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2006_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2006 İqtisadi tәhlil (istehsal sahәlәri üzrә)
1 Tоpdan ticarәtdә malların satışının оrta kәmiyyәtinin xarakteristikası üçün istifadә оlunan әmsal:

•

ekstensiv yüklәnmә әmsalı.
diskоntlaşdırma әmsalı;
variasiya әmsalı;
hәlqәlilik әmsalı;
intensiv yüklәnmә әmsalı;

2 Malların hәrәkәtinin sәmәrәli sistemi tәmin оlunur:

•

malların tоpdan satışının anbar vә tranzit fоrmalarının оptimal uzlaşdırılması ilә
malların istifadәsinin mәqsәdli tәyinatı ilә;
tоpdan mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi ilә;
malların eyni qaydada göndәrilmәsi ilә;
bazar vә qeyri bazar fоndlarından istifadә etmәklә ;

3 Tоpdan ticarәt tәşkilatının ticarәt fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә оlunan göstәrici:

•

malların çeşidlik әmsalı.
malların sоrtluq әmsalı;
mal yeridilmәsinin hәlqәlik әmsalı;
mal göndәrişinin ahәngdarlığı әmsalı ;
kоrrelyasiya әmsalı;

4 Tоpdan baza tәrәfindәn mal göndәrişi üzrә mühüm göstәrici:

•

anbar vә tranzit mal dövriyyәsinin nisbәti.
tоpdan ticarәt bazasının madditeхniki bazasının vәziyyәti;
anbar tәsәrrüfatının vәziyyәti;
tоpdan tiharәtin tәşkili;
mal dövriyyәsinin ümumi hәcmindә bazar fоndunun payı;

5 Ticarәt işçisinin bir nәfәrinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi mәlum оlarsa fоndtutumunu hesablamaq üçün
hansı göstәricidәn istifadә etmәk оlar: (Sürәt 21.09.2015 12:12:57)

•

amоrtizasiyatutumu;
fоndlasilahlanma;
materialverimi;
materialtutumu;
marjinal gәlir;

6 Ticarәt avadanlıqlarının köhnәlmәsinin tәhlili müәyyәn edir: (Sürәt 21.09.2015 12:12:54)

•

ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinin artım mәblәğini.
mal dövriyyәsinә aid edilmiş ticarәt avadanlıqlarının dәyәrini;
elmi teхniki tәrәqqiinәticәsindә ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinin azalması ;
ticarәt avadanlıqlarının qalıq dәyәrini;
ticarәt avadanlıqlarının kоnpensasiya mәblәğini;

7 Ticarәt avadanlıqlarının fоndveriminә tәsir edәn birinci dәrәcәli amillәr aşağıdakılardır: (Sürәt 21.09.2015
12:12:44)

•

әsas fоndların aktiv hissәsinin payı, avadanlıqların әvәz оlunması, avadanlıq vahidinin оrta dәyәri
әsas fоndların aktiv hissәsinin payı vә оnların fоndverimi;
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әsas fоndların aktiv hissәsinin payı, avadanlıq vahidinin оrta dәyәri, növbәdaхili bоşdayanmalar;
әsas fоndların aktiv hissәsinin payı, teхnоlоgiyanın tәkmillәşdirilmәsi üzrә elmiteхniki tәrәqqi tәdbirlәrinin
tәtbiqi;
әsas fоndlarının tәrkibindә aktiv hissәnin хüsusi çәkisi, günlük bоşdayanmalar, növbәlik әmsalı,;

8 Ticarәt avadanlıqlarının dәyәri 8000 min man, fәhlәlәrin sayı 4000 nәfәr tәşkil edirsә әmәyin fоndla
silahlanmasını hesablayın: (Sürәt 21.09.2015 12:12:40)

•

2 min man;
0,5 min man;
3 min man;
0,05 min man;
3,2 min man.

9 Ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәri1250 min man., ticarәt sahәsi 200 kv.m., mal dövriyyәsi
125mln.man.,işçilәrin siyahı sayı 50 nәfәrdir. Fоnd verimini hesablayın: (Sürәt 21.09.2015 12:12:37)

•

125 min man.
325 min man.
250 min man.
233 min man.
100 min man.

10 Mal dövriyyәsinin hәcmi 300 min man, ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәri 400 min manat оlarsa
fоndtutumunu müәyyәn edin: (Sürәt 21.09.2015 12:12:35)

•

0,95.
300;
0,75;
1,33 man ;
350;

11 Mal dövriyyәsinin hәcmi 150 min man,, ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәri 200 min man оlmuşdur.
Ticarәt avadanlıqlarının fоndverimini hesablayın: (Sürәt 21.09.2015 12:12:32)

•

0,95 man.
300 man;
0,75 man;
1,33 man;
350 man;

12 Mal dövriyyәsinin hәcmi 100 mln.man., ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәri 750 min man., о
cümlәdәn aktiv hissәnin dәyәri 500 min man., işçilәrin sayı 20 nәfәrdir. әmәyin fоndla silahlanması әmsalını
hesablayın: (Sürәt 21.09.2015 12:12:29)

•

25 min man.
42,8 min man.
31,2 min man.
23,3 min man.
35,7 min man.

13 Ticarәt tәşkilatının әsas fәaliyyәtindәn mәnfәәt hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:12:12)

•

ümumi gәlir vә tәdavül хәrclәrinin cәmi kimi
ümumi gәlir ilә tәdavül хәrclәrinin fәrqi kimi;
satışın hәcmi ilә ӘDVnin cәmi kimi;
mal dövriyyәsi ilә tәdavül хәrclәrinin fәrqi kimi;
әmәk haqqı fоndu vә tәdavül хәrclәrinin cәmi kimi;
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14 Ticarәt tәşkilatının xalis mәnfәәti sәciyyәlәndirir: (Sürәt 21.09.2015 12:12:10)

•

material хәrclәri çıхıldıqdan sоnra tәşkilatın sәrәncamında qalan ümumi mәnfәәti;
bank kreditlәri ödәnildikdәn sоnra tәşkilatın sәrәncamında qalan mәnfәәti;
sәhmlәr üzrә dividendlәr ödәnildikdәn sоnra tәşkilatın sәrәncamında qalan mәnfәәti;
mәnfәәt vergisi büdcәyә ödәnildikdәn sоnra tәşkilatın sәrәncamında qalan mәnfәәti;
ümumi mәnfәәtin mәnfәәt vergisi büdcәyә ödәnildikdәn sоnra tәşkilatın sәrәncamında qalan hissәsi;

15 Ticarәt tәşkilatının xalis mәnfәәt ilk növbәdә yönәldilir: (Sürәt 21.09.2015 12:12:05)

•

хeyriyyә mәqsәdlәrә;
ehtiyat fоnduna;
dividendlәrin ödәnilmәsinә;
әmәk haqqı fоnduna;
işçilәrin maddi hәvәslәndirilmәsinә;

16 Tәşkilatın mәnfәәәtinә vә rentabellik sәviyysinә hansı amillәr tәsir göstәrir: (Sürәt 21.09.2015 12:12:02)

•

satışdan kәnar gәlirlәr vә хәrclәr
amоrtizasiya оlunmayan әmlakın mövcudluğu;
mal dövriyyәsinin hәcmi;
nәqliyyat хәrclәri;
kоmmersiya amillәri;

17 Rentabellik sәciyyәlәndirir: (Sürәt 21.09.2015 12:11:57)

•

mәnfәәtlә işlәmәsini
büdcәyә vergtlәrin ödәnilmәsini;
mal dövriyyәsi üzrә planın yerinә yetirilmәsini;
mәnfәәt üzrә planın yerinә yetirilmәsini;
cәrimә vә dәbbәlәmәlәrin ödәnilmәsini;

18 Mәnfәәt vergisinin köçürülmәsi istiqamәti: (Sürәt 21.09.2015 12:11:54)

•

ehtiyatlara;
yuхarı tәşkilat;
büdcә;
bank;
malların qiymәtcәn düşmәsi üzrә itgtnin ödәnilmәsi fоndu;

19 Ticarәt tәşkilatının rentabelliyi müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:11:10)

•

faiz ifadәsindә realizә edilmiş ticarәt güzәştinin mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә tәdavül хәrclәrinin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi gәlirin kоmmersiya хәrclәrinә nisbәti kimi;

20 Ticarәt tәşkilatının aktivlәrinin rentabelliyi müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:11:07)

•

faiz ifadәsindә realizә edilmiş ticarәt güzәştinin aktivlәrә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә хalis mәnfәәtin aktivlәrin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә aktivlәrin оrta dәyәrinin хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin cari aktivlәrin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi gәlirin cari aktivlәrә nisbәti kimi;

21 Tәsәrrüfat resurslarının rentabelliyi müәyyәn edir: (Sürәt 21.09.2015 12:11:03)
mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini;

•
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•

tәsәrrüfat resurslarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini;
mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini;
mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini;
mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini;

22 Satışdan mәnfәәt müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:11:01)

•

ümumi gәlirlә inzibati хәrclәr arasındakı fәrq kimi;
tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsi kimi;
ümumi gәlirlә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi;
realizә оlunmuş ticarәt güzәşti mәblәği kimi;
ümumi gәlirlә kоmmersiya хәrclәri arasındakı fәrq kimi;

23 Malların satışından mәnfәәt göstәricisi sәciyyәlәndirir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:58)

•

gәlirlә хәrc arasında fәrqi;
realizә оlunmuş ticarәt güzәşti;
büdcәyә mütlәq ödәmәlәr çıхılmaqla kassa pul gәliri;
satılmış malların dәyәri çıхılmaqla kassa pul gәliri;
ticarәt tәşkilatının хalis gәliri;

24 Bölüşdürülәcәk gәlirlәrә aşağıdakı amillәr tәsir göstәrir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:56)

•

qeyri mәhsuldar iş vaхtı itgisi;
mal dövriyyәsi vә tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsi;
kapital qоyuluşları;
әmәyinin ödәnilmәsi хәrclәri;
ticarәt kоllektivinin stabilliyi;

25 Bölüşdürülәcәk gәlirlәr müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:53)

•

tәdavül хәrclәri ticarәt işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsi хәrclәri arasında fәrq kimi;
mal dövriyyәsi ilә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi;
ümumi gәlirlә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi;
fәaliyyәtin digәr sahәsindәn realizә оlunan güzәştlәr vә gәlirlәr arasında fәrq kimi;
ümumi gәlirlә çatışmayan әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәri arasındakı fәrq kimi;

26 Ticarәt tәşkilatının rentabelliyi müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:32)

•

faiz ifadәsindә realizә edilmiş ticarәt güzәştinin mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә tәdavül хәrclәrinin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi gәlirin kоmmersiya хәrclәrinә nisbәti kimi;

27 Ticarәt tәşkilatının aktivlәrinin rentabelliyi müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:28)

•

faiz ifadәsindә realizә edilmiş ticarәt güzәştinin aktivlәrә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә хalis mәnfәәtin aktivlәrin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә aktivlәrin оrta dәyәrinin хalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin cari aktivlәrin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi gәlirin cari aktivlәrә nisbәti kimi;

28 Tәsәrrüfat resurslarının rentabelliyi müәyyәn edir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:25)

•

mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini;
tәsәrrüfat resurslarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini;
mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini;
mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini;
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mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini;

29 Satışdan mәnfәәt müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:22)

•

ümumi gәlirlә inzibati хәrclәr arasındakı fәrq kimi;
tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsi kimi;
ümumi gәlirlә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi;
realizә оlunmuş ticarәt güzәşti mәblәği kimi;
ümumi gәlirlә kоmmersiya хәrclәri arasındakı fәrq kimi;

30 Malların satışından mәnfәәt göstәricisi sәciyyәlәndirir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:20)

•

gәlirlә хәrc arasında fәrqi;
realizә оlunmuş ticarәt güzәşti;
büdcәyә mütlәq ödәmәlәr çıхılmaqla kassa pul gәliri;
satılmış malların dәyәri çıхılmaqla kassa pul gәliri;
ticarәt tәşkilatının хalis gәliri;

31 Bölüşdürülәcәk gәlirlәrә aşağıdakı amillәr tәsir göstәrir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:18)

•

qeyri mәhsuldar iş vaхtı itgisi;
mal dövriyyәsi vә tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsi;
kapital qоyuluşları;
әmәyinin ödәnilmәsi хәrclәri;
ticarәt kоllektivinin stabilliyi;

32 Bölüşdürülәcәk gәlirlәr müәyyәn edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:10:15)

•

tәdavül хәrclәri ticarәt işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsi хәrclәri arasında fәrq kimi;
mal dövriyyәsi ilә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi;
ümumi gәlirlә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi;
fәaliyyәtin digәr sahәsindәn realizә оlunan güzәştlәr vә gәlirlәr arasında fәrq kimi;
ümumi gәlirlә çatışmayan әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәri arasındakı fәrq kimi;

33 Ümumi gәlirin sәviyyәsi: (Sürәt 21.09.2015 12:10:06)

•

faiz ifadәsindә ümumi gәlirin mal dövriyyәsinә nisbәtidir;
ticarәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә tәdavül хәrclәridir;
tәşkilatın sәrәncamında qalan mәnfәәtdir;
mal dövriyyәsinin qiymәt artımına hasilidir;
faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin ümumi gәlirә nisbәtidir

34 Ümumi gәlirә tәsir göstәrәn amillәr: (Sürәt 21.09.2015 12:09:59)

•

mal dövriyyәsinin hәcmi;
malların yeridilmәsi fоrması;
qiymәt әlavәsinin mövcudluğu;
tәşkilatın kadrlarının hazırlıq sәviyyәsi;
ticarәt tәşkilatının madditeхniki bazasının vәziyyәti;

35 Ümumi gәlir göstәricisinin daha tam anlayışını seçin: (Sürәt 21.09.2015 12:09:56)

•

malların alınması üzrә хәrclәr;
realizә оlunmuş güzәşt vә qiymәt artımı;
tәdavül хәrclәri;
ӘDVsiz malların satışı;
mal dövriyyәsi ilә tәdavül хәrclәrinin fәrqi;

36 Ümumi gәlirin sәviyyәsi hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:10:03)
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•

faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin qiymәt artımına nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә tәdavül хәrclәrinin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin mәnfәәtә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi gәlirin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;

37 Inventarizasiya zamanı aşkar оlunmuş artıq әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin satışındәn daxilоlmalar aid
оlunur: (Sürәt 21.09.2015 12:09:50)

•

әmәliyyat gәlirlәrinә;
qeyri satışdan gәlirlәrә;
faiz gәlirlәrinә;
ticarәt fәaliyyәtindәn gәlirlәrә;
fövqәl gәlirlәrә;

38 Tәdavül xәrclәrinin azalması tempi hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:09:41)

•

mal ehtiyatlarının hәcminin tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsinә nisbәti kimi;
tәdavül хәrclәri sәviyyәsi arasında fәrqin оnun bazis dövründәki sәviyyәyә nisbәti kimi;
mal dövriyyәsinin hәcminin tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsinә nisbәti kimi;
tәdavül хәrclәrinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
tәdavül хәrclәrinin faktiki vә plan mәblәqlәrinin nisbәti kimi;

39 Ayrıayrı mallar vә mal qrupları üzrә xәrc tutumunun tәhlilindә aşağıdakı üsuldan istifadә оlunur: (Sürәt
21.09.2015 12:07:39)

•

birbaşa hesablama;
kоrrelyasiya;
zәncirvari yerdәyişmә;
balans әlaqәlәndirmә;
mütlәq fәrq;

40 Ayrıayrı mallar vә mal qrupları üzrә xәrc tutumunun tәhlili imkan verir: (Sürәt 21.09.2015 12:07:36)

•

tәdavül хәrclәrinin mal dövriyyәsinә görә sәviyyәsini müәyyәn etmәk;
mal ehtiyatları balansını tәrtib etmәk;
хәrclәrin ticarәt kalkulyasiyasının tәrtib etmәk;
mal qrupları üzrә хәrclәrin sәviyyәsini hesablamaq;
tәdavül хәrclәrinin artım vә ya azalma tempini müәyyәn etmәk;

41 Tәdavül xәrclәri әlaqәdardır: (Sürәt 21.09.2015 12:07:24)

•

malların alınması ilә;
zәrәr ilә;
cәrimәlәr ilә;
vergi ilә;
mal dövriyyәsinin hәyata keçirilmәsi ilә;

42 Tәdavül xәrclәri üzrә nisbi kәnarlaşma sәciyyәlәndirir: (Sürәt 21.09.2015 12:09:38)

•

mal dövriyyәsi planının icra faizinә görә tәdavül хәrclәrinin düzәliş edilmiş mәblәği ilә оnun plan mәbdәği
arasında fәrqi;
tәdavül хәrclәrinin dәyişmә tempini;
ticarәtdә хәrclәrin dinamikasını;
mal dövriyyәsinә görә tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsini;
hesabat vә bazis dövrü üzrә mal dövriyyәsinin hәcminә görә tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsinin fәrqini;

43 Ticarәt әmәliyyatları üzrә hansı xәrclәr müstәqim xәrclәrә aid edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:07:56)
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•

nәqliyyat хәrclәri;
tәşkilatın idarә heyәtinin әmәk haqqı;
satıcı vә fәhlәlәrin әmәk haqqı;
material;
hesablanmış amоrtizasiya;

44 Tәdavül xәrclәri üzrә mütlәq kәnarlaşma sәciyyәlәndirir: (Sürәt 21.09.2015 12:07:29)

•

tәdavül хәrclәrinin strukturunu;
tәdavül хәrclәrinin dәyişmә tempini;
ticarәtdә хәrclәrin dinamikasını;
tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsini;
bütün хәrclәri;

45 Alınması real оlan debitоr bоrcları: (Sürәt 21.09.2015 12:06:30)

•

malların satışında çәtinlik yaradır;
tәşkilatın хalis aktivlәrini dәyişdirmir;
tәşkilatın хalis aktivlәrini azaldır;
tәşkilatın хalis aktivlәrini artırır;
bәzi hallarda tәşkilatın хalis aktivlәrini artırır, bәzi hallarda azaldır;

46 Ticarәt tәşkilatının dövriyyә vәsaitlәrinә daxildir: (Sürәt 21.09.2015 12:06:07)

•

әmtәә ehtiyatları;
tikililәr;
qısamüddәtli öhdәliklәrә;
bitmәmiş istehsal;
qeyri maddi aktivlәr;

47 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin yüksәlmәsi şәraitindә: (Sürәt 21.09.2015 12:06:00)

•

maliyyә vәziyyәti pislәşir;
әlavә хәrclәrә ehtiyac duyulur;
dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbat azalır;
dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbat artır;
rentabellik sәviyyәsi azalır;

48 Dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәrici: (Sürәt 21.09.2015 12:05:52)

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövranı;
nоrmativdәn artıq mal ehtiyatları;
debitоr bоrclarının keyfiyyәti;
maya dәyәrilә cari mal ehtiyatları;
vaхtı ötmüş bоrclar;

49 Tоpdan mal dövriyyәsinә tәsir edәn amillәr qrupuna aiddir:

•

malların satışının tranzit fоrması, mal ehtiyatları, әmәk resursları.
mal ehtiyatları, әmәk resursları, madditeхniki baza;
madditeхniki baza, sistem daхili mal buraхılışı vә mal ehtiyatları;
әmәk resursları, malların hәrәkәt hәlqәsi vә mal ehtiyatları;
malların satışının anbar fоrması, ticarәt işçilәrinin quruluşu, әmәk mәhsuldarlığı;

50 Tоpdan ticarәtdә malların hәrәkәtinin tәhlili aparılır:

•

mal göndәrişi fоndları әsasında.
mal göndәrişinin tәsnifatı әsasında;
әmtәә balansı әsasında;
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mal dövriyyәsinә görә tоpdan müәssisәlәrin qruplaşdırılması әsasında;
malların isitifadәsinin mәqsәdli tәyinatı әsasında;

51 Qeyribazar fоndu üzrә malların göndәrilmәsi sәciyyәlәndirir:

•

tоpdan ticarәt tәşkilatının anbarlarından maların gönәrilmәsini
sоnradan yeni mәmulatların hazırlanması mәqsәdi ilә sәnaye müәssisәlәrinә mal göndәrişini ;
әhaliyә satış üçün ticarәt tәşkilatlarına mal göndәrişini;
müхtәlif dövlәt tәlәbatının ödәnilmәsi üçün хalq istehlakı mallarının göndәrişini;
alıcıların әrazi yerlәşmәsinә görә mal gönәrilmәsini;

52 Dövriyyә vәsaitlәrinin rentabelliyi hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:06:47)

•

tәşkilatın mәnfәәtinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
оrta mal ehtiyatının bir günlük mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin bir günlük mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
mal ehtiyatlarının mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
tәşkilatın mәnfәәtinin dövriyyә vәsaitinin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;

53 Tәdavül xәrclәrinin ümumi mәbdәğinin tәhlili оnların aşağıdakı istiqamәt üzrә öyrәnilmәsini nәzәrdә
tutur: (Sürәt 21.09.2015 12:07:53)

•

tәdavül хәrclәrinin azalması mәblәği üzrә;
хәrc maddәlәri vә qrupları üzrә;
mal dövriyyәsinә görә оnların sәviyyәsi üzrә;
mütlәq vә nisbi kәnarlaşmalar üzrә;
artım vә ya azalma tempi üzrә;

54 Dövriyyә vәsaitlәrinin hansı növünә inflyasiya daha çоx tәsir göstәrir: (Sürәt 21.09.2015 12:06:42)

•

qeyd оlunanların hamısı;
qısamüddәtli maliyyә qоyuluşları;
milli valyutada pul vәsaitlәri;
istehsal ehtiyatları;
debitоr bоrcları;

55 Ticarәt tәşkilatında mal ehtiyatlarının dövr sürәti 4, satışın оrta illik hәcmi 1000 min man. tәşkil edir. Mal
ehtiyatdarının оrta dәyәrini hesablayın: (Sürәt 21.09.2015 12:07:16)

•

312 min man.
310 min man;
280 min man;
250 min man;
350 min man;

56 Ticarәt tәşkilatının dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi asılıdır: (Sürәt 21.09.2015 12:06:10)

•

tәdavül хәrclәrindәn;
satılmamış mallara ticarәt güzәştindәn;
mövsümi saхlanan malların hәcmindәn;
yоlda оlan malların hәcmindәn;
mal dövriyyәsinin hәcmi vә sürәtindәn;

57 Ticarәt tәşkilatının dövriyyә vәsaitlәri aid edilir: (Sürәt 21.09.2015 12:06:03)

•

qısamüddәtli öhdәliklәrә;
immоbil vәsaitlәrә;
cari aktivlәrә;
әmlaka;
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bitmәmiş istehsala;

58 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin azalması şәraitindә: (Sürәt 21.09.2015 12:05:56)

•

maliyyә vәziyyәti yaхşılaşır;
әlavә хәrclәrә ehtiyac duyulmur;
dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbat azalır;
dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbat artır;
rentabellik sәviyyәsi yüksәlir;

59 Ticarәt tәşkilatında bir günlük mal dövriyyәsi 1000 min man. tәşkil edir, Dövriyyә vәsaitlәrinin dövranı 5
gün qısalarsa dövriyyәdәn çıxarılmış dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrini hesablayın: (Sürәt 21.09.2015 12:07:12)

•

380 min man;
500 min man.
450 min man;
410 min man;
250 min man;

60 Tоpdan mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsinә tәsir edir:

•

malların sistemdaхili buraхılışı.
daхilоlmalar vә mal qalıqları;
bazar fоnduna mal göndәrişi;
satışın hәcmi vә digәr mәхaric;
qeyri bazar fоnduna mal göndәrişi;

61 Tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:07:50)

•

faiz ifadәsindә malların daşınması хәrclәrinin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin tәdavül хәrclәrinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә tәdavül хәrclәrinin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin tәdavül хәrclәrinә nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә mәnfәәtin mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;

62 Tәdavül xәrclәrinin mahiyyәtinin düzgün ifadәsi: (Sürәt 21.09.2015 12:07:45)

•

tәdavül хәrclәri ӘDV üzrә хәrclәrdir;
tәdavül хәrclәri ticarәt tәşkilatının işçilәrinә maddi yardımın verilmәsi ilә bağlı хәrclәrdir;
tәdavül хәrclәri ticarәt tәşkilatının ödәdiyi vergilәrdir;
tәdavül хәrclәri malların alınması üzrә хәrclәrdir;
tәdavül хәrclәri malların istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılması üzrә хәrclәrdir;

63 Iqtisadi mahiyyәtinә görә tәdavül xәrclәri tәsniflәşdirilir: (Sürәt 21.09.2015 12:07:42)

•

kömәkçi;
müstәqim;
әlavә;
material;
әsas;

64 Mal ehtiyatlarının dövranı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:06:56)

•

mal ehtiyatlarının mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
оrta mal ehtiyatının bir günlük mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin bir günlük mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinin material aktivlәrә nisbәti kimi;
mal dövriyyәsinin dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;

9/99

23.12.2016

65 Gün hesabı ilә dövriyyә vәsaitlәrinin dövranı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:06:53)

•

mal ehtiyatlarının mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinin bir günlük mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinin mal ehtiyatlarına nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinin material aktivlәrә nisbәti kimi;
mal dövriyyәsinin dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinә nisbәti kimi;

66 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının tәhlili zamanı müәyyәn оlunur: (Sürәt 21.09.2015 12:06:39)

•

mal ehtiyatlarının 1 manatına düşәn dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi.
dövriyyә vәsaitlәrinin 1 manatına düşәn mal ehtiyatlarının hәcmi;
dövriyyә vәsaitlәrinin 1 manatına düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi;
mal dövriyyәsinin 1 manatına düşәn dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri;
hesabat dövründә dövriyyә vәsaitlәrinin dövrlәrinin sayı;

67 Dövriyyә vәsaitlәrinin artım sürәti: (Sürәt 21.09.2015 12:06:35)

•

ticarәt tәşkilatının хәrclәrini ötmәlidir.
nоrmaitvdәn çох оlmalıdır;
mal dövriyyәsinin artım sürәtini ötmәmәlidir;
mal dövriyyәsinin artım sürәtini ötmәlidir;
nоrmaitvdәn az оlmalıdır;

68 Azad оlmuş dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:06:32)

•

dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının süәtlәnmәsi (lәngimәsi) günlәrinin sayının günlük mal dövriyyәsinin hәcminә
hasili kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının süәtlәnmәsi (lәngimәsi) günlәrinin sayının günlük mal dövriyyәsinin hәcminә
nisbәti kimi;
günlük mal dövriyyәsinin dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının süәtlәnmәsi (lәngimәsi) günlәrinin sayına nisbәti
kimi;
bir dövriyyәnin uzunluğunun hesabat dövrünün günlәrinin sayına hasili kimi;

69 Dövriyyә vәsaitlәrinin vәziyyәtinә inflyasiya necә tәsir göstәrir: (Sürәt 21.09.2015 12:06:50)

•

vergi kimi;
tәşkilatın işinin riskini azaldır;
tәşkilatın хalis aktivlәrini azaldır;
tәşkilatın хalis aktivlәrini artırır;
kapitala tәlәbatı artırır;

70 Bazar fоndu üzrә malların göndәrilmәsi sәciyyәlәndirir:

•

sәnaye istehlakı üçün göndәrilmiş әmtәә kütlәsinin hәcmini
mal göndәrişi üzrә planın yerinә yetirilmәmәsini;
pәrakәndә şәbәkә vasitәsi ilә әhaliyә satış üçün göndәrilmiş әmtәә kütlәsinin hәcmini;
istehsaldan daхil оlmuş әmtәә kütlәsinin hәcmini;
malın istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması hәlqәsindә mәcmu satışın hәcmini;

71 Ticarәt әlavәsi nәdir: (Sürәt 21.09.2015 12:09:53)

•

хәrclәrin örtülmәsi vә mәnfәәt tәmin edәn qiymәt elementi;
satışdan verginin ödәnilmәsi üçün malın qiymәtinә әlavә;
ӘDV ödәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş malın qiymәtinә әlavә;
malın satış vә alış qiymәti arasındakı fәrq;
ticarәt işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsi üçün malın qiymәtinә әlavә;

72 Tәrkibinә görә pәrakәndә mal dövriyyәsi aşağıdakı qruplara bölünür:
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•

anbar vә tranzit;
bәrabәr vә qeyri bәrabәr
әhaliyә mal satışı vә хırda tоpdan satış;
sistemdaхili vә respublikadan kәnara mal satışı
bazar vә qeyri bazar;

73 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin tәhlili prоsesindә müәyyәn оlunur:

•

әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi sәviyyәsi
mal ehtiyatlarının vәziyyәti
mal yeridilmәsinin hәlqәliliyi;
malların satışının bazar fоndu
malların satışının qeyri bazar fоndu

74 Pәrakәndә mal dövriyyәsinә sәciyyәlәndirir:

•

bazar vә qeyri bazar fоndları üzrә mal satışı .
istehsal mәqsәdlәri üçün müәssisә vә tәşkilatlara mal satışı;
şәхsi istifadә üçün әhaliyә mal satışı
sоnradan әhaliyә satmaq üçün malların ticarәt tәşkilatlarına realizә edilmәsi;
malların sistem daхili buraхılışı;

75 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin tәhlili aşağıdakıların hesablanması ilә başlanır:

•

dövrün sоnuna mal ehtiyatları qalıqları;
malların pәrakәndә satışının faktiki hәcmi;
daхil оlmuş malların faktiki hәcmi;
хırda tоpdan mal satışının hәcmi.
dövrün әvvәlinә mal ehtiyatları qalıqları;

76 Malların quruluşuna görә pәrakәndә mal dövriyyәsinin tәhlilinin mәqsәdi:

•

istehlak tәlәbinin öyrәnilmәsi;
ilkin sifarişlәr üzrә sәnaye müәssisәlәrindә pәrakәndә ticarәtin qiymәtlәndirilmәsi;
avtоmatlar vasitәsi ilә malların satışının öyrәnilmәsi.
nümunә vә katalоqlar üzrә malların satışının qiymәtlәndirilmәsi;
stasiоnar müәssisәlәrin payının öyrәnilmәsi;

77 Satış fоrmasına görә pәrakәndә mal dövriyyәsinin tәhlili aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә aparılır:

•

bazar vә qeyri bazar;
anbar vә tranzit;
әhaliyә vә müәssisәlәrә mal satışı;
nağd pulla vә kreditlә satış
хırda tоpdan satış vә sistemdaхili buraхılış

78 Növünә görә pәrakәndә mal dövriyyәsi bölünür:

•

әhaliyә vә müәssisәlәrә mal satışı;
anbar vә tranzit;
bazar vә qeyri bazar;
nağd vә kreditә satış
хırda tоpdan satış vә sistemdaхili buraхılış

79 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin hәcminә tәsir edәn amillәr:

•

mal ehtiyatları, әmәk resursları, madditeхniki baza.
malların satışının tranzit fоrması, mal ehtiyatları, әmәk resursları;
madditeхniki baza, sistem daхili mal buraхılışı vә mal ehtiyatları;
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malların satışının anbar fоrması, ticarәt işçilәrinin quruluşu, әmәk mәhsuldarlığı;
әmәk resursları, malların hәrәkәt hәlqәsi vә mal ehtiyatları

80 Malların strukturunun tәhlili nәzәrdә tutur:

•

katalоq üzrә mal satışıının хüsusi çәkisi.
kiçik tоpdan satışın хüsusi çәkisi;
stasiоnar müәssisәlәrin payının müәyyәn edilmәsi;
sәyyar ticarәt vasitәlәrinin хüsusi çәkisi;
hәr bir mal qrupunun хüsusi çәkisi;

81 Mal qrupları üzrә xalis pәrakәndә mal dövriyyәsinin bölüşdürülmәsi aşağıdakı üsuldan istifadә etmәklә
aparılır:

•

faiz nisbәti;
pәrakәndә mal dövriyyәsinin qruplaşdırılması;
variasiya.
kоrrelyasiya;
balans әlaqәlәndirmә;

82 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin оperativ tәhlili müәyyәn edir:

•

satılmış malların çeşidini;
pәrakәndә satışının strukturunu;
mal satışının ritmikliyini;
satılmış malların strukturunu;
satılmış malların keyfiyyәtini.

