әmlakın әldәnәlә keçmәsi üçün
razılaşdırıla bilәn hesablama kәmiyyәti başa düşülür.
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya on¬ların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti
qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur

697 Alqısatqı zamanı qanunamüvafiq surәtdә sahiblik hüququnun satıcıdan alıcıya keçmәsini ifadә
edir.Bu zaman aşağıdakılardan hansı istifadә olunur?

•

obyekt qәnaәtbәxş müddәt әrzindә açıq bazara çıxarılır;
satıcı vә alıcı qanun çәrçivәsindә hәrәkәt edir;
hamısı düzdür
qiymәt xüsusi kreditlәşmәnin vә ya tәrәflәrdәn birinin digәrinә güzәşt etmәsinin nәticәsi deyil;
hәr iki tәrәf sövdәlәşmә barәdә yaxşı mәlumatlandırılır ki, bu da xüsusi maraqların tәmin edilmәsi mәqsәdinә,
proqnozlara inamın daha da artması mәnafeyinә xidmәt edir;

698 Aşağıdakı hallardan hansında vergilәr bazar qiymәti nәzәrә alınmaqla hesablanır:

•

barter (mal mübadilәsi) zamanı;
tәsәrrüfat әqdlәri qarşılıqlı surәtdә asılı olan şәxslәr arasında hәyata keçirildikdә;
idxalixrac әmәliyyatları aparıldıqda;
hamısı düzdür
30 gün әrzindә vergi ödәyicilәrinin eyni xüsusiyyәtli vә ya eynicinsli mallara (işә, xidmәtә) tәtbiq etdiklәri
qiymәtlәrin sәviyyәsi 30 faizdәn çox (aşağı vә yuxarı) dәyişdikdә.

699 Inventar dәyәri nәdir?

•

mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәblәğidir.
әmlakın sığorta kontraktının, yaxud polisinin müddәaları ilә müәyyәnlәşdirilәn, dövlәt vә xüsusi sığorta
sferasında istifadә edilәn metodikalarla hesablanan dәyәridir
Binaların onların texniki inventarlaşdırılması әsasında qiymәtlәndirmә anında mövcud olan fiziki köhnәlmә
dәyәri çıxılmaqla hәqiqi dәyәri üzrә müәyyәn edili
hesabdan silinmiş aktivlәrin vә ya onların tәrkib hissәlәrinin sonradan açıq satışından әldә olunan pul vәsaiti

qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında formalaşan qiymәti
kimi qәbul olunur

700 Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan binaların inventar dәyәri әmsallar vә qüvvәdә olan indeks
nәzәrә alınmaqla, aşağıdakı qaydalardan hansı ilә müәyyәn edilir ?

•

Qeyriyaşayış binaları Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin qәrarları ilә tәsdiq edilmiş
texniki pasport formaları üzrә inventarlaşdırılır
Bağ evlәrinin inventar dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
hamısı düzdür
Fәrdi yaşayış evlәrinin inventar dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Fәrdi yaşayış fonduna daxil olan özәllәşdirilmiş mәnzillәrin inventar dәyәri texniki pasport tәrtib edildikdәn
sonra aşağıdakı qaydada hesablanır