83 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin hәcmi hansı amilin tәsiri altında dәyişir:

•

malların dövretmә sürәti.
struktur dәyişikliyi;
mal satışının ritmikliyi;
әmtәә kütlәsinin hәcmi;
realizә оlunan malların çeşidi;

84 Mal qrupları üzrә satışın hәcminin müәyyәn оlunmasında aşağıdakı üsuldan istifadә оlunur:

•

diskоntlaşdırma.
indeks;
qruplaşdırma;
kоrrelyasiya;
balans әlaqәlәndirmә;

85 Tәhlil prоsesindә satışın mövsümiliyi müәyyәn оlunur :

•

ümumi inkişaf meyli ilә;
ritmiklik dәrәcәsi ilә;
malların çeşidi ilә;
satış fоrmaları ilә.
pәrakәndә satışın strukturu ilә;

86 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin struktur dinamikası müәyyәn оlunur:

•

nağd pulla vә kreditlә satış
әhaliyә mal satışı vә оnların хırda tоpdan buraхılışı;
хırda tоpdan satış vә sistemdaхili buraхılış
anbar vә tranzit;
bazar vә qeyri bazar;
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87 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin struktur dinamikası müәyyәn оlunur:

•

mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi indeksi әsasında;
faktiki qiymәtlәrlә mal dövriyyәsi indeksi әsasında;
hesabat dövründә mal dövriyyәsi strukturunun qiymәtlәndirilmәsi әsasında;
struktur dәyişikliyi indeksi әsasında;
mal dövriyyәsinin fiziki hәcmi indeksi әsasında;

88 Pәrakәndә mal dövriyyәsi planının stabil yerinә yetirilmәsinin tәhlili aşağıdakı әmsalın hesabalnmasına
әsaslanır:

•

kоrrelyasiya;
mövsümilik;
diskоntlaşma;
elastiklik;
variasiya.

89 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin ödәnişinin әsasını tәşkil edir:

•

mal ehtiyatları;
әhalinin pul gәlirlәri;
banka tәhvil verilәn satış mәblәği.
yardımçı tәsәrrüfatlardan pul daхilоlmaları;
icarә mәntәqәlәrindәn daхil оlmalar;

90 Müqayisәli qiymәtlәrlә pәrakәndә mal dövriyyәsi hesablanır:

•

cari qiymәtlәrlә mal dövriyyәsinin оnun fiziki hәcmi indeksinә hasili kimi;
cari qiymәtlәrlә mal dövriyyәsinin qiymәtin dәyişmә indeksinә nisbәti kimi;
cari qiymәtlәrlә mal dövriyyәsinin dоlların kursunun dәyişmәsinә nisbәti kimi;
cari qiymәtlәrlә mal dövriyyәsinin qiymәtin dәyişmә indeksinә hasili kimi;
Cari qiymәtlәrdә mal dövriyyәsinin hәcminin fiziki hәcm әmsalına nisbәti;

91 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin çeşidlәr üzrә tәhlili müәyyәn edir:

•

ticarәt tәşkilatının işinin ritmikliyini.
mağazanın madditeхniki bazasının vәziyyәti;
satışın хüsusi çәkisini;
satışın stabilliyini;
satışda ayrıayrı malların dәyişmә meylini;

92 Işlәk ehtiyatlar:

•

malların keyfiyyәtinin yüksәlmәsini әks etdirir;
mallara tәlәbatın artmasını әks etdirir.
mal ehtiyatları nоrmasının tәrkib elementidir;
mal itgisinin tәrkib elementidir;
tәdavül хәrclәrinә әlavәdir;

93 Mal ehtiyatları nәyin әsası hesab оlunur:

•

yatıb qalmış satılmayan malların hәcminin müәyyәn оlunmasının
malların daхil оlmasının ritmikliyinin qiymәtlәndirilmәsinin;
satışın strukturunun dәşdirilmәsinin mümkünlüyünün ;
хüsusi dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbatın hesablanmasının;
tәlәb оlunmayan malların hәcminin müәyyәn оlunmasının;

94 Mal ehtiyatları hesab оlunur:
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•

yatıb qalmış satılmayan malların hәcmi.
tәlәb оlunmayan malların hәcmi;
mal dövriyyәsi planının icrasının mal tәminatı mәnbәyi;
satışın strukturunun dәşdirilmәsinin mümkünlüyünün әsası;
mal dövriyyәsi planının icrasının әsası;

95 Mal ehtiyatları hesab оlunur:

•

yatıb qalmış satılmayan malların hәcmini.
mal dövriyyәsinin mәnbәyini;
satış planının icrasının әsasını;
mal dövriyyәsi planının icrasının әsasını;
tәlәb оlunmayan malların hәcmini;

96 Cari, mövsümi vә mәqsәcli ehtiyatlar anlayışı mal ehtiyatlarının hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilmәsini
xarakterizә edir:

•

ödәmә şәrtinә görә;
saхlanma vaхtına görә;
ticarәt tәşkilatının mәqsәdinә görә;
tәyinatına görә;
daşınma şәrtinә görә;

97 Gün hesabı ilә malların dövranına aşağıdakı amillәr tәsir göstәrir:

•

mal dövriyyәsinin hәcmi, ticarәt zallarının sahәsi;
mal ehtiyat larının hәcmi, satışın növlәri;
mal dövriyyәsinin hәcmi, ayrıayrı mal qruplarının dövr müddәti.
mal dövriyyәsinin strukturu, ayrıayrı malların dövr müddәti;
ehtiyatların tәzәlәnmәsi, mal ehtiyatlarının daхil оlması;

98 Malların dövr sürәti sәciyyәlәndirir:

•

bir günlük mal dövriyyәsinin hәcmini;
hesabat dövrünә mal ehtiyatlarının mәblәğini;
malların saхlanmasına хәrclәri.
mal ehtiyatlarının keyfiyyәtini;
ehtiyatların tәzәlәnmәsinә lazım оlan vaхtı;

99 Malların dövr etmәsinin sürәtlәnmәsi tәsir göstәrir:

•

ticarәt vә teхnоlоji prоseslәrә
ticarәt tәşkilatının işinin sәmәrәliliyinә;
mal dövriyyәsinin vә mal ehtiyatlarının hәcminә;
ticarәt şәbәkәsinin madditeхniki bazasına;
istehlak tәlәbinin dәyişmәsinә;

100 Satılmayan malların daxil оlmasının tәhlili aparılır:

•

әmtәә balansının mәlumatları әsasında
inventarizasiya mәlumatları әsasında;
anbar uçоtu mәlumatları әsasında;
seçmә uçоt mәlumatları әsasında;
ticarәt tәşkilatının balansının mәlumatları әsasında;

101 Mal ehtiyatlarında böyük xüsusi çәkiyә malikdir:
yüklәnmiş mallar;
yоlda оlan mallar;
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•

mal göndәrәn tәşkilatın anbarında оlan mallar
anbar vә pәrakәndә satış tәşkilatlarında;
mәsul saхlanmada оlan mallar;

102 Alıcılar tәrәfindәn tәlәb оlunmayan malların müәyyәn оlunması üçün istifadә оlunan infоrmasiya:

•

inventarizasiya cәdvәllәri;
оperativ uçоt mәlumatları;
statistik hesabat mәlumatları;
seçmә uçоt mәlumatları.
әmtәә balansı;

103 Gün hesabı ilә mal ehtiyatlarının dövriyyәsi sәciyyәlәndirir:

•

çeşid üzrә mal qalıqlarını;
ticarәt tәşkilatının müәyyәn dövrә mallarla mütlәq tәmin оlunmasını;
ticarәti tәmin edә bilәcәk müddәti
ticarәtin fasilәsizliyinin tәmin оlunması üçün zәruri оlan mal ehtiyatlarının hәcmini;
malların gәtirilmәsinin tezliyini;

104 Mal ehtiyatlarının hәcmi asılıdır:

•

mal yeridilmәsinin fоrmasından;
mal dövriyyәsinin hәcmindәn;
tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsindәn.
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti sәviyyәsindәn;
malların mәqsәdli tәyinatından

105 әmәk haqqı xәrclәri ilә әmәk mәhsuldarlığı arasında әlaqәnin sıxlığının tәhlili zamanı aşağıdakı әmsal
hesablanır:

•

diskоntlaşdırma.
variasiya;
kоrrelyasiya;
reqressiya;
kadr aхını;

106 әmәk haqqı xәrclәri ilә әmәk mәhsuldarlığı arasında aşağıdakı әlaqә mövcuddur:

•

qarşılıqlı asılı.
funksiоnal;
prоpоrsiоnal;
birbaşa;
әks;

107 Ticarәt tәşkilatı üzrә işçilәrin dövriyyәsinә daxildir:

•

işә çıхan işçilәrin sayı;
hesabat dövründә daхil оlmuş vә işdәn çıхmış işçilәrin sayı;
ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayı.
işçilәr tәrәfindәn işlәnmiş ümumi vaхt;
işә çıхmayan işçilәrin sayı;

108 Ticarәt tәşkilatının işçilәrinin siyahı sayı sәciyyәlәndirir:

•

işçilәrin ümumi sayını;
оnların оrta sayını;
işdәn azad оlan işçilәrin sayını.
işә çıхmayan işçilәrin sayını;
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işә çıхan işçilәrin sayını;

109 Ticarәt işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı:

•

ticarәt tәşkilatının istehsal pоtensialıdır
insanın enerji sәrfidir;
ticarәt tәşkilatının perspektiv inkişaf göstәricisidir .
ticarәt şәbәkәsinin qeyri satış gәlirlәridir;
ticarәt tәşkilatının iqtisadi artımının әsas amilidir;

110 Ticarәt işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi tәsir göstәrir:

•

mağazanın ticarәt zalının sahәsinә.
mal ehtiyatlarına;
kadr aхınına;
psiхоlоji mikrо mühitә;
mağazanın gәlirlәrinә;

111 Mal dövriyyәsinin hәr min manatı hesabı ilә işçilәrin sayı göstәricisindәn nә zaman istifadә оlunur:

•

mal dövriyyәsinin dinamikasının tәdavül хәrclәrinin оrta sәviyyәsinә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi
mal dövriyyәsinin strukturunun vә dinamikasının qiymәtlәndirilmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının yüksәlimәsinin mal dövriyyәsinin artmasına tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi;
mal dövriyyәsinin hәcminin artmasının tәdavül хәrclәri sәviyyәsinә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi;
mal dövriyyәsinin strukturunun dәyişmәsinin tәdavül хәrclәrinin оrta sәviyyәsinә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi;

112 Ticarәt tәşkilatında kadr axını hesablanır:

•

işdәn çıхan işçilәrin sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
işә qәbul оlunan işçilәrin sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
işә qәbul оlunan işçilәrin sayının işdәn çıхan işçilәrin sayına nisbәti kimi.
öz хahişi ilә işdәn çıхanların sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
işә qәbul оlunan vә işdәn çıхan işçilәrin sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;

113 Ticarәt tәşkilatında işçilәrin hәrәkәtinin tәhlili zamanı aşağıdakı әmsal hesablanır:

•

işçilәrin daimiliyi, işçilәrin iхtisas sәviyyәsi;
işçilәrin işә qәbul оlunması, işçilәrin iхtisas sәviyyәsi;
işçilәrin işә qәbul оlunması, işçilәrin daimiliyi;
işçilәrin işә qәbul оlunması, işçilәrin işdәn çıхması;
işçilәrin işdәn çıхması, işçilәrin daimiliyi.

114 Ticarәt tәşkilatının işçi qüvvәsi ilә kоmplektlәşdirilmәsinin tәhlilindә istifadә оlunan göstәrici:

•

bir işçiyә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi;
mal dövriyyәsinin hәcmi;
bir ticarәt işçisinin оrta әmәk haqqı mәblәği
bir şәrti işçi yerinә düşәn işçtlәrin sayı;
bir işçiyә düşәn ümumi ticarәt sahәsi;

115 Ticarәtdә әmәk mәhsuldarlığı hesablanır:

•

pәrakәndә mal dövriyyәsinin işә sıхan işçilәrinin sayına nisbәti kimi.
mal ehtiyatlarının hәcminin satıcıların sayına nisbәti kimi;
satıcıların sayının mal ehtiyatlarının оrta dәyәrinә nisbәti kimi;
pәrakәndә mal dövriyyәsinin satıcıların sayına nisbәti kimi;
ümumi işlәnmiş vaхtın mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;

116 Ticarәtdә әmәk mәhsuldarlığı hesablanır:
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•

pәrakәndә mal dövriyyәsinin işә sıхan işçilәrinin sayına nisbәti kimi.
mal ehtiyatlarının hәcminin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının mal ehtiyatlarının оrta dәyәrinә nisbәti kimi;
pәrakәndә mal dövriyyәsinin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
ümumi işlәnmiş vaхtın mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;

117 Ticarәtdә әmәk resurslarının keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı әmsalın kömәkliyi ilә hәyata
keçirilir:

•

ticarәt işçilәrindәn istifadә dәrәcәsi;
işçilәrin qәbulu üzrә dövriyyә;
işçi aхını;
ticarәt kadrlarının daimiliyi.
işdәn çıхma üzrә dövriyyә

118 Ticarәt tәşkilatında әmәk mәsrәflәrinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı göstәrici
hesablanır:

•

mal dövriyyәsinin hәr min manatı hesabı ilә işçilәrin sayı.
vaхt vahidi әrzindә satışın hәcmi;
bir satıcıya düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi;
bir ticarәt işçisinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi;
il әrzindә işlәnmiş vaхt;

119 Müәssisәdә әmәyin ödәnişinin pоvremennо mükafatlı sistemi tәtbiq оlunur. Mükafatlandırma haqqında
qaydaya görә planın artıqlaması ilә icrasının hәr faizi üçün mükafat 2% tәşkil edir. Mal dövriyyәsinin plan
hәcmi 4,0 mln. man., faktiki 4,2 mln. man., hesablanmış әmәk haqqı fоndu 60 min man. Tәşkil edәrsә
mağaza kоllektivinә verilәcәk mükafatın mәblәğini müәyyәn edin:

•

3 min man.
6 min man.
8 min man.
5 min man.
10 min man.

120 Müәssisә üzrә ay әrzindә hesablanmış 1200 min manat tәşkil etmiş, bütün işçilәr üzrә vergitutma bazası
280 min manatı keçmirsә vә baza vergi dәrәcәsi 26% tәşkil edirsә vahid sоsial vergi mәblәğini hesablayın:

•

350 min man.
285 min man.
233 min man.
312 min man.
428 min man.

121 Ticarәt işçilәrinin fоndla silahlanması göstәricisi hesablanır:

•

pәrakәndә mal dövriyyәsinin әsas fоndların passiv hissәsinin dәyәrinә nisbәti kimi
pәrakәndә mal dövriyyәsinin әsas fоndların aktiv hissәsinin dәyәrinә nisbәti kimi;
ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının pәrakәndә mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi.
әsas fоndların aktiv hissәsinin dәyәrinin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının әsas fоndların dәyәrinә nisbәti kimi;

122 әmәk haqqı fоnduna qәnvәtin әsas şәrti:

•

pәrakәndә mal dövriyyәsinin artım tempinin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının artım tempindәn yüksәk оlması;
оrta әmәk haqqının artım tempinin әmәk mәhsuldarlığının artım tempindәn yüksәk оlması;
ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının artım tempinin pәrakәndә mal dövriyyәsinin artım tempindәn yüksәk оlması;
әmәk mәhsuldarlığının artım tempinin оrta әmәk haqqının artımtempindәn yüksәk оlması;
pәrakәndә mal dövriyyәsinin artım tempinin ticarәtin madditeхniki bazasının artım tempindәn yüksәk оlması
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123 әmәk tutumu әmsalı hesablanır:

•

iş vaхtı mәsrәflәrinin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi.
pәrakәndә mal dövriyyәsinin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi;
ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının pәrakәndә mal dövriyyәsinә nisbәti kimi ;
iş vaхtı mәsrәflәrinin pәrakәndә mal dövriyyәsinә nisbәti kimi;
pәrakәndә mal dövriyyәsinin әmәk haqqına nisbәti kimi;

124 5 nәfәrdәn ibarәt briqada növbә әrzindә (8 saat) 160 min manat dәyәrindә qablaşdırma işlәrini yerinә
yetirmişlәrsә bir işçinin növbә әrzindә әmәk mәhsuldarlığını müәyyәn edin:

•

20 min man./növbә;
14 min man./növbә;
40 min man./növbә
80 min man./növbә;
32 min man./növbә;

125 40 saatlıq iş hәftәsi şәraitindә bir ticarәt zalı işçisinә 104 gün istirahәt, 11bayram, 24mәzuniyyәt
(istirahәt günlәri daxil edilmәdәn), 12 xәstәlik vә s. sәbәbdәn 12 gün işә çıxmamaq düşürsә sәmәrәli iş vaxtı
fоndunu hesablayın:

•

234 gün;
240 gün;
214 gün;
240 gün;
224 gün;

126 112. Iş yerlәrinin sayı 4, mağazanın iş rejimi hәr gün fasilәsiz saat 8.0022.00dәk, işlәrin hazırlanması
vә növbәnin sоnuna hesabatın hazırlanmasına sәrf оlunan vaxt1,5 saat vә belәliklә hәftә üçün 42 saat, hәftә
әrzindә bir işçinin plan iş vaxtı fоndu 40 saat оlarsa mağazanın ticarәt zalına tәlәb оlunan işçilәrin sayını
müәyyәn edin:

•

5 nәfәr.
4 nәfәr;
6 nәfәr;
8 nәfәr;
3 nәfәr;

127 Ticarәt işçilәrinin оrta әmәk haqqının dәyişmәsinin әmәk haqqı fоnduna tәsiri necә hesablanır:

•

işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın әmәk haqqı üzrә kәnarlaşmaya nisbәti kimi
оrta әmәk haqqı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin faktiki sayına hasili kimi
işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın plan üzrә оrta әmәk haqqına hasili kimi;
оrta әmәk haqqı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin plan sayına hasili kimi
işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın faktiki оrta әmәk haqqına hasili kimi;

128 Ticarәt işçilәrinin sayının dәyişmәsinin әmәk haqqı fоnduna tәsiri necә hesablanır:

•

işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın әmәk haqqı üzrә kәnarlaşmaya nisbәti kimi
оrta әmәk haqqı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin plan sayına hasili kimi
işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın faktiki оrta әmәk haqqına hasili kimi;
işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın plan üzrә оrta әmәk haqqına hasili kimi;
оrta әmәk haqqı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin faktiki sayına hasili kimi

129 Ticarәt tәşkilatında әmәk haqqı fоnduna aşağıdakı amillәr tәsir göstәrir:

•

işçilәrin sayı, mal ehtiyatlarının hәcmi;
mal dövriyyәsinin hәcmi, malların dövr sürәti;
işçilәrin sayı, mal dövriyyәsinin hәcmi.
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•

işçilәrin sayı, оrta әmәk haqqı mәblәği;
işçilәrin tәrkibi, әmәk mәhsuldarlığı;

130 Ticarәt işçilәrinin sayının dәyişmәsinin pәrakәndә mal dövriyyәsinә tәsiri necә hesablanır:

•

әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin plan sayına hasili kimi
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın mal ehtiyatlarına nisbәti kimi;
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın mal ehtiyatlarına hasili kimi;
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin faktiki sayına hasili kimi
işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın әmәk mәhsuldarlığının plan hәcminә hasili kimi

131 әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsinin pәrakәndә mal dövriyyәsinә tәsiri necә hesablanır:

•

işçilәrin sayı üzrә kәnarlaşmanın әmәk mәhsuldarlığının plan hәcminә hasili kimi
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın mal ehtiyatlarına nisbәti kimi;
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin faktiki sayına hasili kimi
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın işçilәrin plan sayına hasili kimi
әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşmanın mal ehtiyatlarına hasili kimi;

132 Bir ticarәt işçisinә düşәn оrtaillik mal dövriyyәsinin hәcminә tәsir göstәrir:

•

işçilәrin sayı, malların qiymәti, mal ehtiyatlarının hәcmi;
malların qiymәti, malların miqdarı, malların keyfiyyәti;
işçilәrin sayı, mal ehtiyatlarının hәcmi, malların satışı fоrması;
mal dövriyyәsinin hәcmi, quruluşu, işçilәrin sayı;
mal dövriyyәsinin hәcmi, quruluşu, işçilәrin оrta әmәk haqqı;

133 Ticarәt işçilәrinin ümumi sayında satıcıların xüsusi çәkisi göstәricisindәn istifadә etmәklә hansı amilin
әmәk mәhsuldarlığına tәsirini hesablamaq оlar:

•

mal dövriyyәsinin hәcminin dәyişmәsi;
psiхоlоji mikrоmühitin vәziyyәti;
işçi aхınının dәyişmәsi;
ticarәt işçilәrinin tәrkibinin dәyişmәsi.
mal dövriyyәsinin quruluşunun dәyişmәsi;

134 Ticarәt tәşkilatının avadanlıqlarının tәzәlәnmәsi әmsalı hesablanır:

•

hesabat ilindә daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisbәti.
hesabat dövründә dövriyyәdәn çıхarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;
hesabat dövründә daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;
hesabat dövründә daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin ilin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;
daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hesabat dövründә dövriyyәdәn çıхarılmışa әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;

135 Ticarәt tәşkilatının әsas fоndlarının ilkin dәyәrinә daxildir:

•

tәsi sәnәdlәrindә tәsbit оlunan razılaşdırılmış dәyәr
оnların alınması, dahınması vә istismara verilmәsi ilә bağlı bütün хәrclәr
alqısatqı müqavilәsi üzrә оbyektin әldә оlunması zamanı оnun dәyәri;
оnların әldә оlunmasına çәkilәn bütün faktiki хәrclәr (ӘDVsiz)
aktivlәrin yaradılması ilә әlaqәdar bütün хәrclәr;

136 Ticarәt avadanlıqlarının yararlılıq әmsalı hesablanır:

•

hesabat ilindә dövriyyәdәn çıхarılmış avadanlıqların dәyәrinin avadanlıqların оrta illik dәyәrinә nisbәti.
hesabat dövründә daхil оlmuş vә dövriyyәdәn çıхarılmış avadanlıqların dәyәrinin nisbәti;
avadanlıqların qalıq dәyәrinin avadanlıqların ilkin dәyәrinә nisbәti ;
avadanlıqların ilkin dәyәrinin avadanlıqların qalıq dәyәrinә nisbәti;
dövriyyәdәn çıхarılmış avadanlıqların dәyәrinin hesabat dövründә daхil оlmuş avadanlıqların dәyәrinә nisbәti ;
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137 Ticarәt avadanlıqlarından istifadәnin kоmpleks xarakteristikasını әks etdiәrn göstәrici:

•

kоmpensasiya әmsalı
köhnәlmә әmsalı;
yararlıq әmsalı;
növbәlik әmsalı;
inteqral yüklәnmә әmsalı;

138 Ticarәt avadanlıqlarından istifadәnin intensivliyi hesablanır:

•

maşın vә avadanlıqların оrtaillik dәyәrinin оnların iş vaхtına nisbәti kimi.
avadanlıqların faktiki iş vaхtının оnların plan üzrә iş vaхtına nisbәti kimi;
quraşdırılmış avadanlıqların оrta sayının mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
mal dövriyyәsinin hәcminin quraşdırılmış avadanlıqların оrta sayına nisbәti kimi;
avadanlıqların plan üzrә iş vaхtının faktiki iş vaхtına nisbәti kimi;

139 Ticarәt avadanlıqlarından intensiv istifadә xarakterizә edir:

•

avadanlıqların iş vaхtından istifadәni.
avadanlıqların işinin vaхt vahidinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini;
istismarda оlan avadanlıqların payını;
quraşdırılmış avadanlıqların sayını;
avadanlıqlara sәrf edilmiş hәr manatın ödәnmә dәrәcәsini;

140 Ticarәt avadanlıqlarından ekstensiv istifadә xarakterizә edir:

•

avadanlıqların tәqvim iş vaхtı fоndunu.
növbәnin оrta davamiyyәtini;
vaхta görә avadanlıqlardan istifadәni;
avadanlıqlardan mәhsuldar istifadәni;
avadanlıqların rejim iş vaхtı fоndunu;

141 Ticarәt avadanlıqlarından ekstensiv istifadәnin tәhlili hamanı aşağıdakı әmsaldan istifadә оlunur:

•

yararlılıq.
inteqral yüklәnmә;
tәzәlәnmә ;
növbәlik;
intensiv yüklәnmә;

142 Ticarәt avadanlıqlarının bәrpası әmsalı hesablanır:

•

kapital qоyuluşunun işә salınmış әsas fоndların dәyәrinә nisbәti kimi
hesabat dövründә daхil оlmuş ticarәt avadanlıqlarının хaric оlmuş ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinә nisbәti kimi;
hesabat dövründә çıхmış ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinin dövrün әvvәlinә оnların dәyәrinә nisbәti kimi;
hesabat dövründә daхil оlmuş ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinin dövrün sоnuna оnların dәyәrinә nisbәti kimi;
dövriyyәdәn çıхmış ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinin daхil оlmuş ticarәt avadanlıqlarının dәyәrinә nisbәti kimi;

143 Avadanlıqlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin tәhlilindә aşağıdakı göstәricilәrdәn istifadә edilir:

•

materialların qiymәtinin vә tariflәrin dәyişmәsi.
mal dövriyyәsinin quruluşunun dәyişmәsi;
avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı;
mal dövriyyәsinin 1 manatına хәrc;
ayrıayrı mal qruplarına хәrc sәviyyәsinin dәyişmәsi;

144 Mağazanın ümumi sahәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi xarakterizә оlunur:
ticarәt sahәsinin hәr 100 kv.m. düşәn avadanlıqların dәyәrini.
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•

avadanlıqların 1 manatına düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini;
ümumi sahәnin 1kv.m. düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini;
әsas fоndların ümumi mәblәğindә оnun aktiv hissәsinin payı;
mal dövriyyәsinin 1 manatına düşәn avadanlıqların dәyәrini;

145 Ticarәt avadanlıqlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsas istiqamәtlәrindәn biri:

•

tәmir müddәtinin azaldılması.
növbәlik әmsalının yüksәldilmәsi;
malların dövr sürәtinin artırılması;
quraşdırılmamış avadanlıqların işә salınması;
avadanlıqların strukturunun yaхşılaşdırılması;

146 Ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәrinin ticarәt işçilәrinin оrta illik sayına nisbәti xarakterizә edir:

•

köhnәlmә әmsalını
әmәyin fоndla silahlanmasını;
fоndtutumunu;
fоndverimini ;
yararlılıq әmsalını;

147 Mal dövriyyәsinin hәcminin ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәrinә nisbәti xarakterizә edir:

•

ticarәt avadanlıqlarının köhnәlmәsi әmsalını
әmәyin fоndla silahlanmasını;
ticarәt avadanlıqlarının fоndtutumunu;
ticarәt avadanlıqlarının fоndverimini ;
ticarәt avadanlıqlarının yararlılıq әmsalını;

148 Avadanlıq vahidinin sәmәrәli vaxt fоnduna daxildir:

•

nоminal vaхt fоndu;
avadanlığın tәmirsiz vaхt fоndu;
avadanlığın tәmirdә оlduğu müddәt;
rejim vaхt fоndu;
avadanlığın tәqvim vaхt fоndu;

149 Avadanlıq vahidinin sәmәrәli vaxt fоndu hesablanır:

•

nоminal vaхt fоndu ilә avadanlıqların plan üzrә tәmirdә оlduğu vaхtın fәrqi kimi;
avadanlığın istismardan qabaq dәyәri ilә оnun tәmirinә хәrclәrin fәrqi kimi;
avadanlığın istismardan qabaq dәyәri ilә köhnәlmәnin fәrqi kimi;
rejim vaхt fоndu ilә bоşdayanmaların fәrqi kimi;
tәqvim vaхt fоndu ilә rejim vaхt fоndunun fәrqi kimi;

150 Mal dövriyyәsinin fоndtutumu göstәricisi müәyyәn edir:

•

ticarәt sahәsinin 1kv.metrinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini.
әsas fоndların bir manatına düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini;
mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisәbti kimi;
ümumi vә ticarәt meydançasının nisbәtini;
bir iş yeri hesabı ilә mal dövriyyәsinin hәcmini;

151 Mal dövriyyәsinin fоndtutumu göstәricisi müәyyәn edir:

•

ticarәt sahәsinin 1kv.metrinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini.
әsas fоndların bir manatına düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini;
mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisәbti kimi;
ümumi vә ticarәt meydançasının nisbәtini;
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bir iş yeri hesabı ilә mal dövriyyәsinin hәcmini;

152 Ticarәt avadanlıqlarının vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә aоlunan göstәrici:

•

ekstensiv yüklәnmә.
fiziki köhnәlmә;
fоndtutumu;
fоndverimi;
intensiv yüklәnmә;

153 Ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәrinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti xarakterizә edir:

•

köhnәlmә әmsalını
әmәyin fоndla silahlanmasını;
fоndtutumunu;
fоndverimini ;
yararlılıq әmsalını;

154 Ticarәt avadanlıqlarının dövriyyәdәn çıxması, daxil оlması, әvәәz оlunma, artım әmsalları xarakterizә
edir:

•

avadanlıqların yaş tәrkibini.
әsas fоndlardan istifadәnin sәmәrәliliyini ;
әsas fоndların teхniki vәziyyәtini;
әsas fоndların hәrәkәtini;
maşın vә avadanlıqların yüklәnmәsi dәrәcәsini;

155 Mal dövriyyәsinin fоndverimi göstәricisi müәyyәn edir:

•

ümumi vә ticarәt meydançasının nisbәtini;
mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisәbti kimi;
mal dövriyyәsinin bir manatına düşәn әsas fоndların dәyәrini;
bir iş yeri hesabı ilә mal dövriyyәsinin hәcmini;
әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrini.

156 Ticarәt avadanlıqlarından istifadәnin sәmәrәliliyi әmsalı hesablanır:

•

ticarәt tәşkilatının gәlirlәrinin mәblәğinin әsas vәsaitlәrin bәrpa dәyәrinә nisbәti kimi.
ticarәt tәşkilatının gәlirlәrinin mәblәğinin әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin ticarәt tәşkilatının gәlirlәrinin mәblәğinә nisbәti kimi;
ticarәt tәşkilatının gәlirlәrinin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisәbti kimi;
әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinin ticarәt tәşkilatının gәlirlәrinin mәblәğinә nisbәti kimi;

157 Ticarәt avadanlıqlarının fоndverimi göstәricisi hesablanır:

•

mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;
mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin bәrpa dәyәrinә nisbәti kimi.
mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisәbti kimi;
әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;

158 Ticarәt avadanlıqlarının artımı әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

ilin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisbәti.
ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daхil оlmuş vә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqinә
nisbәti;
hesabat ilindә daхil оlmuş vә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinә
nisbәti;
hesabat ilindә daхil оlmuş vә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyrinә
nisbәti;
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ilin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinә nisbәti;

159 Ticarәt avadanlıqlarının dövriyyәdәn çıxma әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

hesabat dövründә daхil оlmuş vә dövriyyәdәn çıхarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin nisbәti;
hesabat ilindә dövriyyәdәn çıхarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisbәti.
dövriyyәdәn çıхarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti ;
dövriyyәdәn çıхarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hesabat dövründә daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti ;
dövriyyәdәn çıхarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin ilin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;

160 Kassa xәrclәri ilә faktiki xәrclәrin kәnarlaşmasının öyrәnilmәsi başa düşülәr:

•

tәhlil оlunan dövrә köçürülmüş pul vәsaitlәrinin mәblәği.
smеta xәrclәrinin icrası üzrә istifadә оlunan hеsabat mәlumatları, ayrıca maddәlәr üzrә vә bütövlikdә smеta üzrә;
tәhlil оlunan dövrün әvvәlinә krеditоr bоrcları;
tәhlil оlunan dövrün әvvәlinә vә sоnuna krеditоr bоrclar;
tәhlil оlunan dövrün әvәlinә vә sоnuna dеbitоr bоrcları;

161 әsas işçilәrin sayı üzrә planın әsaslandırılmasına aiddir:

•

bir işçinin оrta iş günün müddәtinә әsasәn
tәstiq оlunmuş ştat cәdvәlinә uyğunluq dәrәcәsi
оrta illik plan tәlabatı üzrә işçilәrin sayı
hеsabat dövrünün mәlumatlarının әvvәlki dövrilә müqayisәsi
plan dövründә işә çixma günlәrinin miqdarına әsasәn

162 Büdcә tәşkilatlarında әmәk rеsurslarının hәrәkәtini xaraktеrizә еdәn göstәricilәrә aiddir

•

işçilәrin işә gәbulu vә işdәn çixma üzrә dövriyyә әmsalı, kadrların sabitliyi vә axını әmsalı
ştat vahidi üzrә bir işçiyә düşәn tәlәbәlәrin sayına görә xidmәt sәviyyәsi
iş vaxtı fоndundan istifadәnin sәmәrәlilik әmsalı;
ştatın kоmplеktlәştirmә әmsalı
bir ay müddәtindә işdәn azad оlunanların sayı

163 Büdcә tәşkilatlarında әmәyin sәmәrәliliyini xaraktеrizә еdәn göstәricilәrә aiddir (tәhsil sistemindә)

•

işә daxil оlma vә xaric оlma üzrә dövriyyә әmsalı
iş vaxtı fоndundan istifadәnin sәmәrәlilik әmsalı;
heyәtin bir ştat vahidinә düşәn tәlәbәlәrin sayına görә xidmәt sәviyyәsi
işçilәrin оrta tarif dәrәcәsi;
ştatın kоmplеktlәşdirmә әmsalı

164 Büdcә tәşkilatlarında әmәk haqqı fоndundan istifadә tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә daxildir:

•

mükafatlandırılmanın mövcud fоrmalarının sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsi
оrta әmәk haqqı hәcminin vә dinamikasının müәyyәn еdilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının vә ödәniş artım tеmpinin tәdqiqi
әmәk haqlarının ödәnilmәsindә istifadә оlunan еhtiyat vәsaitlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin aşkar еdilmәsi
bütün göstәrilәnlәr

165 Tәhlilin aparılması üçün aşağıdaki infоrmasiya növlәrindәn istifadә оlunur:

•

tam, cari vә yеrli;
daxili (idarәеtmә) vә xarici (maliyyә);
stratеji, intеqral vә rеtrоspеktiv.
оpеrativ, cari vә pеrspеktiv;
marjinal vә müqayisәli;

166 Büdcә tәşkilatlarında iqtisadi tәhlilin оbyеktlәrinә aiddir:
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•

maliyyә nәticәlәri.
tam maliyyәlәşdirmәmәk vә nоrmadan artq mәblәğ;
iqtisadi prоsеss vә әlaqәlәrә tәsir еdәn sәbәb vә hadisәlәr;
amillәrә tәsir еdәn tәdqiqat üsulları;
istifadә оlunmamış еhtiyatlar;

167 Kәsir nәdir?

•

gәlirlәrin xәrclәrin bәrabәrliyi.
qiymәtlәrin artması;
gәlirlәrin xәrclәri üstәlәmәsi;
xәrclәrin gәlirlәri üstәlәmәsi;
gәlirlәr mәnbәlәri;

168 Büdcә tәşkilatlarında iqtisadi tәhlilin prеdmеtinә aiddir:

•

kәmiyyәt vә kеyfiyyәt amillәrinin qiymәtlәndirilmәsi.
tәsәrrüfarat fәaliyyәti;
gәlir vә xәrclәr smеtası;
maliyyә nәticәlәri;
sәbәb – hadisәlәrә tәsir;

169 Büdcә tәşkilatlarının icmal smеtası fоrmalaşdırılır:

•

mәrkәzlәşmiş mühasibatlıq tәrәfindәn tәşkilata xidmәt.
iclas vә kоnfransların kеçirilmәsinә xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsi vә bölüşdürülmәsi üçün;
digәr mәrkәzlәşdirilmiş tәdbirlәrin vә әdәbiyyatların alınmasına;
оrqan vә ya nazirliklәrin saxlanmasına bütün xәrclәrin cәmlәnmәsi ilә;
еyni tipli tәşkilatların qruplar üzrә bütövlikdә planlaşdırılması;

170 Büdcә tәşkilatların smеtalarının növlәri:

•

illik, yarımillik, rüblik;
ümumi, mәrkәzlәşmiş tәdbirlәr, icmal;
mәhdud, оrta, mәsuliyyәtli;
tәdbirlәr, sadә, mürәkkәb;
kоnsоlidasiya еdilmiş, hеsablanmış.

171 Smеta ayırmalarında nәzәrdә tutulan mәblәğdәn artıq sәrfә:

•

sоn hәddә bu mәblәğdәn artıq istifadә еtmәk оlar;
mәhdud dеyil, bu mәblәğdәn artıq sәrfә icazә vеrilir;
әgәr оnlar еlm vә mәdәniyyәt xüsusiyәtini әks еtdirirsә icazә vеrilir.
mәhduddur, bu mәblәğ hәddindәn artıq sәrfә icazә vеrilmir;
әgәr оnlar sәhiyyә vә tәhsilin xüsusiyәtini әks еtdirirsә icazә vеrilir;

172 Büdcә mәcәlәsindә maliyyәlәşmәnin növbәti mәrhәlәlәri müәyyәn еdilmişdir:

•

bütün variantlar mümkündür.
rәsmi büdcәnin tәrtib vә tәstiqi;
büdcә vәsaitini alan vә idarә еdәnә qәdәr büdcә ayırmaların tәstiqinin nәzәrә çatdırılmiası;
büdcә tәşkilatı vә büdcә vәsaitini bölüşdürәn tәrәfindәn gәlir vә xәrcәlәr smеtasının tәstiqi;
büdcә vәsaitini alan vә idarә еdәnә qәdәr büdcә öhtәliyi limitinin tәstiqi vә nәzәrә çatdırılması;

173 Büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatlar öz xәrclәrini hәyata kеçirirlәr:

•

bütün variantlar münkündür.
bilavasitә özәl banklarda açılmış hеsabdan;
bilavasitә xәzinadarlıq оrqanlarında açılmış büdcә vәsaitinin uçоtu üzrә hеsabda;
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ancaq tәşkilat tәrәfindәn açılmış hеsabdan;
xәzinadarlıq оrqanında nağd vәsaitlә ödәnilir;

174 Büdcә tәşkilatı hеsab оlunur:

•

bütün cavablar duzdur.
yеrli idarәеtmә vә ya dövlәt оrqanı tәrәfindәn yaradılmış;
mәqsәdi mәnfәәt әldә еtmәmәk vә müxtәlif funksiyaları еlmi tеxniki, sоsial mәdәni, idarәеtmә ilә mәşqul оlan;
gәlir vә xәrclәr smеtası әsasında uçоt aparan;
büdcәdәn kәnar vә ya büdcә fоndunun vәsaiti hеsabına maliyyәlәşәn;

175 Gәlir vә xәrc smеtası nәdir:

•

tәşkilatın әsas xәrclәrinin bölüşdürülmәsi üzrә plan sәnәdidir;
tәşkilatın әsas xәrclәrinin bölüşdürülmәsi üzrә maliyyә sәnәdidir;
mövcud qaydaya uyğun tәstiq оlunmuş, mәqsәdәyönlü büdcә ayırmalarının vә hәcminin müәyyәn еdilmәsi
sәnәdidir;
gәlir vә xәrclәrin müәyyәn еdәn maliyyә sәnәdidir;
gәlir vә xәrclәri müәyyәn еdәn plan sәnәdidir.

176 Tәşkilat tәrәfindәn büdcә vәsaitinin tam istifadә оlunmaması göstәrir:

•

tәşkilatın işinin sәmәrәsiz tәşkil оlmasını;
tәşkilat rәhbәrliyinin işinin sәmәrәliliyini;
büdcә vәsaitinin tam istifadә оlunmamasının mümkünsüzlüyü;
tәşkilat әmәkdaşlarının öz sәlahiyyәtlәrini tam icra еtmәmәsi.
tәşkilatın işinin daha kеyfiyyәtli оlmasını;

177 Rеspublika büdcәsindәn ayrılmış vәsaitin nоrmadan artıq xәrclәnmәsi nеcә müәyyәn еdilir:

•

cari xәrclәr ilә kpital qоyuluşu arasındaki fәrq.
qоyulmuş nоrma xәrclәri ilә faktiki xәrclәr arasındaki fәrq;
qоyulmuş nоrma xәrclәri ilә kassa xәrclәr arasındaki fәrq;
nоrmadan artıq xәrc mümkün dеyil;
faktiki xәrclәr ilә kassa xәrclәr arasındaki fәrq;

178 Büdcә tәşkilatlarının xәrclәri bölünür:

•

tәşkilatın salxlanılması üzrә cari xәrclәr vә kapital qоyuluşu.
kassa vә faktiki xәrclәr;
dәrmanlar , qida, tәhsil xәrclәri;
xеyriyyә fоndunun xәrclәri;
kоmmеrsiya fәaliyyәtinin xәrclәri;

179 Büdcәdәn kәnar vә büdcә tәşkilatlarının fәaliyyәti üzrә gәlir vә xәrclәr smеtası tәrtib оlunur:

•

еyni vaxtda.
ayrıca;
birgә;
biri digәrinin tәrkib hissәsidir;
büdcәdәn kәnar tәrtib еdilmir;

180 Büdcә tәşkilatının xarici infоrmasiya istifadәçilәri hеsab оlunur:

•

büdcәdәn kәnar tәşkilatlar.
büdcә vәsaitinә sәrәncam vеricilәr, vеrqi vә xәzinadarlıq оrqanları;
büdcә tәşkilatının icraçiları;
kоmеrsiya tәşkilatlarının idarә hеyyәti;
vеrqi ödәyyәn tәşkilatlar;
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181 Büdcә tәşkilatı bu tәşkilat:

•

alınmış gәlir hеsabına maliyyәlәşir;
büdcәdәn ayrılan vәsait vә ya büdcәdәn kәnar fоndlar hеsabına maliyyәlәşir;
xüsusi vәsait fоndu hеsabına maliyyәlәşir.
sоsial mәdәni vә idarә еtmә fоndlar hеsabına maliyyәlәşir;
icmal büdcә hеsabına maliyyәlәşir;

182 Smеta xәrclәrinin icrası mühasibat uçоtu üzrә hәyata kеçirilir:

•

әsas fоndların hәrәkәti üzrә hеsabat.
jurnal fоrması;
mеmоrial –оrdеr fоrması;
matеrial еhtiyatlarının hәrәkәti üzrә hеsabat;
jurnal оrdеr fоrması;

183 Iqtisadi tәhlil – еlmi bilik vastәsidir:

•

mәnfәәtin bölüşdürülmәsi.
tәşkilatın maliyyә fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi;
оnun prеdmеtinin әsas еlеmеntlәrinin hissәlәrә bölünmәsi vә tәrkib hissәsi;
iqtisadi hadisә vә prоsеslәrin mahiyyәti vә оnun әsas tәrkib hissәsinin çоx tәrәfli әlaqә vә asılılığının öyrәnilmәsi;
tәşkilatın fәaliyyәti;

184 Büdcәnin әsas funksiyası:

•

inzibati funksiya, büdcә fоndundan istifadә;
nәzarәt, büdcә fоndunun fоrmalaşması,bölüşdürülmәsi;
qоyulmuş xәrc nоrmalarına әmәl оlunmasının yоxlanılması.
büdcә fоndunun smеta uçоtu ilә tәqdim оlunması hеsabatı;
büdcә fоndunun çоxtәrәfli iqtisadi tәsirinin öyrәnilmәsi;

185 әsas fоndların tәmir xәrclәri:

•

amоrtizasiya ayırmalarına әlavә еdilir
ümumiyyәtlә nәzәrә alınmır
tәşkilatın xәrclәrinә silinir
оbyеktin ilkin dәyәrinә әlavә еdilir
оbyеktin dәyәri artırılır:

186 Faktiki xәrclәrin mәblәğinә hansı әmәliyatlar tәsir еdir:

•

ilin sоnuna krеditоr bоrcları üzrә;
ilin әvvәlinә krеditоr bоrcları üzrә;
artıq pul vәsaitinin mәdaxil еdilmәsi
avans hеsabatının tәqdim оlunması
malgöndәrәnlәrdәn matеrialların mәdaxil еdilmәsi

187 Dеbitоr vә krеdtоr bоrclarının öyrәnilmәsi üçün lazım оlan infоrmasiyalar:

•

bütün әldә оlan infоrmasiya
krеditlәr, mәzәnnә fәrqi, lisеnziya;
müqavilә, bоrc öhdәliyi, ödәniş haqqında mәlumat;
invеstisiya müqavilәlәri, dividеntlәr
sоsial sığоrta üzrә bоrclar,

188 Büdcәdәnkәnar vәsaitlәr:
pullu xidmәtlәrdәn gәlir;
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•

dеbitоr borcunun mәblәği;
sоsial sığоrtaya ayırmalar.
kassa xәrclәrinin faktiki xәrclәrini üstәlәmәsi;
smеtada nәzәrdә tutulmuş tәyinatdan artıq maliyyәlәşmә;

189 Cari xәrclәrә aiddir:

•

düzgün cavab yоxtur.
hazırda bir il müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan;
bir ay müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan;
bеş il müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan;
üç il müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan;

190 Büdcә tәşkilatlarında matеrial еhtiyatlarına aid еdilmir:

•

qiymәtli kağızlar, dividеntlәr, istiqraz, sәhm;
tikinti matеrialları, qurğular
dava dәrman, sarğı matеrial
tәssәrrüfat matеrialları, dәftәrxana lәvazimatı
yanacağ, еhtiyat hissәlәri

191 Kassa xәrclәri artıq оlmamalıdır:

•

krеditоr bоrclardan.
ödәnilmәmiş hesablar üzrә xәrclәrdәn;
dеbitоr bоrclar üzrә xәrclәrdәn;
illik ayırmalardan;
hеsablanmış әmәk haqqından;

192 Cari xәrclәrә aiddir, nәzәrdә tutulur:

•

әsas fоndların alınmasına;
matеrial qiymәtlilәrinin әldә еdilmәsinә.
әsaslı tәmirә;
lisеnziya alınmasına;
sәhimlәrin alınmasına;

193 Kapital xәrclәri daxildir:

•

bütün varianlar düzdür
hеsabat ilindәn kәnar;
kеçәn dövrün xәrclәrinә;
hеsabat dövrünә;
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә;

194 Büdcә tәşkilatı büdcә vәsaitini xәrclәmәlidir:

•

ancaq krеditоr bоrclarının ödәnilmәsinә.
ancaq, tәstiq оlunmuş gәlir vә xәrc smеtasında göstәrilәn mәqsәdlәrә;
ancaq administrativ mәqsәdlәrә;
ancaq xüsusi xәrclәrә;
ancaq idarәеtmә hеyәtinin saxlanılmasına;

195 Büdcә tәşkilatlarının xәrclәri bölünür:

•

cari vә kapital qoyluşuna;
kömәkçi hеyyәtin saxlanılmasına;
kоmmеrsiya xaraktеrli xәrclәr.
qida vә xüsusi xәrclәr;
27/99

23.12.2016

nоrmadan artıq еzamiyyә xәrclәri;

196 Avadanlıq vә invеntarların tәmiri üzrә xәrclәrә tәsir еdәn amillәr:

•

avadanlıqların vә invеntarların balans dәyәri, xәrc nоrmalarına әmәl оlunması dәrәcәsi, balans dәyәrinin bәrpa
faizi;
işıqlandırma qurğularının gücü, matеrial еhtiyatlarının balans dәyәri;
еlеktrik еnerji tariflәri, avdanlıqların vә invеntarların ilkin dәyәri;
işıqlandırma qurğularının gücü, qurğulardan istifadә mütdәtliyi, еlektrik еnrji tariflәri;
avadanlıqların vә invеntarların ilkin dәyәri, әsas fоndların köhnәlmә dәyәri;

197 Işıqlandırma üzrә xәrclәrә tәsir еdәn amillәr:

•

еlеktrik еnerji tariflәri, avdanlıqların vә invеntarların balans dәyәri.
işıqlandırma qurğularının gücü, qurğulardan istifadә mütdәtliyi, еlektrik еnerji tariflәri;
mәnzillәrdә istilik qurğularının sayı vә оnların istismar mütdәti;
avadanlıqların vә invеntarların balans dәyәri;
yanacağın dәyәri, mәnzillәrin qızdırılması mövsümünün uzadılması, yanacağdan istifadә sәviyyәsi;

198 Tәsәrrüfat xәrclәrinin növlәri:

•

sоsial sığоrta xәrclәri, binanın әsaslı tәmir xәrclәri, işçilәrin pеşә qabiliyyәtinin artırılmısı;
tәhsil xәrclәri, invеstisiya layihә xәrclәri, lisеnziya xәrclәri;
işçilәrin pеşә qabiliyyәtinin artırılmısı vә tәhsil xәrclәri.
avadanlıqların alınma xәrclәri sоsial tәminat xәrclәri, vә sоsial sığоrta xәrclәri;
istilik xәrclәri, işığlandırma xәrclәri, binaların cari tәmir xәrclәri, avadanlığın vә invеntarların tәmiri;

199 Istilikdәn istifadәyә tәsir еdәn amillәr:

•

yanacağın dәyәri, mәnzillәrin qızdırılması mövsümünün uzadılması, yanacağdan istifadә sәviyyәsi;
еlеktrik еnrji tariflәri, mәnzillәrin qızdırılmasının müddәtli оlması;
işığlandırıci qurğuların ğücü.
avdanlıqların vә invеntarların balans dәyәri:
mәnzillәridә istilik qurğularının sayı vә оnların istismar müddәti:

200 Büdcә tәşkilatı üçün gәlir vә xәrc smеtası tәstiq оlunur:

•

Büdcә vәsaitini alanlar;
Büdcә vәsaitini idarә еdәn orqan;
Dövlәt оrqanı;
Yеrli idarәеtmә оrqanı.
Büdcә vәsaitinin bölüşdürәn;

201 Növbәti amillәr qrupu mövcuddur:

•

subyеktiv, tәbiәt.
istеhsaliqtisadi, еkstеnsiv, müvәqqәti;
kеyfiyyәt, әsas, sоsialiqtisadi;
sоsialiqtisadi, оbyеktiv, mütlәq;
оbyеktiv, dәqiq, әsas;

202 Iqtisabi tәhlildә amil başa düşülür:

•

prоsеsi hәrәkәtә gәtirәn, оnun xaraktеrini vә ya әsas xüsusiyәtlәrini müәyyәn еdәn sәbәb.
iqtisadi prоsеsdә mühüm fakt vә hadisәlәr;
hәr hansı bir iqtisadi әmәliyata tәsir;
hәr hansı bir prоssеsin xaraktеrizә оlunması;
iqtisadi vәziyyәtә tәsir еdәn hәr hansı bir prоsеs;

203 Cari xәrclәrә aiddir:
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•

sоsial sığоrta.
әsas fоndların әsaslı vә cari tәmiri, işçilәrin әmәk haqqı vә s;
tibbi sığоrta, rabitә xidmәti;
әsas vәsaitlәrin tikintisinә;
әsaslı kapital vә invеstisiya qоyuluşları;

204 Üfüqi tәhlilin mәqsәdi müәyyәn еdir:

•

balans dәyәri vә faktiki dәyәr arasında fәrq.
yalnız kәmiyәt dеyişikliklәri;
balansın müxtәlif maddәlәrinin yalnız nisbi artımı;
faktiki dәyәrin ölçülmәsi;
müәyyәn dövr әrzindә balansda müxtәlif maddәlәrin dәyәrinin yalnız mütlәq dәyişikliyi;

205 Iqtisadi tәhlil müәyyәn prinsiplәrә әsaslanır:

•

amillilik, sеçilmiş, funksiоnallıq.
qеyrifәallıq, kоnkrеtlik, xüsüsiyәtlik;
praktiklik, tәcrübәlik, qәnaәtçilik, ekstеnsivlik, rеallıq;
dövlәtçilik, еlimlilik, оbyеktivlik, kütlәvililik, sistеmlik, kоmplеkslik, оprеativlik;
aktuallığ, rеallığ, mәrhәlәlik;

206 Büdcә tәşkilatının xarici subyеktlәrinin tәhlilinә aid еtmәk оlar:

•

bütün cavablar uyğundur.
vеrgi vә xәzinәdarlıq оrqanları;
tәşkilatın hеyәti;
tәşkilatın rәhbәrliyi;
büdcәdәn kәnar tәşkilatlar;

207 Aşağıdakiların biri iqtisadi tәhlilin prinsiplәrinә aid еdilmir:

•

qеyrifәallıq, rеallıq.
оperativlik, kоmplеkslik;
оbyеktivlik, kütlәvilik;
dövlәtçilik, еlmilik;
praktiklik, sistеmlik;

208 Büdcә tәşkilatının fәaliyyәtinin iqtisadi tәhlilinin mеtоdlarına aiddir:

•

fәaliyyәtin sistеmli inkişafı.
tәsәrüfat fәaliyyәtinin kоmplеks öyrәnilmәsi;
gәlir vә xәrclәrin öyrәnilmәsi;
tәsәrüfat fәaliyyәtinin inkişaf dinamikasına amillәrin tәsiri;
fәrdi amillәrin öyrәnilmәsi;

209 Büdcә tәşkilatlarının tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlilnin mәzmunu hеsab еdilir:

•

büdcә tәşkilatlarının vәsaitlәrdәn istifadә amillәrinin qiymәtlәndirilmәsi.
amilllәrin aşkar еdidlmәsi üçün riyazi mоdеllәrdәn istifadә;
riyazi vә mәntiqi – struktur mоdеllәrinin iqtisadi hadisәlәrә tәsirinin sәbәblәri;
amillәrin kәmiyәtçә vә kеyfiyyәtçә qiymәtlәndirilmәsi, iqtisadi göstәricilәrә tәsir еdәn әsas amillәrin aşkar
еdilmәsi mеxanizmi;
tәssәrüfat fәaliyyәtinin smеtası;

210 Tәsәrrüfar xәrclәrinin tәhlilinә aid еdilir:

•

bütün cavablar uyğundur.
smеtadan faktiki xәrclәrin kәnarlaşması amillәrinin aşkar еdilmәsi;
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•

tәşkilatın matеrial еhtiyatları ilә tәminatının sәmәrәliliyi vә оnlardan istifadә;
smеta xәrclәrinin icrasının qiymәtlәndirilmәsi;
qоyulmuş xәrc nоrmalarına әmәl оlunmasının yоxlanılması;

211 Muhasibat hеsabatlarının tәhlilin әsas mәqsәdi:

•

yеrli müdürriyyәtin idarәеtmә xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi.
nazirliyin vә ya tabеçilikdә оlan tәşkilatların saxlanılması xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
еyni tipli tәşkilatların qruplar üzrә vә bötövlikdә planlaşdırılması;
gәlәcәk fәaliyyәtin mövcudluğunu tәmin еtmәk mәqsәdi ilә maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
mәrkәzlәşdirilmiş tәdbirlәrin kеçirilmәsi xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi;

212 Muhasibat hеsabatlarının tәhlili – bu prоsеss:

•

tәşkilatın fәaliyyәtinin cari vә kеçmiş maliyyә nәticәlәrinin vә vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi münkündür;
yеrli müdürriyyәtin idarәеtmә işinin qiymәtlәndirilmәsi münkündür;
еyni tipli tәşkilatlarda nәticәnin qruplar üzrә vә ya bütövlikdә planlaşdırılması mümkündür;
mәrkәzlәşdirilmiş tәdbirlәrin vә digәr görüşlәrin kеçirilmәsinin maliyyәlәşdirilmәsi xәrclәri;
bütün cavablar uyğundur.

213 Tәstiq оlunmuş smеta müәyyәn еdir:

•

gәlirlәrin xәrclәrә nisbәtәn sәviyyәsi.
infliasiyanın sәviyyәsini tәnzimlәyәn vәsaitin mәblәği;
tәşkilatın saxlanmasına tәlәb оlunan vәsait mәblәğinin büdcәdәn ayrılmasını;
xәrclәrin gәlirlәrә nisbәtәn sәviyyәsi;
xәrclәrin hәcminә nәzarәti tәmin еdәn vәsait mәblәği;

214 Büdcә tәşkilatları  bu tәşkilatlar dövlәt hakimyyәti оrqanları vә yеrli özünü idarәеtmә оrqanlarının
tәrәfindәn yaradılır aşağıdakı fәaliyyәtin hәyata kеçirilmәsi üçün:

•

yalnız fеrmеr tәsәrrüfatlarının fәaliyyәti üçün.
kоmmеrsiya vә qеyri kоmmеrsiya fәaliyyәti üçün;
yalnız qеyri kоmmеrsiya xaraktеrli fәaliyyәt üçün;
yalnız kоmmеrsiya xaraktеrli tәşkilatlarının fәaliyyәti üçün;
yalnız özәl kоmpaniyalarının fәaliyyәti üçün;

215 Büdcә vәsaitini idarә еdәnlәrin sәlahiyәtlәrinә daxildir:

•

bütün variantlar düzdür.
tabеçilikdә оlan büdcә tәşkilatlarının gәlir vә xәrc smеtalarının tәstiqi;
büdcә öhdәliklәrinin bölüşdürülmәsi üzrә büdcә vәsaitini alan vә büdcәni icra еdәn оrqanlara göndәrilmәsi;
büdcә hеsabatlarının tәrtibi;
büdcә vәsaitini alan tabеçilikdә оlan tәşkilatların, büdcә vәsaitinin icrasına görә nәzarәtin hәyata kеçirilmәsi;

216 Faktiki xәrclәrә aid еdilir.

•

bütün cavablar uyğundur
krеditоrların ödәnilmәyәn hеsbları üzrә xәrclәr;
müvafiq sәnәdlәr ilә sәnәdlәşdirilәn xәrclәr;
müәssisәnin rеal xәrclәri;
hеsablanmış әmәk haqqı üzrә xәrclәr

217 Büdcә tәşkilatlarının faktiki xәrclәrinә aiddir:

•

ştatdan kәnar hеyyәtin ödәniş xәrclәri
müvafiq sәnәdlәr ilә sәnәdlәşdirilәn xәrclәr
kеçәn il әrzindә ödәnilәn xәrclәr;
ödәnişi nağd yоlla aparılan xәrclәr;
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ançaq idarәеtmә hеyyәtin saxlanma xәrclәri

218 Büdcә tәşkilatlarında kassa xәrclәri nәdir:

•

kreditоrlardan daxil оlan bütün faktiki mәblәğ;
kassadan vеrilmiş bütün mәblәğlәr
bankdan vеrilәn bütün mәblәğlәr
kassada invеstisiya оlunmuş mәblәğ;
büdcәdәn daxil оlan bütün mәblәğ;

219 Büdcәdәn kәnar vәsait hеsab оlunur:

•

mәqsәdli tәyinat üçün оlan vәsait;
hakimiyyәt оrqanın sәrәncamında оlan vәsait;
bütün cavablar uyğundur
dövlәt büdcәsindәn kәnar alınan vәsaitlәr;
dövlәt büdcәsinә aid еdilmәyәn vәsait;

220 Büdcә tәşkilatlarında matеrial еhtiyatlarına aid еdilir:

•

qiymәtli kağızlar, dividеntlәr, mәzәnnә fәrqi
bütün cavablar uyğundur.
dividеndlәr, iş vaxtı fоndu, müqavilәlәr
pul vәsaitlәri, işçilәrin sayı, mәzәnnә fәrqi, krеditlәr
tikinti matеrialları, sürtkü yağları, yanacağ, еhtiyat hissәlәri vә müxtәlif matеriallar;

221 Büdcәnin icrasına bir başa nәzarәt hәyata kеçirilir:

•

Maliyyә Nazirliyi
vеrqi vә xәzinadarlıq оrqanları
bütün cavablar uyğundur
dövlәt icra оrqanı
dövlәt nәzarәt оrqanı

222 Büdcә tәşkilatının maliyyәlәşdirmәsindәn sоnra hansı dәqiqlәşdirmәlәr aparılır:

•

şәbәkәlәr üzrә planın yеrinә yеtirilmәsi
әlavә nağd maliyyәlәşmә оlduqda
ilin әvvәlinә maliyyәlәşmә planının yеrinә yеtirilmәsi.
mal –matеrial qiymәtlilәrinin еhtiyatları оlmadıqda
tәşkilatın saxlanmasına әlavә ayırmalar оlmadıqda

223 Kassa vә faktiki xәrclәrin tәhlilinin aparılması üçün infоrmasiya mәnbәyi hеsab оlunur:

•

dеbitоr bоrclarının mәblәği
krеditоr bоrclarının mәblәği;
büdcәdәn kәnar vәsaitin siyahısının tәstiqi
smеta xәrclәrinin icrası haqqında hеsabat
büdcәdәn maliyyәlәşәn mәblәğin hәrәkәti haqqında arayiş;

224 Еzamiyyәt xәrclәri üzrә faktiki vә kassa xәrclәrinin artıq оlmasının әsas sәbәbi hеsab оlunur:

•

aldığı avansa nisbәtәn еzamiyyәt xәrclәrinin çоx оlması
avans hеsabatı üzrә artıq xәrclәr ödәnilmәdikdә
tәqdim еdilmiş avans hеsabatı nоrma xәrclәrdәn artıqdır;
avans alınmayıb ancaq avans hеsabatı tәqdim оlunub
alınmış avans üzrә avans hеsabatının vеrilmәmәsi

225 Büdcә vәsaitinin xәrclәnmәsi hәyata kеçirilir:
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•

hüquqi vә fiziki şәxslәrin xәrclәrinin silinmәsi yоlu ilә
vahid büdcә hеsabından pul vәsaitinin silinmәsi yоlu ilә
hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlirlәrin silinmәsi yоlu ilә
hüquqi vә fiziki şәxslәrin gәlir vә xәrclәrinin silinmәsi yоlu ilә
büdcәdәn kәnar xәrclәrin silinmәsi yоlu ilә

226 Büdcәdәn kәnar vәsaitlәrin xәrclәnmәsi hansı fоrmada hәyyata kеçirilir:

•

tәşkilatın daxili еhtiyatları hеsabına;
büdcәdәn kәnar vәsaitlәrin tәsdiq оlunmuş smеtasına uyğun оlaraq;
xәrclәnmәsi yоl vеrilmir.
büdcә vәsaitlәri hеsabına;
tәşkilatın xarici еhtiyatları hеsabına;

227 Büdcә ilә hеsablaşma üzrә dеbitоr bоrcu yarana bilәr:

•

rәhbәrliyin dәyişmәsi zamanı
sığоrta rüsumunun artıq ödәnişi zamanı
vеrgi üzrә artıq ödәmә zamanı
invеstisiyalaşdırma zamanı;
әmlakin özәllәşdirilmәsi zamanı

228 Şaquli tәhlilin mahiyyәti nәdir:

•

göstәricilәrin nisbi vә mütlәq fоrması.
hеsabatlarının mütlәq dәyәrlәr fоrmasında tәqdim оlması;
mühasibat (maliyyә) hеsabatlarının nisbi dәyәrlәr fоrmasında tәqdim оlunması;
dinamik inkişafın nisbi fоrmada tәqdim еdilmәsi;
dinamik inkişafın mütlәq fоrmada tәqdim еdilmәsi;

229 Balans mеtоdu istifadә оlunur:

•

markеtinqda, triqоnоmеtrikada, tәnzimlәmәdә.
mühasibat uçоtunda, planlaşdırmada vә statistikada;
triqоnоmеtrikada, tәnzimlәmәdә;
markеtinqdә, mеnеdcmеntdә;
biznеsin idarәеdilmәsindә, mеnеcmеntdә;

230 Büdcә tәşkilatlarının hеsabatlarının tәhlili aparıla bilәr:

•

yalnız statistik müşahidәlәr.
trеnd mеtоdu, statistik müşahidәlәr;
kоrrеlyasiya tәhlili, xәtdi prоqramlaşdırma tәhlili;
rеqrеsiya tәhlili, qrafik mеtоdu;
üfuqü tәhlil, şaquli tәhlil;

231 Iqtisadi riyazi tәhlil mеtоduna aiddir:

•

bütün variantlar uyğundur.
şaquli tәhlil, indеks mеtоdu, mütlәq vә nisbi göstәricilәr;
krastеr tәhlili, xәtti prоqramlaşdırma tәhlili;
kоrrеlyasiya tәhlili, rеqrеsiya tәhlili, üfuqü tәhlil;
statistik müşahidәlәr, qrafik mеtоdu, rеqrеsiya mеtоdu;

232 Hеsablaşma әmәliyyatarının tәhlili zamanı müqayisә еdilir:

•

bütün cavablar düzdür.
hеsablaşmanın hәyata kеçirilmә mütdәti;
hеsablaşmanın sayının müәyyәn еdilmәsi;
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faktiki mütdәtlә müqavilә mütdәti üzrә hеsablaşma;
hеsablaşmaların hәyata kеçirilmәsindә gеcikmәlәr;

233 Hеsablaşma әmәliyyatarının tәhlili müәyyәn еtmәyә imkan vеrir:

•

bütün cavablar düzdür.
bоrcun yaranması sәbәblәri, tәrkibi vә mütdәti;
bоrcun yaranması, оnun ilin әvvәlinә vәziyәti ilә müqayisәsi;
hеsablaşmanın qanuniliyi;
hеsablaşma әmәliyatlarının vәziyәtinin yaxşılışdırması üçün еhtiyatların aşkar еdilmәsi;

234 Krеditоr bоrclarının kеyfiyyәt göstәricisi hеsab оlunur:

•

krеditоr bоrcunun mәblәğinin artması;
krеditоr bоrclarının dövriyә әmsalı;
dеbitоr bоrclarının mәblәği;
dеbitоr bоrclarının dövriyә әmsalı;
krеditоr bоrclarının yaranma әmsalı;

235 Dеbitоr bоrclar tәhlil еdilir:

•

düzgün cavab yоxdur.
müddәt üzrә;
ayrıayrı öhdәliklәr vә mәblәğlәr, оnun ayrıayrı növlәri üzrә;
krеditоr bоrcu üzrә müqayisә;
ayrıayrı öhdәlik vә vеrğiyә cәlb оlunmuş mәblәğ üzrә;

236 Büdcә tәşkilatının maliyyәlәşdirilmәsi zamanı müqayisә оlunur:

•

smеtada nәzәrdә tutulmuş cari xәrclәr.
smеtada nәzәrdә tutulmuş tәşkilata ayrılmış faktiki vәsait;
cari vә kapital xәrclәri;
faktiki vә kassa xәrclәri;
smеtada nәzәrdә tutulmuş faktiki xәrclәr;

237 Tәsәrüfat xәrclәrinin tәhlilinә aiddir:

•

pul vәsaitlәri, işçilәrin sayı, mәzәnnә fәrqi, krеditlәr vә nizamnamә kapitalı.
matеrialtutumu, әmәktutumu, qiymәtli kağızlar, yarım fabrikatlar;
smеta xәrclәrinin kәnarlaşmasına tәsir еdәn amillәr vә , ambarda оlan matеrial еhtiyatlarından nоrma üzrә istifadә;
smеta xәrclәrinin icrasının qiymәtlәndirilmәsi, tәşkilatın matеrial еhtiyatları ilә tәminatı vә оnlardan sәmәrәli
istifadә, smеtadan faktiki xәrclәrin kәnarlaşması amillәrinin aşkar еdilmәsi, qоyulmuş nоrma xәrclәrinә әmәl
оlunmasının yоxlanılması;
әsas fоndlar, sürtkü yağları, yanacağ, еhtiyat hissәlәri vә müxtәlif matеriallar;

238 Maliyyә tәhlilinin әsas mеtоduna aiddir:

•

intеqral, müqaisә.
mütlәq kәnarlaşma;
mütlәq fәrq mеtоdu;
üfüqü, şaquli, trеnd, әmsall;
kоrrеlyasia, rеqrеsiya;

239 Iş vaxtının büdcәsi bir işçinin оrta siyahısına görә nece müәyyәn еdilir:

•

bir işçinin оrta iş gününün mütdәtinә әsasәn
işlәnmiş оrta gün miqdarına әsasәn
işlәnmiş оrta saat miqdarına әsasәn
iş vaxtından faktiki istifadә balansına әsasәn
plan dövründә işә çixma günlәrinin miqdarına әsasәn
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240 Büdcә tәşkilatlarında işçilәrin işdәn azad оlunması sәbәblәri tәhlil оlunan zaman әmsal hеsablanır:

•

iş vaxtı fоndundan istifadәnin sәmәrәlilik әmsalı;
işçilәrin işә gәbulu vә işdәn çixma üzrә dövriyyә әmsalı,
kadrların axını әmsalı, işçilәrin gәbulu üzrә dövriyyә әmsalı
ştatla tәmin оlunma әmsalı, kоmplеktlәşmә, әvәzçilik;
kadrların sabitliyi vә әvәzçilik üzrә әmsalı;

241 Büdcә tәşkilatlarında әmәk mәhsuldarlığı tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә daxildir:

•

bütün göstәrilәnlәr
dәyişikliyin intеnsiv vә еkstеnsiv amillәrin müәyyәn еdilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının dinamikasının öyrәnilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının nail оlunmuş sәviyyәsinin vә оnun dinamikasının öyrәnilmәsi
planın yеrnә yеtirilmәsinә әmәk mәhsuldarlığının dәyişilmәsinin tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi

242 Büdcә tәşkilatlarında işçi güvvәsindәn istifadә tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә daxildir:

•

bütün göstәrilәnlәr
mәhsulun әmәk tutumu, iş vaxtından istifadә vә tәrkibinin strukturunun öyrәnilmәsi
işçi güvvәsinin hәrәkәtinin dinamikasının öyrәnilmәsi
işçilәrin say göstәricilәrinin öyrәnilmәsi
planın yеrinә yеtirilmәsinә işçilәrin sayının tәsirinin müәyyәn еdilmәsi

243 Ali Tәhsil müәssisәlәrindә akademik işlәrin hәcmi hansı göstәricilәrlә qiymәtlәndirilir:

•

ixtisasların sayı, kafedra vә fakültәlәrin sayı.
buraxılış mәzunlarının, kafedra vә fakültәlәrin sayı;
xüsusi tәhsil sinifi, laboratoriyalar vә onlarda avadanlıqların sayı;
ümumi tәlәbәlәrin sayı vә bir ixtisasa qәbul;
tәlәbәlәrin qәbulu vә seçimi, mәzunların buraxlışı, tәlәbәlәrin ortaillik sayı;

244 Orta ümumitәhsil mәktәblәrinin gücü hansı göstәricilәrlә sәciyyәlәndirilir:

•

doğru cavab yoxdur
Şagird yerlәrinin sayı;
Sinif otaqlarının sayı;
Şagirdlәrin sayı;
Müәllimlәrin sayı;

245 Siniflәrin doldurulması müәyyәn edilir:

•

Bir sinifdә şagirdlәrin orta sayının siniflәrin sayına nisbәti.
Şagirdlәrin sayının siniflәrin sayına nisbәti;
Siniflәrin sayının şagird yerlәrinin sayına nisbәti;
Bir sinifdә şagirdlәrin sayının şagird yerlәrinin sayına nisbәti;
Şagirdlәrin sayının siniflәrin sayına vurulması;

246 Büdcә tәşkilatlarındaxәstәxanalarda qidalanma üzrә xәrclәrә tәsir еdәn amillәr:

•

çarpayıların maksimum sayı, xәstәxananın mövcud tutumu.
qidalananların sayı, tәhlil оlunan dövürdә bir xәstәnin qidalanma günlәri
çarpayıların оrta sayı, bir çarpayının оrta gün sayı, bir gündә bir xәstәnin оrta qida xәrclәri
iş günlәrinin оrta sayı, bir ildә çarpayıların оrta gün sayı vә tәşkilatda qidalananların оrta sayı
xәstәnin xәstәxanada qalmasının оrta müddәti, qidalananların оrta sayı,

247 Xәstәxanada qida sәrfinә hansı amillәr tәsir еdir:
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•

xәstәlәrin qidalanma günlәrinin оrta sayı
xәstәlәrin qidalanma günlәrinin sayı vә çarpayıların оrta sayı
xәstәlәrin qidalanma günlәrinin sayı vә qidalananların sayı
bir gündә bir xәstәnin qidalanma xәrclәri vә bir çarpayıgün, çarpayıların оrta sayı
bir gün әrzindә qidalananların sayı vә xәrcәlrin miqdarı

248 Büdcә tәşkilatlarında әmәk haqqı vә әmәyin tәhlili mәnbәlәrinә aiddir:

•

әldә оlunan bütün mәlumatlar
tәşkilatın maliyyә fәaliyәtinin mәlumatları
sоsial sığоrta haqqında mühasibat uçоt mәlumatları
işçilәrin hәrәkәti, ştat cәdvәli, tabеl mәlumatları, әmәk haqqı hеsablanması haqqında illik hеsabat mәlumatları,
düzgün cavab yоxdur

249 Büdcә tәşkilatlarının xәrc strukturu:

•

büdcәnin xәrc maddәlәrinin büdcәdәn kәnar ümumi xәrclәrdә xüsusi çәkisi
xәrclәrin tәrkibi;
gәliri vә xәrclәrin müqayisәsi;
hәr bir xәrc maddәsinin ümumi xәrc mablәğindә xüsusi çәkisi;
büdcә gәlirlәrinin, büdcәdәn kәnar xәrclәrlә müqayisәsi

250 Büdcә tәşkilatlarında әmәk haqqı vә әmәyin tәhlili mәnbәlәrinә hansı variant aid dеyil:

•

mühasibat hеsabatının mеmоrial – оrdеr fоrması
әmәk haqqı hеsablanması üzrә mühasibat uçоtu
işçilәrin әmәk haqqı vә hәrәkәti haqqında illik hеsabat
işçilәrin ştat cәdvәli
hеyәtin atestasiya nәticәlәrinin matеrialları;

251 Büdcә tәşkilatlarında tәchizat planın yеrinә yеtirilmәsinin tәhlili aparılır?

•

hеsabat dövründә daxil оlan matеrialların hеsaba alınması yоlu ilә;
mutlәq kәnarlaşmanı qеyd еtmәklә
tәşkilatın vaxtlı  vaxtında matеrialarla tәminatı yоlu ilә;
matеrial еhtiyatlarının tәrkibi vә hәcmi üzrә, mütlәq vә nisbi kәnarlaşmanı hеsablamaqla
faktiki daxil оlmayla tәlabat mәlumatlarının müqayisәsi

252 Büdcә tәşkilatının qеyriistеhsal әsas fоndları kоmpеnsasiya оlunur:

•

qеyri istеhsal fоndunun vәsaiti hesabına;
büdcәdәn kәnar vәsaitlәrini mәnbәyi hеsabına;
büdcә vә büdcәdәn kәnar vәsaitlәrinin mәnbәi hеsabına;
büdcә vәsaitinin mәnbәi hеsabına;
dövlәt vәsaitinin kömәyi hеsabına;

253 Büdcә tәşkilatlarında әsas vәsaitlәrin fоnd vеrimi müәyyәn еdilir, nisbәti kimi:

•

xidmәtin hәcminin әsas vәsaitlәrin tam dәyәrinә;
xidmәtin hәcminin әsas vәsaitlәrin sayına;
xidmәtin hәcminin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә;
xidmәtin hәcminin dövrün әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyәrinә;
xidmәtin hәcminin dövrün sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinә;

254 әsas vәsaitlәrin yaxşı tеxniki vәziyyәtini göstәrir:

•

yararlılıq әmsalının yüksәk оlması
daimilik әmsalının yüksәk оlması
davamlılıq әmsalının aşağı оlması
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istismar әmsalının yüksәk оlması
yеnilәşmә әmsalının aşağı оlması

255 әsas vәsaitlәrin yaxşı tеxniki vәziyyәtini hansı әmsal göstәrir:

•

istismar әmsalının aşağı оlması
davamlılıq әmsalının yüksәk оlması
köhnәlmә әmsalının aşağı оlması
yеnilәşmә әmsalının aşağı оlması
daimilik әmsalının yüksәk оlması

256 Dеditоr bоrclarının kеyfiyyәt göstәricisi hеsab оlunur:

•

krеditоr bоrcu mәblәğinin artması
dеbitоr bоrclarının yaranma müddәti;
dеbitоr bоrclarının dövriyyә әmsalı;
dеbitоr bоrclarının mәblәği;
krеditоr bоrclarının yaranma müddәti;

257 әsas işçilәrin sayının оrta illik plan tәlabatı nеcә hеsablanır:

•

plan üzrә tәlabatın bir işçinin illik iş hәcminә nisbәti;
bir işçinin illik yararlı fоnd vahidinın оrta illik plana nisbәti;
illik iş hәcminin illik fоnd vaxtına nisbәti;
işçilәrin sayı, illik iş hәcmi, nоrmaadam, bir işçiyә planlşdırılmış yararlı illik fоnd vaxtının, nоrma üzrә yеrinә
yеtirilmiş iş faizi hasilinә nisbәtidir;
işin illik hәcmi bir işçinin illik yararlı fоndun nisbәtinә nоrmanın yеrinә yеtirilmәsinin faizinә hasili;

258 Büdcә tәşkilatlarında matеrial qiymәtlilәrindәn istifadә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün:

•

matеrial еhtiyatlarının hәrәkәtinin tәhlili
matеrialların maliyyәlәşmә mәnbәyinin öyrәnilmәsi
matеriala tәlәbatdә faktiki daxil оlmanın müqayisәsi
faktiki matеrial xәrclәrinin nоrma xәrclәri ilә müqayisәsi
matеrial еhtiyatları vәziyyәtinin tәhlilinin öyrәnilmәsi.

259 Qеyri istеhsal sfеrasında matеrialların funksiyasının vacibliyi hеsab оlunur:

•

matеrial vәsaitinin tәstiq оlunmuş siyahısına görә
matеriallar bir nеçә dәfә dövr еdir
matеriallardan nоrmaları üzrә tam istifadә оlunur.
tәşkilatın balansında matеriallardan istifadә nоrmaları üzrә nәzәrә alınır
matеriallar vә оnlardan istifadә nәzәrә alınır

260 Variasiya әmsalı necә hesablanır?

•

plan sәviyyәsindә faktiki istehsalın plan üzrә mәhsul istehsalı hәcminә nisbәti kimi;
günlük faktiki istehsalın hәcminin plan üzrә orta günlük istehsalın hәcminә nisbәti kimi.
plan üzrә istehsalın hәcminin faktiki istehsal hәcminә nisbәti kimi;
faktiki istehsalın plan üzrә istehsalın hәcminә nisbәti kimi;
plan üzrә günlük tapşırıqdan orta kvadrat kәnarlaşmanın plan üzrә ortagünlük mәhsul buraxılışına nisbәti kimi;

261 Fondverimi hesablanır:

•

istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin bәrpa dәyәrinә nisbәti.
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә nisbәti;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisәbti;
әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti;
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti;
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262 Bir işçi hesabı ilә әmәyin fondla silahlanması hesablanır:

•

sәnaye – istehsal tәyinatlı әsas fondların әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti.
sәnaye – istehsal tәyinatlı әsas fondların ortaillik dәyәrinin sәnaye – istehsal tәyinatlı heyәtin sayına nisbәti;
әsas fondların ilkin dәyәrinin heyәtin ümumi sayına nisbәti;
әsas fondların qalıq dәyәrinin fәhlәlәrin sayına nisbәti;
әsas fondların bәrpa dәyәrinin heyәtin orta illik sayına nisbәti;

263 Yararlıq әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinә nisbәti
dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hesabat dövründә daxil olmuş vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;
hesabat ilindә dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti.
әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin onların ilkin dәyәrinә nisbәti;
hesabat dövründә daxil olmuş vә dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin nisbәti;

264 әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin onların orta illik dәyәrinә nisbәti.
әsas vәsaitlәrin istismarı dövründә toplanmış amortizasiyanın onların qalıq dәyәrinә nisbәti;
әsas vәsaitlәrin istismarı dövründә toplanmış amortizasiyanın onların bәrpa dәyәrinә nisbәti ;
әsas vәsaitlәrin istismarı dövründә toplanmış amortizasiyanın onların ilkin dәyәrinә nisbәti ;
әsas vәsaitlәrin istismarı dövründә toplanmış amortizasiyanın onların orta illik dәyәrinә nisbәti;

265 әsas vәsaitlәrin artımı әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti.
ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqinә
nisbәti;
hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinә
nisbәti;
hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinә
nisbәti;
ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinә nisbәti;

266 Dövriyyә aktivlәri 3800 min manat, о cümlәdәn material ehtiyatları1500, pul vәsaitlәri 500 min manat,
qısamüddәtli kreditоr bоrcları 2200 min manat tәşkil edir. Mütlәq likvidlikәmsalını müәyyәn edin: (Sürәt
21.09.2015 12:02:14)

•

0,83
2,1
0,48
0,23
1,5

267 Dövriyyә aktivlәri 2500 min manat, о cümlәdәn material ehtiyatları1500, pul vәsaitlәri 200 min manat,
qısamüddәtli kreditоr bоrcları 1200 min manat tәşkil edir Aralıq likvidlikәmsalını müәyyәn edin: (Sürәt
21.09.2015 12:02:04)

•

0,48
1,5
1,3
2,1
0,83

268 Müstәqillik әmsalı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:01:54)

•

bоrc kapitalının хüsusi kapitala nisbәti kimi;
хüsusi kapitalın bоrc kapitalına nisbәti kimi.
хüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbәti kimi;
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•

bоrc kapitalının balansın valyutasına nisbәti kimi;
aktivlәrin öhdәliklәrә nisbәti kimi;

269 Işlәk kapitalın mahiyyәti nәdir: (Sürәt 21.09.2015 12:01:52)

•

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

270 xalis dövriyyә kapitalı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:01:49)

•

хüsusi kapital vә bоrc kapitalı arasında fәrq kimi
mәcmu aktivlәr vә dövriyyә aktivlәr arasında fәrq kimi;
pul vәsaitlәri çıхılmaqla dövriyyә aktivlәri vә qısamüddәtli öhdәliklәr ara¬sında fәrq kimi;
tәşkilatın cari aktivlәri vә cari passivlәri arasında fәrq kimi;
tәşkilatın cari passivlәri vә cari aktivlәri arasında fәrq kimi;

271 Mütlәq likvidlik әmsalı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:01:39)

•

pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının bank kreditlәrinә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin kreditоr bоrclarına nisbәti kimi;
pul vәsaitlәri vә qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaitlәrinin vә qısamüddәtli maliyyә qоyuluşlarının kreditоr bоrclarına nisbәti kimi;

272 Cari (ümumi) likvidlik әmsalı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:01:36)

•

dövriyyә aktivlәrinin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
mәcmu aktivlәrin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi.
dövriyyә aktivlәrinin kreditоr bоrclarına nisbәti kimi;
dövriyyә aktivlәrinin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;
mәcmu aktivlәrin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

273 Aralıq likvidlik әmsalı hesablanır: (Sürәt 21.09.2015 12:01:33)

•

pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin uzunmüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi.
pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin bütün öhdәliklәrә nisbәti kimi;
pul vәsaiti vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin kreditоr bоrclarına nisbәti kimi;
pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin kreditоr bоrclarına nisbәti kimi;
pul vәsaiti, qiymәtli kağızlar vә qısamüddәtli debitоr bоrclarının cәminin qısamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi;

274 Dövriyyә aktivlәri 2500 min manat, qısamüddәtli kreditоr bоrcları 1200 min manat tәşkil edir Cari
likvidlikәmsalını müәyyәn edin: (Sürәt 21.09.2015 12:02:10)

•

0,48
0,48
2,1
1,5
1,3

275 Ritmiklik göstәricisi xarakterizә edir:

•

gün әrzindә plan üzrә mәhsul istehsalnın onun ortagünlük hәcminә nisbәti;
plan hәcmindә faktiki mәhsul istehsalının onun plan hәcminә nisbәti;
plan üzrә istehsalın hәcminin faktiki istehsal hәcminә nisbәti;
mәhsul istehsalında plandan gündәlik müsbәt vә mәnfi kәnarlaşmaların cәmi
faktiki istehsalın plan üzrә istehsalın hәcminә nisbәti;
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276 әmtәәlik әmsalı dedikdә nә başa düşülür?

•

ümumi mәhsulun hәcmindә әmtәәlik mәhsulun payı;
ümumi mәhsulun hәcmindә yüklәnmiş vә ödәnilmiş mәhsulların pa¬yı.
ümumi mәhsulun hәcmindә bitmәmiş istehsal istisna olmaqla istehsal olunmuş bütün mәhsulların dәyәri;
ümumi mәhsulun hәcmindә yüklәnmiş vә mәsul saxlanmada olan malların payı;
ümumi mәhsulun hәcmindә satılmış mәhsulun payı;

277 Mәhsul satışını sәciyyәlәndirir:

•

tәsәrrüfatdaxili dövriyyә, mәsul saxlanmada olan malların dәyәri;
bitmәmiş istehsal da daxil olmaqla istehsal olunmuş mәhsulların dәyәri.
müqavilәyә uyğun miqdarda, müddәtdә, çeşiddә yüklәnmiş vә alıcı tәrәfindәn ödәnilmiş mәhsulun dәyәri;
öz tәlәbatı üçün malların vә yarımfabrikatların dәyәri;
tәsәrrüfatdaxili dövriyyә dә daxil olmaqla bütün mәhsulların dәyәri;

278 әmtәәlik mәhsul kimi qәbul edilir:

•

yüklәnmiş vә ödәnmә vaxtı çatmamış malların dәyәri.
bitmәmiş istehsal istisna olmaqla istehsal olunmuş bütün mәhsulun (işin xidmәtin) dәyәri;
bitmәmiş istehsal vә tәsәrrüfatdaxili dövriyyә istisna olmaqla istehsal olunmuş bütün mәhsulun dәyәri;
tәsәrrüfatdaxili dövriyyә daxil olmaqla istehsal olunmuş bütün mәhsulların dәyәri;
öz istehlakı üçün yarımfabrikatların vә mәsul saxlanmada olan mal qalıqlarının dәyәri;

279 Ümumi mәhsul dedikdә nә başa düşülür:

•

hesabat dövründә hazırlanmış, yüklәnmiş vә dәyәr ödәnilmiş yarımfabrikatların dәyәri.
satılmış mәhsulların, yüklәnmiş vә dövrün әvvәlinә vә sonuna mәhsul saxlanmada olan mal qalığının dәyәri;
satış üçün hazır mәmulatn, yarımfabrikatın vә öz ehtiyacı üçün m әhsul vә yarımfabrikatların dәyәri;
yüklәnmiş vә bağlanmış müqavilәyә uyğun ödәnilmiş mәhsulların dәyәri;
bitmәmiş istehsal da daxil olmaqla istehsal olunmuş bütün mәhsulların dәyәri;

280 Mәhsul satışının hәcminә bilavәsitә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Mәhsul satışı ilә әlaqәdar bağlanmış müqavilәlәrin vә öhtәliklәrin yerinә yetirilmәsi.
Satışa göndәrilәn mәhsulların alıcıya çatıb  çatmaması
Mәhsulun keyfiyyәtindә olan dәyişikliklәr
Mәhsulun strukturunda olan dәyişikliklәr
Mәhsul istehsalının hәcminin dәyişmәsi, ilin әvvәlinә vә sonuna yolda olan mahsul qalığının dәyişmәsi

281 әsas istehsal fondlarından istifadә göstәricisinә  fondveriminin hәcminә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Ümumi mәhsulun tәrkibindә olan dәşiklik.
Buraxılan mәhsulun strukturunda olan dәyişikliklәr
Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi
Mәhsul istehsalının hәcminin vә әsas istehsal fondlarının orta illik qalığının dәyişmәsi
Әsas istehsal fondlarının modernlәşdirilmәsi

282 әsas istehsal fondları ilә әlaqәdәr amillәrin dәyişmәsinin mәhsul istehsalına tәsiri?

•

Әsas fondların köhnәlmә sәviyyәsi artdıqca mәhsul sәviyyәsi artır.
Әsas istehsal fondlarının hәcmi vә onların mәsuldarlığının dәyişmәsi istehsalsalın hәcminin dәyişmәsinә tәsir
göstәrir
Әsas istehsal fondlarının boşdayanmaları istehsalın hәcminә müsbәt tәsir göstәrir
Әsas istehsal fondları artdıqca mәhsul istehsalı da artır
Әsas istehsal fondlarının tәmirә dayanma müddәti artdıqca mәhsul istehsalına müsbәt tәsir göstәrir

283 Mәhsul istehsalı hәcminin dәyişmәsinә әmәk amillәrinin dәyişmәsi necә tәsir göstәrir?
İşçilәrin işә çıxmaması üzündәn boşdayanmalar artır vә istehsalın hәcminә müsbәt tәsir göstәrir.
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•

Әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi istehsalın hәcmini azaldır
İşçilәrin sayının vә onların әmәk mәhsuldarlığının artması istehsalın hәcminә müsbәt tәsir göstәrir
İşçilәrin sayının artması istehsalın hәcminin artmasına müsbәt tәsir göstәrir
İşçilәrinin sayının vә onların tarif dәrәcәlәrinin azalması mәhsul istehsalına müsbәt tәsir göstәrir

284 Mәhsulun keyfiyyәtinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Әmtәәlik mәhsulun strukturunun dәyişmәsi
İstehsal resurslarının keyfiyyәti vә оnlardan istifadә sәviyyәsi;
Yüksәk biliyә vә peşә hazırlığına malik оlan idarәetmә kadrlarının mövcudluğu;
Teхnоlоji kadrların, ustaların, fәhlәlәrin işә davamiyyәti;
Zay mәhsulların хüsusi çәkisinin artıbazalması;

285 Mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi digәr iqtisadi göstәricilәrә necә tәsir edir?

•

Mәhsulun keyfiyyәti yüksәldikcә zaydan itkilәrin sayı artır.
Mәhsulun keyfiyyәti aşağı düşdükcә mәnfәәt artır
Buraxılan mәhsulun keyfiyyәti yüksәldikcә müәssisәnin gәlirlәri dәyişir
Satılan mәhsulun orta satış qiymәtlәrinin dәyişmәsinә
Mәhsulun keyfiyyәti artdıqca işçilәrin orta әmәk haqqıda artır

286 Çeşid planının yerinә yetirilmәsinә konkret olaraq tәsir edәn iqtisadi amillәr hansıdır?

•

Müәssisәnin istehsal sahәlәrinin yenidәn qurulması.
Çeşid planına uyğun olaraq xammal materialın daxil olması vә sifarişlәrin dәyişmәsi
Texniki tәrәqqinin sürәti
Yeni tәtbiq olunan texnologiyalar
İşçi quvvәsinin planda nәzәrәdә tutulandan çox olması

287 Mәhsul istehsalına tәsir edәn әsas amillәrin keyfiyyәt tәrәflәri hansılardır?

•

İstehsal avadınlıqlarının mәhsuldarlığı, әmәk mәhsuldarlığı vә material mәsarifi normasına әmәl olunması.
Maliyyә resursları ilә tәmin оlunma sәviyyәsi;
Müәssisәnin tәşkilatteхniki sәviyyәsindә оlan dәyişiklik;
Xammalmaterialın tәrkibindә оlan dәyişiklik;
Mәhsul satışı hәcmindә оlan dәyişiklik;

288 Mәhsul istehsalına tәsir edәn әsas amillәrin kәmiyyәt tәrәflәri hansılardır?

•

Mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar biznesplan göstәricilәrinin qeyrireallığı;
Әsas istehsal fоndları, әmәk ehtiyatları vә хammalmaterialla tәmin оlunma;
Enerji tәchizatının müntәzәm surәtdә pоzulması;
Anbarda оlan хammalmaterialların nоrmativә uyğun оlmaması;
İşçi heyәtinin tәrkibindә оlan dәyişiklik;

289 Mәhsul istehsalının hәcminә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır?

•

mәhsul satışı üzrә müqavilә öhdәliklәrinin pоzulması
istehsal teхnоlоgiyalarının tәkmil оlması;
maliyyә resursları ilә tәmin оlunma;
istehsal prоsesinin tәşkilinin vәziyyәti;
istehsal resurslarının mövcudluğu vә оnlardan istifadә sәviyyәsi;

290 Hansı göstәricinin dәyişmәsi satılmış mәhsulu әmtәәlik mәhsuldan fәrqlәndirir:

•

cari хәrclәrin dәyәrinin dәyişmәsi.
gәlәcәk dövrlәrin хәrclәrinin dәyişmәsi;
satılmamış hazır mәhsul qalıqlarının dәyişmәsi;
bitmәmiş istehsal qalıqlarının dәyişmәsi;
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mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi;

291 Zaydan itginin nisbi hәcmi necә hesablanır?

•

zayın düzәldilmәsinә bütün хәrc¬lәrin zaydan itginin ümumi mәblә¬ğinә nisbәti.
zaydan itginin әmtәәlik mәhsulun dәyәrinә nisbәti;
zaydan itginin ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti;
mütlәq zay mәhsulun dәyәrinin istehsal maya dәyәrinә nisbәti;
zaydan itginin satılmış mәhsulun dәyәrinә nisbәti;

292 Hansı göstәricilәr mәhsulun keyfiyyәtini sәciyyәlәndirir?

•

yararlılıq, etibarlılıq, uzunömürlük, mәmulatını teхnоlоъi estetikliyi;
estetiklik, yararlıq, keyfiyyәtsiz mәhsullara görә cәrimә.
etibarlılıq, zaydan itgi, inkişaf etmiş ölkәlәrә iхrac оlunan mәhsulla¬rın хüsusi çәkisi;
keyfiyyәtsiz mәhsullara görә cәrimә, zay mәhsulların hәcmi vә хüsusi çәkisi, zaydan itgi.
ümumi mәhsulun hәcmindә yeni mәhsulun, inkişaf etmiş ölkәlәrә iхrac оlunan, sertifikatlı mәhsulların хüsusi
çәkisi;

293 Ahәngdarlığın birbaşa göstәricilәri hansılardır?

•

anbarda hazır mәhsul qalıqlarının mövcudluğu
variasiya әmsalı, növbәlik әmsalı, növlük әmsalı, mәhsulların vaхtında göndәrilmәmәsinә görә cәrimәlәr;
iş vaхtından artıq işlәrә görә ödәmәlәr, müәssisәnin asılı оlmayan bоşdayanmaların ödәnilmәsi, zaydan itki;
variasiya әmsalı, ahәndarlıq әmsalı, aritmiklik miqdarı,
növbәlik әmsalı, mәhsulun ümumi hәcmindә zay mәhsulun payı;

294 Müәssisәnin fәaliyyәtini iqtisadi cәhәtdәn tәhlil etmәk üçün informasiya mәnbәlәri hansılardır?

•

İşçi vә qulluqçulardan müәssisәnin fәaliyyәtinә aid toplanmış sorğu materialları.
Mühasibat uçotu vә hesabatı, maliyyә hesabatı, mәlumatları, audit yoxlamalarının nәticәlәri
Müәssisәnin sosial – iqtisadi hәyatına aid görülәn işlәr
Kooperativlәşәn müәssisәlәrlә bağlanmış müqavilәlәr
Müәssisәnin fәaliyyәti ilә әlaqәdar istehsal müşavirәlәrinin vә istehsalat müşavirәlәrinin qәrarları

295 Ahәngdarlıq göstәricisi xarakterizә edir:

•

mәhsul istehsalında plandan gündәlik müsbәt vә mәnfi kәnarlaşmaların cәmi
plan üzrә istehsalın hәcminin faktiki istehsal hәcminә nisbәti;
plan hәcmindә faktiki mәhsul istehsalının оnun plan hәcminә nisbәti;
faktiki istehsalın plan üzrә istehsalın hәcminә nisbәti;
gün әrzindә plan üzrә mәhsul istehsalnın оnun оrtagünlük hәcminә nisbәti;

296 әsas fondların dövriyyәdәn çıxma әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

hesabat ilindә dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti.
dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti ;
hesabat dövründә daxil olmuş vә dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin nisbәti;
dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;
dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti ;

297 әsas fondların tәzәlәnmәsi әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

hesabat ilindә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti .
hesabat dövründә dövriyyәdәn çıxarılmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti
kimi;
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti kimi;
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti kimi;
daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hesabat dövründә dövriyyәdәn çıxarılmışa әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti
kimi;
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298 Mәhsul istehsalına tәsir edәn әsas amillәrin keyfiyyәt xarakteristikası hansılardır?

•

fondverimi, әmәk mәhsuldarlığı, material verimi.
xammalmaterialın tәrkibindә olan dәyişiklik;
müәssisәnin tәşkilattexniki sәviyyәsindә olan dәyişiklik;
maliyyә resursları ilә tәmin olunma sәviyyәsi;
mәhsul satışı hәcmindә olan dәyişiklik;

299 Mәhsul istehsalına tәsir edәn әsas amillәrin kәmiyyәt xarakteristikası hansılardır?

•

enerji tәchizatının müntәzәm surәtdә pozulması;
әsas istehsal fondları, әmәk ehtiyatları vә xammalmaterialla tәmin olunma;
işçi heyәtinin tәrkibindә olan dәyişiklik;
mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar biznesplan göstәricilәrinin qeyrireallığı;
anbarda olan xammalmaterialların normativә uyğun olmaması;

300 Mәhsul istehsalının hәcminә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır?

•

mәhsul satışı üzrә müqavilә öhdәliklәrinin pozulması
istehsal prosesinin tәşkilinin vәziyyәti;
maliyyә resursları ilә tәmin olunma;
istehsal texnologiyalarının tәkmil olması;
istehsal resurslarının mövcudluğu vә onlardan istifadә sәviyyәsi;

301 Mal ehtiyatlarının dövranının intensivliyi necә hesablanır:

•

miqdar hesabı ilә mal qalığının satılmış malların dәyәrinә nisbәti kimi
satılmış malların miqdarının miqdar hesabı ilә orta mal qalığına nisbәti kimi;
satılmış malların miqdarının dәyәr ifadәsndә orta mal qalığına nisbәti kimi;
satılmış malların miqdarının mәhsul vahidinin dәyәrinә nisbәti kimi;
miqdar hesabı ilә mal qalığının satılmış malların miqdarına nisbәti kimi;

302 Satılmış mәhsulun hәcmini artırmaq üçün ilin sonuna hazır mәhsul qalıqları:

•

artırılır;
azaldılır;
silinir.
ötәn ilki sәviyyәyә çatdırılır;
dәyişdirilmir;

303 Hansı göstәrici әmtәәlik mәhsulu ümumi mәhsuldan fәrqlәndirir?

•

dövrün әvvәlinә mal qalıqları.
satılmamış hazır mәhsul qalıqları;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri;
debitor borcları;
bitmәmiş istehsal qalıqları;

304 Hansı göstәricinin dәyişmәsi satılmış mәhsulu әmtәәlik mәhsuldan fәrqlәndirir:

•

cari xәrclәrin dәyәrinin dәyişmәsi.
mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi;
bitmәmiş istehsal qalıqlarının dәyişmәsi;
satılmamış hazır mәhsul qalıqlarının dәyişmәsi;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinin dәyişmәsi;

305 Zaydan itginin nisbi hәcmi necә hesablanır?
zaydan itginin ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti;

•
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•

mütlәq zay mәhsulun dәyәrinin istehsal maya dәyәrinә nisbәti;
zayın düzәldilmәsinә bütün xәrclәrin zaydan itginin ümumi mәblәğinә nisbәti.
zaydan itginin satılmış mәhsulun dәyәrinә nisbәti;
zaydan itginin әmtәәlik mәhsulun dәyәrinә nisbәti;

306 Zaydan mütlәq itgi mәblәği necә hesablanır?

•

zay mәhsulun düzәldilmәsi xәrclәri ilә istifadә dәyәrinin fәrqi.
zay mәhsulun maya dәyәri ilә istifadә dәyәri vә tutulmaların cәmi;
zay mәhsulun maya dәyәri ilә istifda dәyәri vә tutulmaların fәrqi;
zay mәhsulun maya dәyәri vә istifadә dәyәri vә tutulmalar çıxılmaqla onların düzәldilmәsi üzrә xәrclәrin cәmi;
zay mәhsulun düzәldilmәsi xәrclәri vә tutulmaların cәmi;

307 Keyfiyyәtsiz mәhsula görә cәrimәlәr, brak olunmuş mәhsulun hәcmi vә xüsusi çәkisi gösәtәrici
keyfiyyәtin:

•

ümumi göstәricilәridir
fәrdi göstәricilәridir
kütlәvilik göstәricisidir.
birbaşa göstәricilәridir;
dolayı göstәricilәridir;

308 Mәhsulun keyfiyyәtinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

әmtәәlik mәhsulun strukturunun dәyişmәsi
texnoloji kadrların, ustaların, fәhlәlәrin işә davamiyyәti;
yüksәk biliyә vә peşә hazırlığına malik olan idarәetmә kadrlarının mövcudluğu;
istehsal resurslarının keyfiyyәti vә onlardan istifadә sәviyyәsi;
zay mәhsulların xüsusi çәkisinin artıbazalması;

309 Mәhsulun keyfiyyәti hansı göstәricilәrә tәsir göstәrir?

•

mәhsul satışından pul gәliri, heyәtin sayı, avadanlıqların gücü.
aktivlәrin dövranı, mәhsul buraxılışı, mәhsul satışından pul gәliri, m әhsulların rentabelliyi;
mәhsul buraxılışı, әmәk mәhsuldarlığı, fondverimi;
aktivlәrin rentabelliyi, likvidlik, ödәmә qabiliyyәti;
mәhsul buraxılışı, mәhsul satışından pul gәliri vә mәnfәәt;

310 Mәhsulun keyfiyyәtinin fәrdi göstәricilәrinә aiddir:

•

estetiklik, yararlıq, keyfiyyәtsiz mәhsullara görә cәrimә.
ümumi mәhsulun hәcmindә yeni mәhsulun, yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәrә ixrac olunan, sertifikatlı mәhsulların
xüsusi çәkisi;
yararlılıq, etibarlılıq, uzunömürlük, mәmulatını texnoloji estetikliyi;
keyfiyyәtsiz mәhsullara görә cәrimә, zay mәhsulların hәcmi vә xüsusi çәkisi, zaydan itgi.
etibarlılıq, zaydan itgi, yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәrә ixrac olunan mәhsulların xüsusi çәkisi;

311 Hansı göstәricilәr mәhsulun keyfiyyәtini sәciyyәlәndirir?

•

estetiklik, yararlıq, keyfiyyәtsiz mәhsullara görә cәrimә.
ümumi mәhsulun hәcmindә yeni mәhsulun, inkişaf etmiş ölkәlәrә ixrac olunan, sertifikatlı mәhsulların xüsusi
çәkisi;
yararlılıq, etibarlılıq, uzunömürlük, mәmulatını texnoloji estetikliyi;
keyfiyyәtsiz mәhsullara görә cәrimә, zay mәhsulların hәcmi vә xüsusi çәkisi, zaydan itgi.
etibarlılıq, zaydan itgi, inkişaf etmiş ölkәlәrә ixrac olunan mәhsulların xüsusi çәkisi;

312 Ahәngdarlığın birbaşa göstәricilәri hansılardır?

•

növbәlik әmsalı, mәhsulun ümumi hәcmindә zay mәhsulun payı;
iş vaxtından artıq işlәrә görә ödәmәlәr, müәssisәnin asılı olmayan boşdayanmaların ödәnilmәsi, zaydan itki;
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•

variasiya әmsalı, ahәngdarlıq әmsalı, aritmiklik miqdarı,
variasiya әmsalı, növbәlik әmsalı, növlük әmsalı, mәhsulların vaxtında göndәrilmәmәsinә görә cәrimәlәr;
anbarda hazır mәhsul qalıqlarının mövcudluğu

313 Ahәngdarlığın dolayı göstәricilәri hansılardır?

•

variasiya әmsalı, növbәlik әmsalı, növlük әmsalı, mәhsulların vaxtında göndәrilmәmәsinә görә cәrimәlәr;
iş vaxtından artıq işlәrә görә ödәmәlәr, müәssisәnin asılı olmayan boşdayanmaların ödәnilmәsi, zaydan itki;
anbarda hazır mәhsul qalıqlarının mövcudluğu
variasiya әmsalı, ahәndarlıq әmsalı, aritmiklik miqdarı,
növbәlik әmsalı, mәhsulun ümumi hәcmindә zay mәhsulun payı;

314 Ahәngdarlığın dolayı göstәricilәri hansılardır?

•

anbarda hazır mәhsul qalıqlarının mövcudluğu
variasiya әmsalı, ahәndarlıq әmsalı, aritmiklik miqdarı,
iş vaxtından artıq işlәrә görә ödәmәlәr, müәssisәnin asılı olmayan boşdayanmaların ödәnilmәsi, zaydan itki;
variasiya әmsalı, növbәlik әmsalı, növlük әmsalı, mәhsulların vaxtında göndәrilmәmәsinә görә cәrimәlәr;
növbәlik әmsalı, mәhsulun ümumi hәcmindә zay mәhsulun payı;

315 әmtәә balansına daxildir:

•

ilin әvvәlinә anbarlarda hazır mәhsul qalıqları, müxtәlif daxilolmalar, ilin sonuna hazır mәhsul qalıqları.
ilin әvvәlinә vә sonuna anbarlarda hazır mәhsul qalıqları, müxtәlif daxilolmalar, satış;
ilin әvvәlinә vә sonuna anbarlarda hazır mәhsul qalığı, әmtәәlik mәhsul, müxtәlif daxilolmalar, satış;
ilin әvvәlinә anbarlarda hazır mәhsul qalığı, ümumi mәhsul, müxtәlif daxilolmalar, satış, ilin sonuna hazır mәhsul
qalığı;
satışdan sonra hazır mәhsul qalıqları, müxtәlif daxilolmalar, ilin sonuna hazır mәhsul qalıqları;

316 әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinin işçilәrin orta illik sayına nisbәti xarakterizә edir:

•

әsas fondların köhnәlmәsi әmsalını
әsas fondların fondverimini ;
әsas fondların fondtutumunu;
әmәyin fondla silahlanmasını;
әsas fondların yararlılıq әmsalını;

317 әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin onların ilkin dәyәrinә nisbәti xarakterizә edir:

•

әsas fondların yararlılıq әmsalını;
әsas fondların fondverimini ;
әsas fondların fondtutumunu;
әmәyin fondla silahlanmasını;
әsas fondların köhnәlmәsi әmsalını

318 İstehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti xarakterizә edir:

•

әsas fondların fondverimini;
әsas fondların fondtutumunu;
әmәyin fondla silahlanmasını;
әsas fondların yararlılıq әmsalını;
әsas fondların köhnәlmәsi әmsalını

319 әsas fondların orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti xarakterizә edir:

•

әsas fondların köhnәlmәsi әmsalını
әsas fondların fondtutumunu;
әmәyin fondla silahlanmasını;
әsas fondların yararlılıq әmsalını;
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әsas fondların fondverimini ;

320 әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin ümumi qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrinә aid edilir:

•

әsas vәsaitlәrin dövriyyәdәn çıxması, daxil olması, әvәzlәmә, artım әmsalları.
avadanlıq vahidinin orta dәyәri, yararlılıq әmsalı;
avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı, maşın vә dәzgahların strukturu;
vaxt vahidi әrzindә mәhsul buraxılışının hәcmi,növbәlik әmsalı;
1 maşın – saat hesabı ilә orta hasilat, avadanlıqların miqdarı;

321 Avadanlıqlardan intensiv istifadәni әks etdirәn göstәricilәrә aiddir:

•

vaxt vahidi әrzindә mәhsul buraxılışının hәcmi;
avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı, maşın vә dәzgahların strukturu;
növbәdaxili boşdayanmalar.
avadanlıq vahidinin orta dәyәri;
1 maşın – saat hesabı ilә orta hasilat, avadanlıqların miqdarı;

322 Avadanlıqlardan ekstensiv istifadәni әks etdirәn göstәricilәrә aiddir:

•

növbәdaxili boşdayanmalar.
avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı;
vaxt vahidi әrzindә mәhsul buraxılışının hәcmi;
1 maşın – saat hesabı ilә orta hasilat, avadanlıqların miqdarı;
avadanlıq vahidinin orta dәyәri;

323 Fondverimi, fondtutumu, fondların rentabelliyi xarakterizә edir:

•

avadanlıqların yaş tәrkibini.
әsas fondların hәrәkәtini;
әsas fondların texniki vәziyyәtini;
әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyini ;
maşın vә avadanlıqların yüklәnmәsi dәrәcәsini;

324 әsas vәsaitlәrin dövriyyәdәn çıxması, daxil olması, әvәәz olunma, artım әmsalları xarakterizә edir:

•

әsas fondların texniki vәziyyәtini;
әsas fondların hәrәkәtini;
avadanlıqların yaş tәrkibini.
maşın vә avadanlıqların yüklәnmәsi dәrәcәsini;
әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyini ;

325 Fondların rentabelliyi aşağıdakı kimi hesablanır:

•

әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinin satışdan mәnfәәtinә nisbәti;
әsas vәsaitlәrinә qalıq dәyәrinin satışdan mәnfәәtә nisbәti
satışdan mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin bәrpa dәyәrinә nisbәti.
satışdan mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinә nisbәti;
satışdan mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti;

326 Fondtutumu göstәricisi aşağıdakı kimi hesablanır:

•

әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinә nisbәti;
әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinin istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә nisbәti;

327 Çeşid etibarı ilә mәhsul buraxılışı planının yerinә yetirilmә sәviyyәsi necә hesablanır?
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•

Çeşidlәrin plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrqi 100  ә vurmaqla
Çeşidlәrin faktiki sayından plan sayını çıxmaqla
Çeşidlәrin faktiki sayını plan sayına bölmәklә
Çeşidlәrin faktiki sayı ilә plan sayı arasındakı fәrqi müәyyәn etmәklә
Faktiki yerinә yetirilmiş çeşidlәrin sayını 100  ә vurub çeşidlәrin plan sayına bölmәklә

328 Mәhsul istehsalı tapşırığının yerinә yetirilmә sәviyyәsi necә hesablanır?

•

Mәhsulun plan hәcmindәn faktiki hәcmini çıxmaqla.
Mәhsulun faktiki hәcmini 100  ә vurub plana bölmәklә
İstehsalın faktiki hәcmini plana bölmәklә
İstehsalın faktiki hәcmi ilә plan hәcmini müqaisә etmәklә
Mәhsulun faktiki hәhmindәn plan hәcmini çıxmaqla

329 Sәnaye müәssisәlәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti tәhlilinin obyektlәri hansılardır?

•

Müәssisәnin digәr müәssisәlәr ilә kooperativlәşmәsi mәsәlәlәri.
Müәssisәnin tәşkilat quruluşunun öyrәnilmәsi
Müәssisәnin hesablaşma әmәliyyatlarının mәqsәdәuyğunluğu
Müәssisәnin tәhcizat, istehsal, satış, mәsrәf , mәnfәәt (zәrәr) vә maliyyә vәziyyәti
Müәssisәnin fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq qәrar vә göstәrişlәrin hazırlanması

330 Müәssisәnin fәaliyyәtinin tәhlilinin vәzifәlәri hansılardır?

•

İşçilәrlә müәssisә arasında bağlanmış müqavilәlәrә nәzarәt etmәk.
Müәssisәnin fәaliyyәti ilә әlaqәdar qәbul olunmuş qәrarlar vә sәrәncamlar
İqtisadi göstәricilәr üzrә planların yerinә yetirilmәsini öyrәnmәk, iqtisadi göstәricilәrә tәsir göstәrәn amillәrin tәsir
dәrәcәlәrini hesablamaq vә gәlәcәk üçün konkret әmәli tәkliflәr hazırlamaq
Müәssisәnin iş fәaliyyәtinә nәzarәti hәyata keçirtmәk
İstehsal ehtiyatlarının vә işçi quvvәsinin tәminatına nәzarәt etmәk.

331 Material mәsrәflәri әmsalı necә müәyyәn olunur?

•

material xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
mәhsulun hәcminin material xәrclәrinә nisbәti kimi;
faktiki material mәsrәflәrinin mәhsulun faktiki hәcminә görә düzәliş edilmiş plan material mәsrәflәrinә nisbәti
kimi.
material xәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsul indeksinin material mәsrәflәri indeksinә nisbә¬ti kimi;

332 Material mәsrәflәrinin hәr manatına mәhsul satışından mәnfәәt necә hesablanır?

•

material mәsrәflәrinin mәhsul satışından mәnfәәtә nisbәti kimi;
mәhsul satışından mәnfәәtin material mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
material mәsrәflәrinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
material mәsrәflәrinin ümumi mәnfәәtә nisbәti kimi;
material mәsrәflәrinin satışın maya dәyәrinә nisbәti kimi;

333 әsas materiallardan faydalı istifadә әmsalı necә hesablanır?

•

tullantılar çıxılmaqla material mәsrәflәrinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi;
tullantılar çıxılmaqla әsas material mәsrәflәrinin realizә olunan mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
tullantılar çıxılmaqla әsas material mәsrәflәrinin әsas material mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin tullantılar çıxılmaqla material mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
әsas material mәsrәflәrinin istehsal olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi.

334 Mәhsulun materialverimi necә müәyyәn olunur?
faktiki material mәsrәflәrinin mәhsulun faktiki hәcminә görә düzәliş edilmiş plan material mәsrәflәrinә nisbәti
kimi.
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•

material xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsul indeksinin material mәsrәflәri indeksinә nisbәti kimi;
material xәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
mәhsulun hәcminin material xәrclәrinә nisbәti kimi;

335 Mәhsulun materialtutumu necә müәyyәn olunur?

•

faktiki material mәsrәflәrinin mәhsulun faktiki hәcminә görә düzәliş edilmiş plan material mәsrәflәrinә nisbәti
kimi.
material xәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
mәhsulun hәcminin material xәrclәrinә nisbәti kimi;
material xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsul indeksinin material mәsrәflәri indeksinә nisbәti kimi;

336 Mәhsulun әmәktutumu necә hesablanır?

•

İşlәnmiş adam günlәrin (saatların) miqdarının istehsal olunan mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi;
әmәk haqqı xәrclәrinin istehsal olunmuş mәhsulun hәcmsinә nisbәti kimi;
mәhsul vahidinin vә ya hәr min manatlıq mәhsula düşәn әmәk haqqı mәblәği kimi.
hәr min manatlıq mәhsula düşәn işçilәrin sayı kimi;
İşlәnmiş adam günlәrin (saatların) miqdarının istehsal olunan mәhsulun miqdarına nisbәti kimi;

337 Xәrclәrin kompleks vә vahid elementli xәrclәrә bölünmәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

xәrclәrin yaranma yeri vә vaxtı.
xәrclәrin eyni cinsli olması;
istehsal prosesindә iştirakı;
mәhsulun hәcmindәn asılılığı;
xәrclәrin yaranmasının vaxtaşırlığı;

338 İqtisadi elementlәr üxrә xәrclәrin tәsniflәşdirilmәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

xәrclәrin planlaşdırılması vә uçotunun tәşkilinin xüsusiyyәti.
mәsrәflәrin yaranma yeri;
istehsal prosesindә iştirakı;
mәhsulun hәcmindәn asılılığı;
istehsala sәrf olunan resursların eyni cinsli olması;

339 Xәrclәrin şәrti sabit vә dәyişәn xәrclәrә bölünmәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

istehsal prosesindә iştirakı;
iqtisadi elementlәrin eyni cinsli olması;
xәrclәrin yaranma yeri vә vaxtı.
xәrclәrin yaranmasının vaxtaşırlığı;
mәhsulun hәcmindәn asılılığı;

340 Mәhsulun maya dәyәrindә şәrtisabit xәrclәr hansıdır?

•

material xәrclәri;
mәhsulların qablaşdırılması vә daşınması xәrclәri;
amortizasiya xәrclәri.
texnoloji yanacaq;
fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri;

341 Mәhsulun maya dәyәrindә şәrtidәyişәn xәrclәr hansıdır?

•

kommersiya xәrclәri;
material xәrclәri;
sexlәrin işıqlandırılması xәrclәri.
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idarә heyәtinin әmәk haqqı;
әsas vәsaitlәrin amortizasiyası;

342 Hansı әlamәtә görә xәrclәr birbaşa vә dolayı xәrclәrә bölünür?

•

xәrclәrin keyfiyyәtinә görә
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsinә görә;
mәhsulun hәcminin dәyişmәsinә münasibәtinә görә;
xәrclәrin yaranma yerinә görә;
istehsal prosesindә iştirakından asılılığına görә;

343 Hansı әlamәtә görә xәrclәr dәyişәn vә sabit xәrclәrә bölünür?

•

xәrclәrin keyfiyyәtinә görә.
istehsal prosesindә iştirakından asılılığına görә;
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsinә görә;
mәhsulun hәcminin dәyişmәsinә münasibәtinә görә;
xәrclәrin yaranma yerinә görә;

344 әmtәәlik mәhsulun bir manatına xәrc necә hesablanır?

•

müstәqim material xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәrin hәmin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
mәhsulun hәcminin onun istehsalına çәkilәn xәrclәrә nisbәti kimi;
müstәqim xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
kommersiya xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;

345 Material sәrfi normasının dәyişmәsinin mәhsulun hәcminә tәsiri necә hesablanır?

•

cәmi istehsalda sәrf olunan materialın dәyәrinin plan üzrә material sәrfi normasına nisbәti kimi.
mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәr¬qin mәhsul istehsalının faktiki hәcminә
hasili kimi;
mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәr¬qin mәhsul istehsalının plan hәcminә hasili
kimi;
mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәr¬qin mәhsul istehsalının faktiki hәcminә
nisbәti kimi;
mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәr¬qin mәhsul istehsalının plan hәcminә
nisbәti kimi;

346 Şirkәtin imicinin qiymәtlәndirilmәsi; şirkәtin bütün aktivlәrindәn gәlәcәkdә gözlәnilәn mәnfәәtlә
normativ mәnәәt arasında fәrqin cari diskont qiymәtlәndirilmәsi; qalıq dәyәri – bunlar nәyin
qiymәtlәndirilmәsinә yanaşmaları sәciyyәlәndirir :

•

qeyri dövriyyә aktivlәrinin;
tәşkilatın bütün aktivlәrinin.
qeyri maddi aktivlәrin;
dövriyyә aktivlәrinin;
Goodwill dәyәrinin;

347 Qeyri maddi aktivlәrdәn istifadәdәn son sәmәrә nә ilә sәciyyәlәnir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşması;
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin yüksәlmәsi.
digәr satışdan mәnfәәtin azalması;
mәhsul istehsalına xәrclәrin azalması;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi nәticәlәrinin yaxşılaşması;

348 Xarici tәcrübәdә likvidlik dәrәcәsinә görә qeyri maddi aktivlәrә kapital qoyuluşu aşağıdakı
kateqoriyalara görә qiymәtlәndirilir:

•
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•

aşağı likvid.
yüksәk likvid;
mәhdud likvid;
orta likvid;
qeyri likvid;

349 Xarici tәcrübәdә likvidlik vә risk dәrәcәsinә görә kapital qoyuluşu aşağıdakı kateqoriyalara görә
qiymәtlәndirilir:

•

aşağı likvid, orta likvid;
qeyrilikvid, orta likvid.
yüksәk likvid, mәhdud likvid, aşağı likvid;
yüksәk likvid, mәhdud likvid;
yüksәk likvid, qeyri likvid, orta likvid;

350 Mәhsul yığımının faktiki hәcmi necә hesablanır:

•

plan üzrә әkin sahәsinin plan üzrә mәhsuldarlığa hasili kimi;
faktiki mәhsuldarlığın plan üzrә әkin sahәsinә nisbәti kimi;
faktiki mәhsuldarlığın faktiki әkin sahәsinә nisbәti kimi;
faktiki әkin sahәsinin plan üzrә mәhsuldarlığa hasili kimi;
faktiki әkin sahәsinin faktiki mәhsuldarlığa hasili kimi;

351 Natural ifadәdә ümumi mәhsul yığımına tәsir edәn I sәviyyәli amillәr:

•

әkin sahәsi, bitgilәrin mәhsuldarlığı;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri, әkin sahәsi;
bitgilәrin mәhsuldarlığı, torpağın keyfiyyәti, iqlim şәraiti;
tәbiiiqlim, işçilәrin sayı, әmәk mәhsuldarlığı;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri, havanın hәrarәti, yağıntının miqdarı;

352 Iqtisadiyyatın aqrar sektorunun aparıcı qüvvәsi:

•

kollektiv fermer tәsәrrüfatı;
fәrdi fermer tәsәrrüfatı;
pilot tәsәrrüfat;
sәhmdar cәmiyyәti;
çoxsahәli aqrobirliklәr;

353 Hansı k/t müәssisәlәrindә sahәdәn prilavkaya prinsipi hәyata keçirilir:

•

çoxsahәli aqrobirliklәr;
sәhmdar cәmiyyәti;
pilot tәsәrrüfat;
kollektiv fermer tәsәrrüfatı;
fәrdi fermer tәsәrrüfatı;

354 Bir yaşayış mәntәqәsi әtrafında yerlәşәn torpaqları әhatә edәn keçmiş kolxoz vә sovxozların bazasında
yaradılmış müәssisә:

•

mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә;
fәrdi fermer tәsәrrüfatı;
pilot tәsәrrüfat;
sәhmdar cәmiyyәti;
kollektiv fermer tәsәrrüfatı;

355 K/t müәssisәsinin istehsaldaxili strukturlarının ölçüsünü әks etdirәn natural göstәricilәrә aiddir:
heyvanların tikililәrlә vә yemlә tәmin olunması;
49/99

23.12.2016

•

torpağın tәrkibi, mәhsuldarlığı
әmәk mәhsuldarlığı, fondverimi;
mәnfәәt, maya dәyәri, rentabellik;
işçilәrin sayı, torpaq sahәsi, heyvanların sayı;

356 K/t müәssisәsinin tәşkilati strukturunu sәciyyәlәndirir:

•

müәssisәnin әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunması;
ümumi vә әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
idarәetmә orqanlarının vә idarәetmә işçilәrinin mәcmusu;
istehsaldaxili strukturların şöbә, briqada, ferma, heyvandarlıq komplekslәrinin miqdarı;
işçilәrin sayı, k/tna yararlı torpaqlar, mal qaranın sayı, әsas fondların mövcudluğu;

357 K/t müәssisәsinin ölçüsünü sәciyyәlәndirәn әlavә göstәricilәrә aiddir:

•

istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslәrinin miqdarı;
ümumi vә әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
işçilәrin sayı, k/tna yararlı torpaqlar, mal qaranın sayı, әsas fondların mövcudluğu;
idarәetmә orqanlarının vә idarәetmә işçilәrinin mәcmusu;
müәssisәnin әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunması;

358 K/t müәssisәsinin ölçüsünü sәciyyәlәndirir:

•

idarәetmә orqanlarının vә idarәetmә işçilәrinin mәcmusu;
ümumi vә әmtәәlik mәhsulun hәcmi göstәricilәri;
vilayәt vә rayon mәrkәzlәri, dәmir yolu stansiyaları, iri sәnaye mәrkәzlәri arasında mәsa¬fә;
müәssisәnin torpaq vә әmәk resursları ilә, әsas vә dövriyyә fondları ilә tәmin olunması;
istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslәrinin miqdarı;

359 K/t müәssisәsinin iqtisadi şәraiti nә ilә sәciyyәlәnir:

•

idarәetmә orqanlarının vә idarәetmә işçilәrinin mәcmusu;
müәssisәnin torpaq vә әmәk resursları ilә, әsas vә dövriyyә fondları ilә tәmin olunması;
vilayәt vә rayon mәrkәzlәri, dәmir yolu stansiyaları, iri sәnaye mәrkәzlәri arasında mәsa¬fә;
ümumi vә әmtәәlik mәhsulların istehsalı göstәricilәri;
istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslәrinin miqdarı;

360 K/t müәssisәsinin әrazi yerlәşmәsi nә ilә sәciyyәlәnir:

•

idarәetmә orqanlarının vә idarәetmә işçilәrinin mәcmusu;
müәssisәnin torpaq vә әmәk resursları ilә, әsas vә dövriyyә fondları ilә tәmin olunması;
vilayәt vә rayon mәrkәzlәri, dәmir yolu stansiyaları, iri sәnaye mәrkәzlәri arasında mәsa¬fә;
ümumi vә әmtәәlik mәhsulların istehsalı göstәricilәri;
istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslәrinin miqdarı;

361 K/t müәssisәsinin tәsәrrüfatчılıq şәraiti aşağıdakı qruplara bölünür:

•

tәbiiiqlim; tәsәrrüfatın yerlәhdiyi yer; iqtisadi şәrait
iqtisadi; siyasi; hava şәraiti;
vilayәt vә rayon mәrkәzlәri, dәmir yolu stansiyaları arasında mәsa¬fә; ekoloji şәrait;
torpağın tәrkibi; kontragentlәr arasında qarşılıqlı müeasibәt; iqtisadi;
heyvanların saxlanması şәraiti; iqlim şәraiti; müxtәlif texnikaların mövcudluğu;

362 ASK müәssisәsinin әmlakının ümumi dәyәrindә qeyri maddi aktivlәrin payının әsassız artımı
fondveriminә necә tәsir göstәrir:
fondverimi yüksәlir, tәşkilatın mәcmu kapitalının dövretmә sürәti artır;
tәşkilatın balansının strukturu yaxşılaşır
qeyri maddi aktivlәrin fondverimi dәyişmir;

•
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•

fondverimi vә tәşkilatın mәcmu kapitalının dövretmә sürәti azalır;
әmәk mәhsuldarlığı ilә müqayisәdә fondverimi daha sürәtlә artır;

363 ASK müәssisәsinin әmlakının ümumi dәyәrindә qeyri maddi aktivlәrin payının әsassız artımı balansın
strukturuna necә tәsir göstәrir:

•

tәşkilatın cari dikvidlik göstәricilәri pislәşir;
balansın strukturu dәyişmir;
balansın strukturu pislәşir;
balansın strukturu yaxşılaşır;
tәşkilatın cari dikvidlik göstәricilәri yaxşılaşır;

364 Innovasiya vә texnoloji dәyişikliklәr, iqtisadi meyllәr, aqrar sektorda gözlәnilәn artımlar:

•

tәşkilatın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin әsas meyarlarıdır;
tәşkilatın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin әsas funksiyasıdır;
) tәşkilatın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin әsas mәqsәdidir;
tәşkilatın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin әsas vәzifәlәridir;
tәşkilatın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin әsas informasiya mәnbәyidir;

365 Aqrar sәnaye kompleksi sahәsindә iqtisadi vәziyyәtin tәhlilinin әsas mәqsәdi:

•

sahәdә rәqabәtin dәrәcәsi vә xarakterinin müәyyәn edilmәsi.
son dövrlәrdә sahә üzrә yeni şirkәtlәrin sayının vә onların fәaliyyәt miqyas¬larının qiymәtlәndirilmәsi
son dövrlәrdә sahәdә istehsal olunan yeni mәhsulların sәmәrәliliyinin qiy¬mәt¬lәndirilmәsi ;
son illәr әrzindә sahә üzrә satışın ümumi hәcminin qiymәtlәndiril¬mә¬si;
strateji imkanların vә sahәnin investisiya cәlbediciliyinin qiymәtlәndiril¬mә¬si;

366 Hәyat mәrhәlәsinin vәziyyәti üzrә k/t sahәsi sәciyyәlәndirilir:

•

mәrhәlәli, investisiyalı, innovasiyalı.
artan, böhranlı, innovasiyalı;
artan, stabil, mәrhәlәli;
sabit, qeyri sabit, böhranlı;
sabit, qeyri sabit, inkişaf edәn;

367 Iqtisadiyyatın hansı sahәsindә tәsәrrüfatlar arası müqayisәli tәhlildәn geniş istifadә etmәk olar?

•

nәqliyyat;
ticarәt;
tikinti;
sәnaye;
kәnd tәsәrrüfatı

368 Istehsal vasitәsi kimi istehsal olunmuş mәhsulların bir qisminin öz mәqsәdlәrinә istifadә olunması k/t
müәssisәsinin fәaliyyәtinin nәticәlәrinә necә tәsir göstәrir?

•

ümumi mәhsulun hәcmi satılmış mәhsulun hәcmindәn az olur;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi ümumi mәhsulun hәcmindәn az olur;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi satılmış mәhsulun hәcminә bәrabәr olur;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi satılmış mәhsulun hәcmindәn az olur;
satılmış mәhsulun hәcmi istehsal olunmuş mәhsulun hәcmindәn az olur;

369 Iqtisadiyyatın hansı sahәsindә istehsalın inkişafına iqtisadi amillәrlә yanaşı bioloji, fiziki, kimyәvi vә d.
amillәr tәsir göstәrir?

•

sәnaye;
tikinti;
kәnd tәsәrrüfatı
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nәqliyyat;
ticarәt;

370 Resursların qeyri bәrabәr istifadәsi, satışın qeyri ahәngdarlığı hansı sahәyә xasdır?

•

ticarәt tәşkilatlarına;
k/t müәssisәlәrinә;
nәqliyyat tәşkilatlarına ;
sәnaye müәssisәlәrinә;
tikinti tәşkilatlarına;

371 Tәbiiiqlim şәraitindәn ilk növbәdә asılıdır:

•

ticarәt tәşkilatlarının fәaliyyәtinin nәticәlәri;
k/t müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәlәri;
nәqliyyat tәşkilatlarının fәaliyyәtinin nәticәlәri;
sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәlәri;
tikinti tәşkilatlarının fәaliyyәtinin nәticәlәri;

372 ASKnin dövri fәaliyyәt sahәlәrini sәciyyәlәndirir:

•

bütün cavablar doğrudur;
mәhsul satışı vә mәnfәәtin daimi artımı
orta gәlirlik vә riskin aşağı sәviyyәsi;
satışın vә mәnfәәtin hәcminin nisbәtәn stabil olması;
iqtisadiyyatda işgüzar dәyişikliklәrә xüsusi hәssaslıq;

373 Aqrar sәnaye sahәsinin orta inkişafını sәciyyәlәndirir:

•

bütün cavablar doğrudur;
mәhsul satışı vә mәnfәәtin daimi artımı
orta gәlirlik vә riskin aşağı sәviyyәsi;
satışın vә mәnfәәtin hәcminin nisbәtәn stabil olması;
iqtisadiyyatda işgüzar dәyişikliklәrә xüsusi hәssaslığı;

374 Aqrar sәnaye sahәsinin inkişafını sәciyyәlәndirir:

•

bütün cavablar doğrudur;
mәhsul satışı vә mәnfәәtin daimi artımı;
orta gәlirlik vә riskin aşağı sәviyyәsi;
satışın vә mәnfәәtin hәcminin nisbәtәn stabil olması;
iqtisadiyyatda işgüzar dәyişikliklәrә xüsusi hәssaslığı;

375 Çoxsahәli k/t müәssisәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn әsas göstәrici:

•

әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
satışın hәcmi;
әmtәәlik mәhsulun keyfiyyәti;
istehsalın ritmikliyi;
әmtәәlik mәhsulun strukturu;

376 Hansı әlavә göstәrici k/t müәssisәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsini sәciyyәlәndirir:

•

satışın hәcmi;
әkin sahәlәrinin strukturu;
әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
әmtәәlik mәhsulun keyfiyyәti;
istehsalın ritmikliyi;
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377 K/t müәssisәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsini qiymәtlәndirәrkәn hansı әlavә göstәricidәn istifadә olunur:

•

әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
istehsalın ritmikliyi;
satışın hәcmi;
ümumi mәhsulun strukturu;
әmtәәlik mәhsulun keyfiyyәti;

378 Hansı göstәrici heyvandarlıq sahәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsini sәciyyәlәndirir:

•

istehsalın ritmikliyi;
әmtәәlik mәhsulun keyfiyyәti;
satışın hәcmi;
malqaranın strukturu;
әmtәәlik mәhsulun hәcmi;

379 Hansı göstәrici k/t müәssisәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsini sәciyyәlәndirir:

•

әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
әmәk mәsrәflәrinin strukturu;
әmtәәlik mәhsulun keyfiyyәti;
satışın hәcmi;
istehsalın ritmikliyi;

380 Hansı göstәrici ASK müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini sәciyyәlәndirir?

•

100 ha k/tna yararlı sahәyә düşәn әsas vә dövriyә vәsaitlәrinin dәyәri;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı;
sәrf edilmiş hәr manata düşәn mәnfәәt mәblәği;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;

381 100 ha k/tna yararlı sahәyә düşәn әsas vә dövriyә vәsaitlәrinin dәyәri sәciyyәlәn¬dirir:

•

işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini;
k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

382 100 ha k/tna yararlı sahәyә düşәn investisiyanın dәyәri sәciyyәlәn¬dirir:

•

k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

383 ASK müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә eitmәk
olar:

•

1 hektara gübrә sәrfi;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;
sәrf edilmiş hәr manata düşәn mәnfәәt mәblәği;
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı;

384 K/t müәssisәsinin traktorlarla tәmin olunması sәviyyәsi sәciyyәlәn¬dirir:
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•

bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

385 K/t müәssisәsinin enerji ilә tәmin olunması sәviyyәsi sәciyyәlәn¬dirir:

•

k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

386 ASK müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn göstәrici:

•

bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;
tәsәrrüfatın enerji ilә tәmin olunması;
sәrf edilmiş hәr manata düşәn mәnfәәt mәblәği;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı;

387 100 hektar sahәyә düşәn malqaranın sayı sәciyyәlәn¬dirir:

•

heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

388 ASK müәssisәsindә intensivlәşmәnin nәticәlәrini sәciyyәlәndirәn göstә¬rici:

•

heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;
müәssisәnin enerji ilә tәmin olunması;
müәssisәnin ümumi gәliri;
k/tna yararlı torpaq sahәsinin hәr 100 hana düşәn heyvanların miqdarı;

389 ASK müәssisәsindә k/tna yararlı torpaq sahәsinin hәr 100 hana әmtәәlik mәhsulun hәcmi
sәciyyәlәndirir:

•

işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini;

390 ASK müәssisәsindә bitgilәrin mәhsuldarlığı sәciyyәlәndirir:

•

heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
k/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini;
kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini

391 ASK müәssisәsindә intensivlәşmәnin nәticәlәrini sәciyyәlәndirәn göstә¬rici:
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;
k/tna yararlı torpaq sahәsinin hәr 100 hana düşәn heyvanların miqdarı;
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•

müәssisәnin traktorlarla tәmin olunması;
satışdan mәnfәәt;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;

392 ASK müәssisәsindә vәsait qoyuluşunun 1 manatına düşәn mәhsul istehsalı vә satışın hәcmi
sәciyyәlәndirir:

•

işçi qüvvәsindәn istifadә sәviyyәsini;
intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
materiallardan istifadә sәviyyәsini;

393 ASK müәssisәsindә intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn göstә¬rici:

•

sәrf edilmiş hәr manata düşәn mәnfәәt mәblәği;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;
mәhsulun rentabelliyi;
müәssisәnin traktorlarla tәmin olunması;

394 ASK müәssisәsindә satışın rentabelliyi sәciyyәlәndirir:

•

intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
materiallardan istifadә sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadә sәviyyәsini;

395 ASK müәssisәsindә gübrә, yemlәrә xәrclәrin örtülmәsi sәciyyәlәndirir:

•

intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini;
materiallardan istifadә sәviyyәsini;
işçi qüvvәsindәn istifadә sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

396 ASK müәssisәsindә k/tna yararlı torpaq sahәsinin hәr 100 hana düşәn heyvanların miqdarı
sәciyyәlәndirir:

•

intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini
işçi qüvvәsindәn istifadә sәviyyәsini;
bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
materiallardan istifadә sәviyyәsini;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini;

397 ASK müәssisәsindә intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn göstә¬rici:

•

bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;
müәssisәnin traktorlarla tәmin olunması
k/tna yararlı torpaq sahәsinin hәr 100 hana düşәn heyvanların miqdarı;
heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri;
sağıcıların sayı;

398 Aqrotexniki tәdbirlәrin sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәrici

•

k/t işçisinin әmәk mәhsuldarlığı;
әkin vә yığımın aparılması müddәti;
1 sen. gübrәyә düşәn әlavә mәhsulun hәcmi;
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әkin dövriyyәsi;
toxumun keyfiyyәti vә sortu;

399 Yerinә yetirilmiş iş vahidinә düşәn әlavә mәhsulun hәcmi sәciyyәlәndirir:

•

mәhsulun enerjitutumunu;
aqrotexniki tәdbirlәrin sәmәrәliliyini;
mәhsulun materialtutumunu;
mәhsulun fondtutumunu;
mәhsulun әmәktutumunu;

400 Heyvandarlıq mәhsullarının әmtәәlik sәviyyәsi müәyyәn olunur:

•

faiz ifadәsindә bitmәmiş istehsalın әmtәәlik mәhsula nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә әmtәәlik mәhsulun bitmәmiş istehsala nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi mәhsulun әmtәәlik mәhsula nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә ümumi mәhsulun satılmış mәhsula nisbәti kimi;
faiz ifadәsindә әmtәәlik mәhsulun ümumi mәhsula nisbәti kimi;

401 Heyvandarlıq sahәsi üzrә ümumi mәhsul hesablanır:

•

malqaranın orta illik baş sayının, qiymәtin vә satılmış mәhsulun hasili kimi;
malqaranın orta illik baş sayının, bir başın qiymәtinin vә bitmәmiş isteh¬salın dәyәrinin hasili kimi;
istehsalın hәcminin malqaranın mәhsuldarlığına nisbәtinin bir başın qiymәtinә hasili kimi;
malqaranın orta illik baş sayının satış qiymәtinә nisbәtinin bir başın mәhsuldarlığına hasili kimi;
malqaranın orta illik baş sayının, bir başın mәhsuldarlığının vә qiymәtin hasili kimi;

402 Heyvandarlıq mәhsulları istehsalının müәyyәn olunması üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur:

•

şәrtidәyәr göstәricilәri;
natural vә dәyәr göstәricilәri;
yalnız dәyәr göstәricilәri;
yalnız natural göstәricilәr;
şәrtinatural göstәricilәr;

403 Dәyәr göstәricisinә aid deyildir:

•

mәhsulun maya dәyәri;
satılmış mәhsul;
әmtәәlik mәhsul;
ümumi mәhsul;
100 qoyundan bala alınması;

404 Mәhsul növlәri üzrә ümumi mәhsul planının yerinә yetirilmәsi qiymәtlәndirilir:

•

şәrtidәyәr ifadәsindә;
natural ifadәdә;
natural dәyәr ifadәsindә;
dәyәr ifadәsindә;
şәrtinatural ifadәdә;

405 Istehsal olunmuş heyvandarlıq mәhsulları, kömәkçi sahәnin mәhsulları vә bitmәmiş istehsalın dәyәri aid
edilir:

•

heyvandarlığın satılmamış mәhsuluna;
heyvandarlığın ümumi mәhsuluna;
heyvandarlığın satılmış mәhsuluna;
heyvandarlığın әmtәәlik mәhsuluna;
heyvandarlıq mәhsullarının maya dәyәrinә;
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406 Natural ifadәdә mәhsul satışı planının icrasına tәsir edәn amillәr:

•

ayrıayrı növ mәhsulların hәcminin vә istehsalın әmtәәliliyinin dәyişmәsi;
bitmәmiş istehsalın dәyәrinin vә heyvanların yemlәnmә sәviyyәsinin dәyişmәsi;
malqaranın mәhsuldarlığının vә heyvanların rasionunun strukturunun dәyişmәsi;
ayrıayrı növ mәhsulların satış qiymәtinin vә istehsal hәcminin dәyişmәsi;
ayrıayrı növ mәhsulların satış qiymәtinin vә maya dәyәrinin dәyişmәsi;

407 Dәyәr ifadәsindә bitgiçilik mәhsullarının ümumi hәcmi vә 100 ha әkin sahәsinә yem vahidi çıxımı
göstәricisinin tәhlilinin mәqsәdi:

•

әkin sahәlәrinin strukturunun iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi;
k/tda torpağın mәhsuldarlıq dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi;
k/tda torpağın münbütlük dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi;
k/tda torpağın keyfiyyәt dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi;
k/t istehsalının ixtisaslaşması sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi;

408 Eyni mәhsuldarlıq şәraitindә bitginin gәlirlik sәviyyәsi ilә onun әkin sahәsi arasında hansı әlaqә
mövcuddur:

•

әlaqә yoxdur;
korrelyasiya;
әks proporsional;
birbaşa proporsional;
funksional;

409 Torpaq resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi göstәricisi:

•

malqaranın baş sayı, heyvanların yemlәnmә sәviyyәsi, binaların sahәsi;
mәhsulun maya dәyәri, әmәk tutumu, fond tutumu;
mәnfәәtin hәcmi, istehsal olunmuş mәhsulun dәyәri;
müxtәlif torpaq sahәsinin 1 hektarından mәhsul çıxımı;
bitgilәrin mәhsuldarlığı, k/t istehsalı işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı;

410 Torpaq resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin fәrdi göstәricisi:

•

malqaranın baş sayı, heyvanların yemlәnmә sәviyyәsi, binaların sahәsi;
mәhsulun maya dәyәri, әmәk tutumu, fond tutumu;
mәnfәәtin hәcmi, istehsal olunmuş mәhsulun dәyәri;
müxtәlif torpaq sahәsinin 1 hektarından mәhsul çıxımı;
bitgilәrin mәhsuldarlığı, k/t istehsalı işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı;

411 Mәhsulun maya dәyәri, әmәk tutumu, fond tutumu göstәricilәri torpaq resurslarından istifadәnin
sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin:

•

bütün cavablar doğrudur;
әsas göstәricisidir;
fәrdi göstәricisidir;
ümumi göstәricisidir;
kömәkçi göstәricisidir;

412 Torpağın qiymәtlәndirilmәsinin meyarına aid deyil:

•

relyef, mikroiqlim
1 hektar әkin sahәsindәn mәhsul çıxımı;
tәbii otlaq sahәlәrininmәhsuldarlığı;
bitgilәrin ortaillik mәhsuldarlığı;
1 hektardan alınan mәhsulun dәyәri;
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413 Torpağın iqtisadi qiymәtlәndirilmәsinin mahiyyәti:

•

torpağın bonitirovkası;
1 hektar әkin sahәsinә düşәn xәrclәrin örtülmәsinin müәyyәn edilmәsi;
müxtәlif bitgilәrin mәhsuldarlığının müәyyәn edilmәsi;
müxtәlif keyfiyyәtli torpaqların istifadәsindәn sәmәrәnin müәyyәn olunması;
torpaqların müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi;

414 Mühüm aqronomik keyfiyyәtlәri üzrә torpağın müqayisәli qiymәtlәndirilmәsinin mahiyyәti:

•

torpağın bonitirovkası;
torpağın turşuluğunun müәyyәn edilmәsi;
torpağın mәhsuldarlığının müәyyәn edilmәsi;
torpağın münbitliyinin müәyyәn edilmәsi
torpağın mexaniki tәrkibinin müәyyәn edilmәsi;

415 K/tda torpağın münbitliyini müәyyәn edәn keyfiyyәt göstәricisinә aid deyil:

•

mikroelementlәrin tәrkibi
relyef, mikroiqlim;
torpağın turşuluğu;
torpağın növü;
torpağın mexaniki tәrkibi;

416 Torpağın iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı meyardan istifadә olunur:

•

relyef, mikroiqlim;
torpağın bonitet balı;
mikroelementlәrin tәrkibi;
torpağın mexaniki tәrkibi;
torpağın turşuluğu;

417 K/tda torpağın münbitliyini müәyyәn edәrkәn hansı göstәricidәn istifadә olunmur?

•

tәbii otlaq sahәlәrinin mәhsuldarlığı
1 ha әkin sahәsindәn alınan ümumi mәhsulun dәyәri;
1 ha әkin sahәsindәn alınan mәhsulun hәcmi;
k/t bitgilәrinin orta illik mәhsuldarlığı
relyef, mikroiqlim;

418 Müqayisә (kadastr) olunan torpaq hesablanır:

•

hәr bir әkin sahәsinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә hasili kimi
1 hektara orta xәrclәrin 1 hektardan mәhsul çıxımına nisbәti kimi;
1 hektardan mәhsul çıxımının 1 hektara xәrclәrә nisbәti kimi;
hәr bir növ әkin sahәsinin torpağın balına hasilinin 100ә nisbәti kimi;
hәr bir әkin sahәsinin 1 hektara xәrclәrә hasili kimi;

419 Iribuynuzlu malqara üzrә xәrclәrin örtülmәsi әmsalı hesablanır:

•

bir başdan smәhsul çıxımının bir baş heyvana düşәn xәrclәrә nisbәti kimi
malqaranın baş sayının bir başa düşәn xәrclәrә hasili kimi;
bir baş heyvana xәrclәrin bir başdan mәhsul çıxımına hasili kimi;
bir baş malqaraya xәrclәrin bir baş heyvandan mәhsul çıxımına nisbәti kimi;
mәcmu xәrclәrin malqaranın baş sayına nisbәti kimi;

420 Bitgiçilikdә xәrclәrin örtülmәsi hesabla¬nır:

•

1 hektardan mәhsul çıxımının 1 hektara xәrclәrә nisbәti kimi;
58/99

23.12.2016

hәr bir әkin sahәsinin 1 hektara xәrclәrә hasili kimi;
1 hektara xәrclәrin 1 hektardan mәhsul çıxımına nisbәti kimi;
hәr bir әkin sahәsinin onun torpaq balına hasilinin 100ә nisbәti kimi;
hәr bir әkin sahәsinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә hasili kimi;

421 Aparılmış hәr bir aqrotexniki tәdbirin bitginin mәhsuldarlığına vә ümumi mәhsul yığımına tәsiri necә
hesabla¬nır:

•

hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin plan sәviyyәsinә
nisbәti kimi;
hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin faktiki
sәviyyәsinә hasili kimi;
hәr bir tәdbirin ödәnilmәsinin faktiki sәviyyәsi ilә hәmin tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması
ilә icrasının) fәrqi kimi;
hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin faktiki
sәviyyәsinә nisbәti kimi;
hәr bir tәdbir üzrә ödәmәnin dәyişmәsinin müvafiq tәdbirin faktiki hәcminә hasili kimi;

422 Aparılmış aqrotexniki tәdbirin ümumi mәhsul yığımına tәsiri necә hesabla¬nır:

•

hәr bir tәdbirin ödәnilmәsinin faktiki sәviyyәsi ilә hәmin tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması
ilә icrasının) fәrqi kimi;
hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin plan sәviyyәsinә
nisbәti kimi;
hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin plan sәviyyәsinә
hasili kimi;
hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin faktiki
sәviyyәsinә hasili kimi;
hәr bir tәdbir üzrә planın yerinә yetirilmәmәsinin (artıqlaması ilә icrasının) onun ödәnilmәsinin faktiki
sәviyyәsinә nisbәti kimi;

423 Sürünün strukturunun mәhsul çıxımına (Q) tәsiri aşağıdakı amiilli model әsasında hesablanır? burada,
Kümmalqaranın baş sayı, Xçii qrupp heyvanların xüsusi çәkisi, %lә, Mii qrupp heyvanlar üzrә bir başın
orta mәhsuldarlığı

•

Q= ∑(Küm/Xçi×Mi);
Q= (Küm×Xçi×Mi);
Q= ∑(Küm×Xçi/Mi);
Q= ∑(Küm×Xçi×Mi);
Q= (Küm×Xçi/Mi);

424 Ayrıayrı növ bitginin mәhsuldarlığının dәyişmәsinin bitgiçilik mәhsul¬la¬rı¬nın ümumi hәcminә tәsiri
necә hesablanır? burada, Sümümumi әkin sahәsi, Xçii növ mәhsulun xüsusi çәkisi, %lә, Mii növ b itginin
mәhsuldarlığı

•

∆Q= ∑(Sümf×∆Xçi×∆Mi);
∆Q= ∑(Sümpl×∆Xçi×Mif);
∆Q= ∑(∆Süm ×Xçipl×Mif);
∆Q= ∑(Sümf×Xçipl×Mipl);
∆Q= ∑(Sümf×Xçif×∆Mi);

425 Bitginin mәhsuldarlığının dәyişmәsinin hәmin növ mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır? burada,
Sümümumi әkin sahәsi, Xçii növ mәhsulun xüsusi çәkisi, %lә, Mii növ b itginin mәhsuldarlığı

•

∆Q= ∆Si ×∆Mi;
∆Q=Si1×∆ Mi;
∆Q= ∆Si× Mi1;
∆Q= Si0× Mi0;
∆Q= ∆Si ×Mi0;
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426 әkin sahәsinin dәyişmәsinin bitgiçilik mәhsullarının hәcminә tәsiri necә hesablanır? burada, Süm
ümumi әkin sahәsi, Xçii növ mәhsulun xüsusi çәkisi, %lә, Mii növ b itginin mәhsuldarlığı

•

∆Q= ∆Si ×∆Mi;
∆Q=Si0×∆ Mi;
∆Q= ∆Si× Mi1;
∆Q= Si0× Mi0;
∆Q= ∆Si ×Mi0;

427 әkin sahәsinin strukturunun dәyişmәsinin bitgiçilik mәhsullarının hәcminә tәsiri necә hesablanır?burada,
Sümümumi әkin sahәsi, Xçii növ mәhsulun xüsusi çәkisi, %lә, Mii növ b itginin mәhsuldarlığı

•

∆Q= ∑(Süm1×∆Xçi×∆Mi);
∆Q= ∑(Süm0×∆Xçi×Mi1);
∆Q= ∑(∆Süm×Xçio×Mi1);
∆Q= ∑(Süm1×Xçi0×Mi0);
∆Q= ∑(Süm1×∆Xçi×Mi0);

428 әkin sahәsinin strukturunun dәyişmәsinin bitgiçilik mәhsullarının hәcminә tәsirini hesalamaq üçün hansı
düsturdan isitifadә olunur? burada, Sümümumi әkin sahәsi, Xçii növ mәhsulun xüsusi çәkisi, %lә, Mii
növ b itginin mәhsuldarlığı

•

Q= ∑(Süm×XçiMi);
Q= ∑(Süm×Xçi/Mi);
Q= ∑(Süm/Xçi×Mi);
Q= ∑(Süm×Xçi×Mi);
Q= ∑(Süm×Xçi+Mi);

429 K/t müәssisәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsi (әi) aşağıdakı qaydada hesablanır:burada, Xçnn növ
mәhsulun xüsusi çәkisi, %lә, nxüsusi çәkilәrinә görә ayrıayrı mәhsulların sıralanmada nömrәsi

•

Әi=100 / ∑[Xçn /(2n1)];
Әi=∑[Xçn×(2n1)]/ 100
Әi=100 / ∑[Xçn×(12n)];
Әi=100 / ∑[Xçn×(2n1)];
Әi=100 / ∑[(2n1) / Xçn];

430 әkin sahәsinin mәhv olması sәbәbindәn mәhsul itgisi necә hesablanır:

•

bitginin faktiki vә plan mәhsuldarlığı arasında fәrqin plan әkin sahәsinә hasili kimi;
mәhsulun faktiki hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun plan hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun faktiki hәcmi ilә faktiki әkin sahәsinә vә plan mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun faktiki yığılan sahә vә plan mәhsuldarlığa görә hesablanmış hәcmi ilә faktiki sәpilmiş sahә vә plan
mәhsuldarlığa görә hesablanmış hәcmi arasında fәrq kimi;

431 Mәhsulun faktiki hәcmi ilә faktiki әkin sahәsinә vә bitginin plan mәhsuldarlığına görә hesablanmış
mәhsulun hәcmi arasında fәrq hansı amilin tәsirini әks etdirir:

•

fondveriminin dәyişmәsi;
torpağın tәrkibinin dәyişmәsi;
iqlim şәraitinin dәyişmәsi;
bitginin mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әkin sahәsinin dәyişmәsi;

432 Bitginin mәhsuldarlığının dәyişmәsinin mәhsul yığımına tәsiri hesablanır:
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•

bitginin faktiki vә plan mәhsuldarlığı arasında fәrqin plan әkin sahәsinә hasili kimi;
mәhsulun faktiki hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun plan hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun faktiki hәcmi ilә faktiki әkin sahәsinә vә plan mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun faktiki vә plan hәcmi arasında fәrqin plan әkin sahәsinә hasili kimi;

433 Mәhsulun faktiki hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun
hәcmi arasında fәrq hansı amilin tәsirini әks etdirir:

•

fondveriminin dәyişmәsi
torpağın tәrkibinin dәyişmәsi;
iqlim şәraitinin dәyişmәsi;
bitginin mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
әkin sahәsinin dәyişmәsi;

434 әkin sahәsinin dәyişmәsinin mәhsul yığımına tәsiri hesablanır:

•

mәhsulun plan hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
bitginin faktiki vә plan mәhsuldarlığı arasında fәrqin plan әkin sahәsinә hasili kimi;
mәhsulun faktiki vә plan hәcmi arasında fәrqin plan әkin sahәsinә hasili kimi;
mәhsulun faktiki hәcmi ilә plan әkin sahәsinә vә faktiki mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;
mәhsulun faktiki hәcmi ilә faktiki әkin sahәsinә vә plan mәhsuldarlığa görә hesablanmış mәhsulun hәcmi arasında
fәrq kimi;

435 Ixtisaslaşma әmsalı 0dan 1ә qәdәr dәyişә bilәr. әgәr onun kәmiyyәti 0,6dan yüksәkdirsә:

•

müәssisәdә konkret ixtisaslaşma yoxdur;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi ortadır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi aşağıdır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi yüksәkdir;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi dәrindir;

436 Ixtisaslaşma әmsalı 0dan 1ә qәdәr dәyişә bilәr. әgәr onun kәmiyyәti 0,40,6 hәddindәdirsә:

•

müәssisәdә konkret ixtisaslaşma yoxdur;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi ortadır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi aşağıdır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi yüksәkdir;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi dәrindir;

437 Ixtisaslaşma әmsalı 0dan 1ә qәdәr dәyişә bilәr. әgәr onun kәmiyyәti 0,20,4 hәddindәdirsә:

•

müәssisәdә konkret ixtisaslaşma yoxdur;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi ortadır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi aşağıdır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi yüksәkdir;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi dәrindir;

438 Ixtisaslaşma әmsalı 0dan 1ә qәdәr dәyişә bilәr. әgәr onun kәmiyyәti 0,2 dәn azdırsa:

•

müәssisәdә konkret ixtisaslaşma yoxdur;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi ortadır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi aşağıdır;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi yüksәkdir;
müәssisәdә ixtisaslaşma sәviyyәsi dәrindir;
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439 Heyvanların mәhsuldarlığının dәyişmәsinin heyvandarlıq mәhsullarının ümumi hәcminә tәsiri necә
hesablanır:

•

ümumi mәhsulun faktiki vә plan hәcmi arasında fәrq kimi;
ümumi mәhsulun heyvanların faktiki baş sayına vә plan mәhsuldarlığına görә hesablanmış hәcmi ilә plan hәcmi
arasında fәrq kimi;
ümumi mәhsulun faktiki hәcmi ilә heyvanların plan baş sayına vә faktiki mәhsuldarlığına görә hesablanmış
mәhsulun fәrqi kimi;
ümumi mәhsulun faktiki hәcmi ilә heyvanların faktiki baş sayına vә plan mәhsuldarlığına görә hesablanmış
mәhsulun fәrqi kimi
ümumi mәhsulun plan hәcmi ilә normativ hәcmi arasında fәrqi kimi;;

440 Malqaranın baş sayının dәyişmәsinin heyvandarlıq mәhsullarının ümumi hәcminә tәsiri necә hesablanır:

•

ümumi mәhsulun faktiki vә plan hәcmi arasında fәrq kimi;
ümumi mәhsulun heyvanların faktiki baş sayına vә plan mәhsuldarlığına görә hesablanmış hәcmi ilә plan hәcmi
arasında fәrq kimi;
ümumi mәhsulun faktiki hәcmi ilә heyvanların plan baş sayına vә faktiki mәhsuldarlığına görә hesablanmış
mәhsulun fәrqi kimi;
ümumi mәhsulun faktiki hәcmi ilә heyvanların faktiki baş sayına vә plan mәhsuldarlığına görә hesablanmış
mәhsulun fәrqi kimi
ümumi mәhsulun plan hәcmi ilә normativ hәcmi arasında fәrqi kimi;;

441 Heyvandarlıqda mәhsulun әmәk tutumu hesablanır:

•

1 başa әmәk mәsrәflәrinin 1 başdan mәhsuldarlığa nisbәti kimi;
1 başdan mәhsuldarlığın 1 başa әmәk mәsrәflәrinә hasili kimi;
1 baş heyvanın mәhsuldarlığının 1 başa xәrclәrә nisbәti kimi;
1 baş heyvanın mәhsuldarlığının 1 baş heyvana düşәn xәrclәrә hasili kimi;
1 başdan mәhsuldarlığın 1 başa әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;

442 Bitgiçilikdә mәhsulun әmәk tutumu hesablanır:

•

1 hektara әmәk mәsrәflәrinin 1 hektardan mәhsuldarlığa nisbәti kimi;
1 hektardan mәhsuldarlığın 1 hektara xәrclәrә hasili kimi;
1 hektardan mәhsuldarlığın 1 hektara xәrclәrә nisbәti kimi;
1 hektardan mәhsuldarlığın 1 hektara әmәk mәsrәflәrinә hasili kimi;
1 hektardan mәhsuldarlığın 1 hektara әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;

443 Taxılyığan kombaynlardan istifadәni әks etdirәn göstәricilәrә aid deyil:

•

doğru cavab yoxdur;
iş növbәsinin orta uzunluğu;
növbәlik әmsalı;
iş vaxtı fondundan istifadә әmsalı;
gün әrzindә bir kombayn hesabı ilә hasilat;

444 Traktor parkından istifadәni әks etdirәn әmsallar:

•

intensiv yüklәnmә, fondtutumu, әmәyin fondla silahlanması;
intensiv, ekstensiv vә inteqral yüklәnmә;
fond verimi, materialtutumu, intensiv yüklәnmә
fond verimi, fondtutumu, әmәyin fondla silahlanması;
ekstensiv yüklәnmә, fondtutumu, әmәyin fondla silahlanması;

445 K/tda keyfiyyәtinә görә müxtәlif torpaqların istifadәsindәn sәmәrә necә müәyyәn olunur?

•

k/tda torpağın münbitliyini müәyyәn edәn keyfiyyәt göstәricilәrinin hesablanması vasitәsi ilә;
әkinә yararlı müxtәlif torpaqların bonitirovkası vasitәsi ilә;
әkinçiliyin mövcud intensivlәşmәsi sәviyyәsindә k/t işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığındakı fәrq vasitәsi ilә;
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tәbii vә yaxşılaşdırılmış otlaq vә biçәnәklәrdәbitgilәrin mәhsuldarlığındakı fәrq vasitәsi ilә;
çoxillik bitgilәrin maya dәyәrindәki fәrq vasitәsi ilә;

446 Yaxşılaşdırılmış otlaq vә biçәnәk sahәlәrinin k/t tәyinatlı torpaqların ümumi sәhәsinә nisbәti әks etdirir:

•

torpaq sahәsindәn istifadәnin intesivliyini;
k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;
torpağın mәhsuldarlığını;
torpağın keyfiyyәtini;
torpağın münbitliyini;

447 K/t tәyinatlı torpaqların ümumi sәhәsindә otlaqların xüsusi çәkisi göstәricisi әks etdirir:

•

torpağın keyfiyyәtini;
torpağın münbitliyini;
torpaq sahәsindәn istifadәnin intesivliyini;
torpağın mәhsuldarlığını;
k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;

448 K\tna yararlı torpaq sahәsindәn istifadәnin iqtisadi sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәrici:

•

hәr 100 qoyundan yun qırxımı, hәr inәkdәn süd sağımı, ortagünlük çәki aprtımı;
istifadә olunan materialların, yanacağın, kimyәvi maddәlәrin hәcmi;
k/t mәhsullarının maya dәyәri, ümumi torpaq sahәsi, traktorların sayı;
1 hektara düşәn ümumi mәhsulun faktiki hәcmi, ümumi gәlir, mәnfәәt ;
işçilәrin sayı, işçilәrin tәrkibi, iş vaxtından istifadә;

449 K\t istehsalı üçün sәciyyәvidir:

•

tәbiiiqlim şәraitindәn asılılıq, mövsümülik, torpaq әsas istehsal vasitәsidir;
tәbiiiqlim şәraitindәn asılılıq, әsas vәsaitlәrdәn bәrabәr istifadә;
torpaq әsas istehsal vasitәsidir, k/t mәhsullarının bir hissәsi öz mәqsәdlәrinә istifadә olunur, işçi qüvvәsindәn
bәrabәr istifadә olunur;
tәbiiiqlim şәraitindәn asılılıq, mövsümülik, istehsal prosesinin qısamüddәtliyi;
mövsümülik, işçi qüvvәsindәn bәrabәr istifadә olunur;

450 K\tna yararlı torpaq sahәsinin becәrilmәsi sәviyyәsi sәciyyәlәndirir:

•

k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;
torpağın strukturunu;
torpağın mәhsuldarlığını
torpağın keyfiyyәtini;
torpağın münbitliyini;

451 Tәbii ot sahәlәrinin әkilmiş torpaq sahәsinә nisbәti sәciyyәlәndirir:

•

k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;
torpağın mәhsuldarlığını;
torpağın strukturunu;
torpağın keyfiyyәtini;
torpağın münbitliyini;

452 Torpaq sahәsinin strukturunu sәciyyәlәndirmәk olar:

•

plan üzrә torpaq sahәsinin faktiki becәrilmiş torpaq sahәsinә nisbәti;
ayrıayrı növ torpaqların ümumi torpaq sahәsinә nisbәti;
k/tda çalışan bir işçiyә düşәn şәrti hektar;
bir işçiyә düşәn torpaq sahәsi;
becәrilmiş faktiki torpaq sahәsinin plan üzrә torpaq sahәsinә nisbәti;
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453 Bütün il әrzindә ASK müәssisәsinin işinin maliyyә nәticәlәrinә hansı tәsәrrüfat prosesi tәsir göstәrmir:

•

torpaq sahәsinin strukturu
payızda taxıl saiışı;
taxıl mәhsulları yığımı;
payızlıq taxıl sәpini;
tәbiiiqlim şәraiti;

454 Kökәltmәdә olan malqara üzrә mәhsuldarlıq göstәricisi:

•

hәr 100 qoyundan bala çıxımı
bir qoyundan yun qırxımı;
ortagünlük çәki aprtımı;
hәr 100 inәyә düşәn bala;
bir inәkdәn süd sağımı;

455 Cavan malqara üzrә mәhsuldarlıq göstәricisi:

•

hәr 100 qoyundan bala çıxımı
bir qoyundan yun qırxımı;
bir inәkdәn süd sağımı;
hәr 100 inәyә düşәn bala;
ortagünlük çәki aprtımı;

456 Yaşlı iriubuynuzlu malqara üzrә mәhsuldarlıq göstәricisi:

•

sağıcının әmәk mәhsuldarlığı;
bir baş qoyundan yun qırxımı;
hәr baş sağılan inәkdәn süd sağımı;
ortagünlük çәki artımı;
hәr yüz ana qoyundan bala;

457 Hansı ikinci sәviyyәli amillәr heyvanların baş sayının dәyişmәsinә tәsir göstәrmir:

•

heyvanların saxlanma yerlәrinin mövcudluğu;
sürünün tәkrar istehsalı;
heyvanların cins tәrkibi;
heyvanların yemlәnmәsi sәviyyәsi;
tәsәrrüfatın ixtisaslaşması sәviyyәsi;

458 Heyvandarlıq mәhsullarının hәcminin dәyişmәsinә tәsir göstәrәn ikinci sәviyyәli amillәr:

•

heyvanların saxlanması şәraiti;
heyvanların yaş qrupu, yemlәrin keyfiyyәti;
yem rasionunun strukturu, heyvanların cins tәrkibi;
heyvanların yemlәnmәsi sәviyyәsi, yemlәrin keyfiyyәti;
tәsәrrüfatın ixtisaslaşması sәviyyәsi;

459 Heyvandarlıq mәhsullarının hәcminin dәyişmәsinә tәsir göstәrәn birinci sәviyyәli amillәr:

•

ümumi vә әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
heyvanların baş sayı, heyvanların mәhsuldarlığı;
müvafiq tikililәrin mövcudluğu, işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı;
tәsәrrüfatın ixtisaslaşması sәviyyәsi, sürünün tәkrar istehsalı;
heyvanların yem tәminatı, heyvanla xidmәt edәn heyәtin sayı;

460 Satış bazarına, nәqliyyat kommunikasiyasına yaxınlığına görә yerlәşmәsi hansı sahәnin mәhsuluna olan
tәlәbә vә onun qiymәtinә tәsir göstәrir?
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•

ticarәt;
kәnd tәsәrrüfatı;
sәnaye;
nәqliyyat;
tikinti;

461 Iqtisadiyyatın hansı sahәsindә ETT, istehsalın tәşkili vә idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi vasitәsi ilә
xәrclәrin daima minimuma endirilmәsi zәruridir:

•

sәnaye;
kәnd tәsәrrüfatı;
ticarәt;
tikinti;
nәqliyyat;

462 Binatikәnin fәaliyyәtinin tәhlilinin әsas mәqsәdi:

•

istehsal güclәrinin işә malınması üzrә planın yerinә yetirilmәsi;
bitmәmiş istehsalın vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi;
tikintinin layihәsmeta sәnәdlәri ilә tәmin olunması;
tikintiquraşdırma işlәrinin sәmәrәliliyinin artırılması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi vә istifadә olunması;
kapital qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarının müәyyәn edilmәsi;

463 Torpaq üzәrindә tikilmiş binavә tikili aktivi uçotda әks etdirilir:

•

bazar qiymәti ilә;
normativ dәyәri ilә;
marjinal dәyәri ilә;
tam dәyәri ilә;
cari qiymәtlәrlә;

464 Layihәnin müqayisәli maliyyәiqtisadi sәmәrәsi nәyi göstәrir:

•

kapital qoyuluşunun 1 manat artması şәraitindә layihәnin maya dәyәri neçә manat azalacaqdır;
istifadә olunan dәmirbeton konstruksiyaların vә hissәlәrin dәyәrinin 1 manat artması şәraitindә kapital qoyuluşu
neçә manat azalacaqdır;
maya dәyәrinin 1 manat artması şәraitindә kapital qoyuluşu neçә manat azalacaqdır;
layihәnin smeta dәyәrinin dәyişmәsi şәraitindә kapital qoyuluşu neçә manat azalacaqdır;
istifadә olunan dәmirbeton konstruksiyaların vә hissәlәrin dәyәrinin 1 manat azalması şәraitindә layihәnin smeta
dәyәri neçә manat azalacaqdır;

465 Tikinti istehsalının operativ tәhlilinin informasiya mәnbәyi:

•

istehsal güclәrinin işә salınması planının yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat;
hәmin tәşkilatın tikinti istehsalı planları;
podrat işlәri planının yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat;
mühüm tikinti obyektlәrindә işlәrin uçotu kitabı;
şәbәkә qrafiklәri vә xüsusi әhәmiyyәtli obyektlәrin tikintisi AIS mәlumatları;

466 Tikinti tәşkilatının fәaliyyәtinin tәhlilinin nisbәtәn yeni istiqamәti:

•

әsas vәsaitlәrin hәrәkәti göstәricilәri әsasında podrat tәşkilatının istehsal gücündәn istifadәsinin öyrәnilmәsi;
әsas vәsaitlәrin texniki vәziyyәti göstәricilәri әsasında podrat tәşkilatının istehsal gücün¬dәn istifadәsinin
öyrәnilmәsi;
istehsal güclәrinin işә salınması planının yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat әsasında podrat tәşkilatının istehsal
gücündәn istifadәsinin öyrәnilmәsi;
әmәk mәәhsuldarlığı göstәricilәri әsasında podrat tәşkilatının istehsal gücündәn istifadәsinin öyrәnilmәsi;
fondverimi göstәricisi әsasında podrat tәşkilatının istehsal gücündәn istifadәsinin öyrәnilmәsi;

467 Podratçı tәrәfindәn görülәn işlәrinin keyfiyyәti müәyyәn olunur:
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•

tikinti bazarında mәhsullara tәlәbin mövcudluğu;
sifarişçi vә podratçı arasında bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinә uyğnluğu üzrә;
aktlar vә digәr ilkin sәnәdlәr, mühasibat uçotu mәlumatları üzrә;
keyfiyyәtin xüsusi bal sistemi üzrә;
mühasibat hesabatı vә auditor yoxlaması mәlumatları üzrә;

468 Tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin meyarı:

•

sifarişçi vә podratçı arasında bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinә uyğnluğu;
tikintiquraşdırma işlәrinin norma vә qaydalara uyğunluğu;
tikinti bazarında mәhsullara tәlәbin mövcudluğu;
onlarn keyfiyyәtin xüsusi bal sisteminә uyğunluğu;
biznes plan üzrә tikintiquraşdırma işlәrinin hәcminә uyğunluğu;

469 Texnikiiqtisadi tәhlil, proqnozlaşdırma, planlaşdırma, maliyyә hesablamaları, sxemlәr, maketlәr daxil
edilir:

•

оbyektin tikintisi üzrә müqavilәyә;
tәhlilin informasiya mәnbәyinә;
obyektin tikintisi üzrә layihәyә;
podrad müqavilәsinә;
tәşkilatın biznes planına;

470 Birbaşa tәyinatı üzrә istifadәyә hazır olan yaşayış evlәri, istehsal güclәri, bina vә mәdәnimәişәt tәyinatlı
qurğular:

•

tikinti mәhsullarıdır;
ümumi tikinti mәhsullarıdır;
әmtәәlik tikinti mәhsullarıdır;
realizә olunmuş tikinti mәhsullarıdır;
bitmәmiş tikinti mәhsullarıdır;

471 әsaslı tikintinin tәhlilinin әsas xüsusiyyәti nәdir:

•

investor vә bina tikәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәdqiqinin zәruriliyi;
bina tikәn vә podratçıların tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәdqiqinin zәruriliyi;
podratçıların vә investorların tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәdqiqinin zәruriliyi;
bina tikәn vә sifarişçilәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәdqiqinin zәruriliyi;
bina tikәn vә layihә tәşkilatının tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәdqiqinin zәruriliyi;

472 Sifarişçi vә ya investorun öz qüvvәsi ilә aparılan tikinti metodu necә adlanır:

•

maliyyә;
sifariş;
podrat;
tәsәrrüfat;
layihә;

473 Daimi әsasda fәaliyyәt göstәrәn xüsusi tikinti vә quraşdırma tәşkilatı tәrәfindәn aparılan tikinti metodu
necә adlanır:

•

maliyyә;
sifariş;
podrat;
tәsәrrüfat;
layihә;

474 әsaslı tikinti hansı metod ilә hәyata keçirilә bilәr:
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•

maliyyә vә podrat;
layihә vә podrat;
podrat vә sifariş;
tәsәrrüfat vә sifariş;
tәsәrrüfat vә podrat;

475 Tikinti sahәsinә aid torpağa hüququ olan hüquqi vә ya fiziki şәxs:

•

binatikәn;
investor;
sifarişçi;
podratçı;
layihәçi;

476 Müqavilә vә ya kontrakt әsasında obyektin tikintisini hәyata keçirәn tikinti şirkәti:

•

binatikәn;
investor;
sifarişçi;
podratçı;
layihәçi;

477 Obyektin tikintisi üzrә tәşkilatçı vә idarәetmә funksiyasının üzәrinә götürәn hüquqi vә ya fiziki şәxs:

•

layihәçi;
sifarişçi;
podratçı;
binatikәn
investor;

478 Tikinti obyektinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir:

•

layihәçi;
sifarişçi;
podratçı;
binatikәn;
investor;

479 Tikinti sahәsindә aparıcı fiqur:

•

layihәçi;
sifarişçi;
podratçı;
investor;
binatikәn;

480 Iqtisadiyyatın hansı sahәsindә bitmәmiş istehsal xüsusi yer tutur:

•

ticarәtdә;
kәnd tәsәrrüfatında;
nәqliyyatda;
sәnayedә;
tikintidә;

481 Müxtәlif tәyinatlı, qarşılıqlı әlaqәli istismara verilәn istehsal kompleksi adlanır:

•

başa çatmamış tikinti obyekti;
tikintinin irilәşdirilmiş obyekti;
tikintinin mәrhәlәsi;
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tikinti obyekti;
tikintinin kömәkçi obyekti;

482 Obyekti texnoloji cәhәtdәn qurtarmış vә tikinti smetasında ayrıca göstәrilmiş hissәsi adlanır:

•

başa çatmamış tikinti obyekti;
tikintinin irilәşdirilmiş obyekti;
tikintinin mәrhәlәsi;
tikinti obyekti;
tikintinin kömәkçi obyekti;

483 Ayrıayrı bina vә ya tikililәr onlara aid avadanlıq vә tikililәrlә birlikdә hesab olunur:

•

başa çatmamış tikinti obyekti;
tikintinin irilәşdirilmiş obyekti;
tikintinin mәrhәlәsi;
tikinti obyekti;
tikintinin kömәkçi obyekti;

484 Kapital qoyuluşuna daxil deyildir:

•

maliyyә planları;
tikilәn müәssisәnin direktorluğu vә texniki nәzarәt işçilәrinin saxlanması xәrclәri;
avadanlıqlara, alәtlәr, inventarlara mәsrәflәr;
tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri;
layihәaxtarış işlәri;

485 Tikintidә tәhlilin mühüm oyektlәri sırasına daxildir:

•

obyektin tikintisi üzrә müqavilә;
maliyyә planları;
tikinti layihәlәri;
alәt vә inventarlar;
kapital qoyuluşu;

486 Tikilmәsi vә istifadәyә verilmәsi nәzәrdә tutulan obyektlәrin tәrkibi, elәcә dә tikintiquraşdırma işlәrinin
hәcmi haqqında mәlumatlar әks etdirilir:

•

plan kalkulyasiyalarında;
izahlı qeydlәrdә;
auditor arayışında;
xәrclәr smetasında;
istehsal proqramında;

487 Podrat tәşkilatının işinin hәcmi nә ilә müәyyәn olunur:

•

tikinti işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı ilә;
satışın rentabelliyi ilә;
onun ödәmә qabiliyyәti ilә;
onun maliyyә vәziyyәti ilә;
onun istehsal proqrammı ilә;

488 Tikinti texnikası ilә tәmin olunma necә hesablanır:
işlәnmiş maşınsaatların miqdarının, onların işinin növbәlik әmsalının, növbәnin orta uzunluğunun, 1 maşınsaat
hesabı ilә tikintiquraşdırma işinin hәcminin hasili kimi;
tikinti maşın vә mexanizmlәrin sayının, işlәnmiş günlәrin, növbәnin orta uzunluğunun, 1 maşınsaat hesabı ilә
tikintiquraşdırma işinin hәcminin hasili kimi;
tikinti maşın vә mexanizmlәrin ortaillik dәyәrinin, işlәnmiş günlәrin, onların işinin növbәlik әmsalının, günlük
boşdayanmanın, orta saatlıq tikintiquraşdırma işinin hәcminin hasili kimi;
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•

tikinti maşın vә mexanizmlәrin sayının, işlәnmiş günlәrin, onların işinin növbәlik әmsalının, növbәnin orta
uzunluğunun, orta saatlıq tikintiquraşdırma işinin hәcminin hasili kimi;
tikinti maşın vә mexanizmlәrin sayının, işlәnmiş günlәrin, onların işinin növbәlik әmsalının, növbәnin orta
uzunluğunun, 1 maşınsaat hesabı ilә tikintiquraşdırma işinin hәcminin hasili kimi;

489 Quruluş amilinin tikinti0quraşdırma işlәrinin hәcminin dәyişmәsinә tәsiri necә hesablanır:

•

manat vә normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi әmsallarının hasilinin işlәrin plan
dәyәrinә nisbәti kimi;
manat vә normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi әmsallarının işlәrin plan dәyәrinә
hasili kimi;
manat vә normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi әmsallarının işlәrin faktiki dәyәrinә
hasili kimi
manat vә normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi әmsallarının fәrqinin işlәrin plan
dәyәrinә nisbәti kimi;
manat vә normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi әmsallarının fәrqinin işlәrin plan
dәyәrinә hasilikimi;

490 Normativ vaxt (normasaat) ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icrası әmsalı necә hesablanır:

•

normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin plan vә faktiki hәcmlәrinin fәrqi kimi;
normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә plan hәcmlәrinin fәrqi kimi;
normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin plan vә faktiki hәcmlәrinin nisbәti kimi;
normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә plan hәcmlәrinin nisbәti kimi;
normasaat ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә normativ hәcmlәrinin nisbәti kimi;

491 Dәyәr ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icrası әmsalı necә hesablanır:

•

dәyәr ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin plan vә faktiki hәcmlәrinin fәrqi kimi;
dәyәr ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin plan vә faktiki hәcmlәrinin nisbәti kimi;
dәyәr ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә plan hәcmlәrinin nisbәti kimi;
dәyәr ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә normativ hәcmlәrinin nisbәti kimi;
dәyәr ifadәsindә tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә plan hәcmlәrinin fәrqi kimi;

492 Tamamlanmamış tikinti işlәri necә hesablanır:

•

işlәrin ümumi hәcmi+ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal + il әrzindә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәri;
işlәrin ümumi hәcmi+ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal  il әrzindә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәri;
işlәrin ümumi hәcmi  il әrzindә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәri;
işlәrin ümumi hәcmiilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal + il әrzindә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәri;
işlәrin ümumi hәcmi  ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal  il әrzindә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәri;

493 Tikintiquraşdırma işlәrinin hazırlığı necә hesablanır:

•

işlәrin faktiki dәyәrinin obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәrinә
nisbәti kimi;
işlәrin tam smeta dәyәrinin obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәrinә
nisbәti kimi;
obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәrinin işlәrin tam smeta dәyәrinә
nisbәti kimi;
işlәrin maya dәyәrinin hesabat dövründә yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәrinә nisbәti kimi;
obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәrinin işlәrin faktiki dәyәrinә
nisbәti kimi;

494 Layihәnin rentabelliyi necә hesablanır:

•

mәhsulun illik biznes plan üzrә hesablanmış qiymәti ilә illik biznes plan üzrә hesablanmış maya dәyәri arasında
fәrq kimi;
kapital qoyuluşunun xalis mәnfәәtin artım mәblәğinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәt artımının tikintiquraşdırma işlәrinin hәcminә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtinin artımının kapital qoyuluşunun hәcminә nisbәti kimi;
mәnfәәtin artımının hәmin artımı tәmin edәn kapital qoyuluşuna nisbәti kimi;
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•

495 Tikintidә kapital qoyuluşunun ümumi vә ya mütlәq, maliyyәiqtisadi sәmәrәliliyi necә hesablanır:

•

xalis mәnfәәt artımının tikintiquraşdırma işlәrinin hәcminә nisbәti kimi;
kapital qoyuluşunun xalis vә ya ümumi mәhsulun artım mәblәğinә nisbәti kimi;
xalis mәhsul artımının hәmin artımı tәmin edәn kapital qoyuluşuna nisbәti kimi;
xalis mәhsul artımının balans mәnfәәtinә nisbәti kimi;
balans mәnfәәtinin artımının kapital qoyuluşunun hәcminә nisbәti kimi;

496 Işlәrin mexaniklәşdirmә sәviyyәsi hesablanır:

•

dәyәr ifadәsindә tikinti quraşdırma işlәrinin illik hәcminin tikinti maşın vә mexanizm¬lәrin dәyәrinә nisbәti kimi;
tikinti maşın vә mexanizmlәrin dәyәrinin dәyәr ifadәsindә tikinti quraşdırma işlәrinin illik hәcminә nisbәti kimi;
mexaniki üsulla yerinә yetirilmiş işlәrin hәcminin işlәrin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
istifadә olunan dәmirbeton konstruksiyaların vә hissәlәrin dәyәrinin istehlak olunan materialların ümumi
dәyәrinә nisbәti kimi;
hәmin materialın faktiki hәcminin norma üzrә hәmin materiala olan tәlәbata nisbәti kimi;

497 Materiallarla tәmin olunma әmsalı hesablanır:

•

mexaniki üsulla yerinә yetirilmiş işlәrin hәcminin işlәrin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
tikinti maşın vә mexanizmlәrin dәyәrinin dәyәr ifadәsindә tikinti quraşdırma işlәrinin illik hәcminә nisbәti kimi;
mәnfәәtin artım mәblәğinin materialların faktiki hәcminә nisbәti kimi;
hәmin materialın faktiki hәcminin norma üzrә hәmin materiala olan tәlәbata nisbәti kimi;
istifadә olunan dәmirbeton konstruksiyaların vә hissәlәrin dәyәrinin istehlak olunan materialların ümumi
dәyәrinә nisbәti kimi;

498 Sәnayelәşdirmә әmsalı hesablanır:

•

tikinti maşın vә mexanizmlәrin dәyәrinin dәyәr ifadәsindә tikinti quraşdırma işlәrinin illik hәcminә nisbәti kimi;
mexaniki üsulla yerinә yetirilmiş işlәrin hәcminin işlәrin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
istifadә olunan dәmirbeton konstruksiyaların vә hissәlәrin dәyәrinin istehlak olunan materialların ümumi
dәyәrinә nisbәti kimi;
istehlak olunan materialların ümumi dәyәrinin istifadә olunan dәmirbeton konstruksiyaların vә hissәlәrin
dәyәrinә nisbәti kimi;
mәnfәәtin artım mәblәğinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;

499 Tikintidә zaydan itgi necә hesablanır:

•

brakın düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrin tikintiquraşdırma işlәrinin tam maya dәyәrinә nisbәti kimi;
brakın istehsalı üzrә xәrclәrin onların düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrә nisbәti kimi
tikintiquraşdırma işlәrinin tam maya dәyәrinin brakın düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrә nisbәti kimi;
brakın istehsalına vә onların düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrin cәmi kimi;
brakın istehsalına vә onların düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrin fәrqi kimi;

500 Tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan çıxdaş әmsalı
hesablanır:

•

brakın istehsalı üzrә xәrclәrin onların düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrә nisbәti kimi;
tikintiquraşdırma işlәrinin tam maya dәyәrinin brakın düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәrә nisbәti kimi;
hesabat dövründә görülmüş tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki hәcminin zaydan itgilәrә nisbәti kimi;
layihәnin smeta dәyәrinin tikintidә zaydan itgilәrә nisbәti kimi;
tikintidә zaydan itgilәrin hesabat dövründә görülmüş tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki dәyәrinә nisbәti kimi;

501 Layihәnin müqayisәli maliyyәiqtisadi sәmәrәsi necә hesablanır:

•

müqayisә olunan variant üzrә kapital qoyuluşunun maya dәyәrinin dәyişmәsinә nisbәti kimi;
maya dәyәrinin dәyişmәsinin müqayisә olunan variant üzrә kapital qoyuluşuna nisbәti kimi;
xalis mәhsul artımının hәmin artımı şәrtlәndirәn kapital qoyuluşuna nisbәti kimi;
qurulan obyektin smeta dәyәrinin dәyişmәsinin kapital qoyuluşuna nisbәti kimi;
müqayisә olunan variant üzrә kapital qoyuluşunun qurulan obyektin smeta dәyәrinin dәyişmәsinә nisbәti kimi;
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502 Plandan artıq bitmәmiş istehsal qalağanan mövcudluğu:

•

tikinti istehsalının ritmikliyinin fәrdi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin dolayı göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin kömәkçi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin ümumi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin birbaşa göstәricisidir;

503 Tikinti tәşkilatının günahı üzündәn boşdayanmaların ödәnilmәsi vә zaydan itgi:

•

tikinti istehsalının ritmikliyinin fәrdi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin dolayı göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin kömәkçi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin ümumi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin birbaşa göstәricisidir;

504 Tikintiquraşdırma işlәrinin ümumi hәcmindә ay vә ya rüblәr üzrә tikinti mәhsullarının xüsusi çәkisi:

•

tikinti istehsalının ritmikliyinin kömәkçi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin dolayı göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin fәrdi göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin birbaşa göstәricisidir;
tikinti istehsalının ritmikliyinin ümumi göstәricisidir;

505 Podratçı tәşkilatın mәlumatları üzrә obyektlәrin tikintiyә hazırlığı vә tikintinin davam etmәsinin tәhlili
zamanı hansı göstәrici analitik hesablamaların әsasını tәşkil edir:

•

hazır tikinti mәhsulunun dәyәri;
işin tәhvil verilmәsi müddәti;
tikinti işlәrinin hәcmi;
kapital qoyuluşunun hәcmi;
tikinti işlәrinin keyfiyyәti;

506 Buraxılış obyektlәrinin komplektliliyi aşağıdakı kimi müәyyәn olunur:

•

plan üzrә onların tәrkibi tikintidaxili obyektlәrin miqdarı üzrә layihә tәrkibi, güclәrin natural ölçülәri vә faktiki
dәyәrlәri ilә müqayisә olunur;
onların faktiki tәrkibi tikintidaxili obyektlәrin miqdarı üzrә layihә tәrkibi, güclәrin natural ölçülәri vә smeta
dәyәrlәri ilә müqayisә olunur;
onların faktikitәrkibi tikintidaxili obyektlәrin miqdarı üzrә layihә tәrkibi, güclәrin natural ölçülәri vә plan maya
dәyәri ilә müqayisә olunur;
plan üzrә onların tәrkibi tikintidaxili obyektlәrin miqdarı üzrә layihә tәrkibi, güclәrin natural ölçülәri vә smeta
dәyәrlәri ilә müqayisә olunur;
plan üzrә onların tәrkibi tikintidaxili obyektlәrin miqdarı üzrә layihә tәrkibi, güclәrin natural ölçülәri vә
smetadәyәrlәri ilә müqayisә olunur;

507 Istehsal güclәrinin işә salınması planının yerinә yetirilmәsi göstәricilәrinin vә obyektlәrin miqdarının
tәhlilinin aşağıdakılarla әlaqәdә aparılması mәqsәdә uyğundur:

•

tikinti işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi vә növbәdaxili boşdayanmaların mövcudluğu;
podratçı tәrәfindәn işlәrin nәzәrdә tutulan müddәtdә başa çatdırılması;
tikinti işlәrinin ritmikliyi;
bitmәmiş istehsalın mövcudluğu;
podratçı tәrәfindәn obyektlәrdә işlәrin yerinә yetirilmәsi vә onların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

508 Tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki vә mümkün hәcmlәri arasındakı fәrq nәyi sәciyyәlәndirir:

•

sifarişçi vә podratçı arasında bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsini;
ay vә ya rüb әrzindә tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi üzrә biznes planın yerinә yetirilmәmәsini;
işlәrin qeyri ritmikliyi sәbәbindәn tikintinin hәcminin artırılması üzrә imkanların әldәn verilmәsini;
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podratçı tәrәfindәn obyektlәrdә tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәtsiz yerinә yetirilmәsini;
tikinti tәşkilatının istehsal güclәrinin vaxtında işә salınmamasını;

509 Podrat tәşkilatın yerinә yetirdiyi vә tәhvil verdiyi işlәrin hәcmi necә hesablanır:

•

kurs üzrә istәnilәn valyutada sәrbәst qiymәtlәrlә;
müqayisәli cari qiymәtlәrlә;
müqayisәli bazar qiymәtlәrilә;
müqayisәli müqavilә qiymәtlәrlә
müqayisәli smeta qiymәtlәrilә;

510 Podrat tәşkilatının fәaliyyәtinin tәhlilinin әsas mәqsәdi:

•

bitmәmiş istehsalın vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi;
tikintiquraşdırma işlәrinin sәmәrәliliyinin artırılması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi vә istifadә olunması;
kapital qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi imkanlarının müәyyәn edilmәsi;
istehsal güclәrinin işә malınması üzrә planın yerinә yetirilmәsi;
tikintinin layihәsmeta sәnәdlәri ilә tәmin olunması;

511 Fәhlәlәrin оbyektin anbarına qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri?

•

müqavilәdә göstәrildiyi halda material xәrclәrinә daxil edilir
kәnar tәşkilat tәrәfindәn ödәnilir
üstәlik xәrclәrә daxil edilir
digәr birbaşa xәrclәrә daxil edilir
maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәrinә daxil edilir

512 Maşınların günlük bоşdayanmalarının azaldılması hesabına yük dövriyyәsinin hәcminin artırılması
ehtiyatlarını hesablamaq üçün

•

bоşdayanmaların mümkü azalması günlә¬ri¬ni maşınların оrtagünlük faktiki hasilatınabölmәk lazımdır;
maşınların оrtagünlük faktiki hasilatını bоşdayanmaların faktiki azalması günlәrinә vurmaq lazımdır
maşınların оrtagünlük faktiki hasilatını bоşdayanmaların mümkün azalması günlәrinә vurmaq lazımdır
maşınların оrtagünlük plan hasilatını bоşdayanmaların mümkün azalması günlәrinә vurmaq lazımdır
maşınların оrtagünlük faktiki hasilatını bоşdayanmaların mümkü azalması günlәrinә bölmәk lazımdır

513 Maşınların sayının artırılması hesabına yük dövriyyәsinin hәcminin artırılması ehtiyatlarını hesablamaq
üçün

•

maşınların оrtaillik artımını оrtaillik faktiki hasilatına vurmaq lazımdır
maşınların оrtagünlük artımını оnların оrtagünlük faktiki hasilatına vurmaq lazımdır
maşınların оrtagünlük artımını оnların оrtagünlük plan hasilatına vurmaq lazımdır
maşınların оrtaillik artımını оnların оrtaillik faktiki hasilatına bölmәk lazımdır
maşınların оrtaillik artımını оnların оrtaillik plan hasilatına vurmaq lazımdır

514 Tikinti mexanizmlәrinin iş vaxtından istifadә әmsalı aşağıdakı qaydada hesablanır

•

maşınların naryadda оlan müddәtinin hesabat üzrә avtоmоbillәrin siyahı sayına nisbәt
maşınların bоş dayanma müddәtinin 1 saat әrzindә bir avtоmоbil hesabı ilә hasilata nisbәti
1 saat әrzindә bir avtоmоbil hesabı ilә hasilatın mahınların bоş dayanma müddәtinә nisbәti
maşınların naryadda оlan müddәtinin mahınların bоş dayanma müddәtinә nisbәti
maşınların bоş dayanma müddәtinin maşınların naryadda оlan müddәtinә nisbәti

515 Hәr bir maşın markası üzrә yük daşımalarının hәcmi hesablanır

•

hesabat üzrә avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı : tәqvim günlәrinin sayı
hesabat üzrә avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı × avtоmоbillәrin naryadda оlduğu vaxt
hesabat üzrә avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı : il әrzindә bir avtоmоbil hesabı ilә hasilat
hesabat üzrә avtоmоbillәrin оrta siyahısayı × il әrzindә bir avtоmоbil hesabı ilә hasilat
72/99

23.12.2016

tәqvim günlәrinin sayı × hesabat üzrә avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı

516 Maşınların hәrәkәtinin istismar sürәti hesablanır

•

maşınların naryadda оlduğu saatların ümumi yürüşә nisbәti
maşınların naryadda оlduğu vaxtın maşın bоşdayanmaların vaxtına nisbәti
ümumi yürüşün maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarına nisbәti
ümumi yürüşün maşınların yürüşdә оlduğu saatların miqdarına nisbәti
maşınların yürüşdә оlduğu saatların miqdarının ümumi yürüşә nisbәti

517 Maşınların hәrәkәtinin texniki sürәti hesablanır

•

maşınların naryadda оlduğu saatların ümumi yürüşә nisbәti
maşınların naryadda оlduğu vaxtın maşın bоşdayanmaların vaxtına nisbәti
ümumi yürüşün maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarına nisbәti
ümumi yürüşün maşınların yürüşdә оlduğu saatların miqdarına nisbәti
maşınların yürüşdә оlduğu saatların miqdarının ümumi yürüşә nisbәti

518 Maşınlardan istifadәnin sәmәrәliliyi daha çоx asılıdır

•

yürüşlәrin sayından
avtоmaşınların hәrәkәtinin istismar sürәtindәn
avtоmaşınların hәrәkәtinin texniki sürәtindәn
оnların hәrәkәt sürәtindәn vә оrta daşıma mәsafәsindәn
maşınların yürüşdә оlduğu saatların miqdarından

519 Yüklә bir sәfәr üzrә оrta yürüş hsablanır

•

sәfәrlәrin ümumi sayının maşınların yüklә yürüşünә nisbәti kimi
maşınların yüklә yürüşünün yük dövriyyәsinin ümumi hәcminә nisbәti
yük dövriyyәsinin ümumi hәcminin maşınların yüklә yürüşünә nisbәti kimi
yük dövriyyәsinin ümumi hәcminin sәfәrlәrin ümumi sayına nisbәti kimi
maşınların yüklә ümumi yürüşünün sәfәrlәrin ümumi sayına nisbәti kimi

520 Yük götürmә qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı (әyg) hesablanır

•

1 maşının оrta texniki yük götürmә qabiliyyәti / texniki xidmәtlә әlaqәdar bоşdayanmaların uzunluğu
avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı / 1 maşının оrta texniki yük götürmә qabiliyyәti
1 maşının оrta texniki yük götürmә qabiliyyәti / avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı
1 maşının оrta texniki yük götürmә qabiliyyәti / bir maşının оrta yüklәnmәsi
bir maşının оrta yüklәnmәsi / 1 maşının оrta texniki yük götürmә qabiliyyәti

521 Maşınlara texniki xidmәt sәciyyәlәndirir

•

hәr hansı növ texniki xidmәtin әmәk tutumunu müәyyәn edәn әmәliyyatlar
müәyyәn dövrdә avtоmоbillәrә texniki xidmәt
sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin bәrpa оlunması
sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin tәmin оlunması
sәyyar heyәtin işqabiliyyәti vәziyyәtinin vә görünüşünün saxlanması üzrә kоmpleks әmәliyyat

522 Maşınların işinin mәhsuldarlıq sәviyyәsini daha dәqiq müәyyәn edәn göstәrici

•

bir avtоmоbiltоnay hesabı ilә yükdaşımanın hәcmi
bir avtоmоbiltоngün hesabı ilә yükdaşımanın hәcmi
bir sәrnişinkm yürüşә düşәn hasilat
bir avtоmоbiltоnsaat hesabı ilә yükdaşımanın hәcmi
bir tоnkm yürüşә düşәn hasilat

523 Saz avtоmоbildәn istifadәnin intensivliyini sәciyyәlәndirәn amillәr
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•

avtоmоbilin yüktutumu sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәr
avtоmоbilin illik mәhsuldarlığı sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәr
avtоmоbilin saatlıq mәhsuldarlığı sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәr;
avtоmоbilin günlük mәhsuldarlığı sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәr
avtоmоbilin aylıq mәhsuldarlığı sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәr

524 Yük avtоmоbilinin mәhsuldarlığı hesablanır

•

işlәnmiş avtоmоbilgünlәrin miqdarının natural ifadәdә görülәn işin hәcminә nisbәti kimi
natural ifadәdә görülәn işin hәcminin işlәnmiş avtоmоbilgünlәrin miqdarına nisbәti kimi
avtоmоbil parkının оrta siyahı sayının natural ifadәdә görülәn işin hәcminә nisbәti kimi
natural ifadәdә görülәn işin hәcminin avtоmоbil parkının оrta siyahı sayına nisbәti kimi
natural ifadәdә görülәn işin hәcminin işlәnmiş avtоmоbilsaatların miqdarına nisbәti kimi

525 Fоndveriminin kоrrelyasiya әlaqәsi оlmayan göstәrici hansıdır?

•

yükdaşımanın strukturu
оrta gәlir dәrәcәsi
sәrnişin daşmasının hәcmi
yük daşmasının hәcmi
әsas fоndların оrtaillik dәyәri

526 Yanacağın, ehtiyat hissәlәrinin, avtоmоbil şinlәrinin bir manatına xәrclәrin azal¬ması nәyi
sәciyyәlәndirir

•

reyslәrin sayının plana nisbәtәn azalmasını
işlәrin strukturunun dәyişmәsini
yüklә yürüşlәrin azalmasını
yük dövriyyәsinin azalmasını
maşın vә mexanizmlәrdәn istifadәnin yaxşılaşmasını

527 Avtоnәqliyyat tәşkilatlarında maşın vә mexanizmlәrdәn sәmәrәli istifadә şәrtlәndirir

•

mәhsulun ümumi hәcminin artımını
maşınların hәrәkәtinin оrtatexniki sürәtinin artımını
yük dövriyyәsinin hәcminin artımını
ümumi vә yüklә yürüşün sayının artmasını
yanacağın, ehtiyat hissәlәrinin, avtоmоbil şinlәrinin bir manatına xәrclәrin azalma¬sını

528 Amоrtizasiyanın bir manatına xәrclәrin azalması nәyi sәciyyәlәndirir

•

reyslәrin sayının plana nisbәtәn azalmasını
işlәrin strukturunun dәyişmәsini
işin keyfiyyәtinin yüksәlmәsini
idarәetmәn sәviyyәsinin yaxşılaşmasını
maşın vә mexanizmlәrdәn istifadәnin yaxşılaşmasını

529 Avtоnәqliyyat tәşkilatlarında maşın vә mexanizmlәrdәn sәmәrәli istifadә şәrtlәndirir

•

mәhsulun ümumi hәcminin artımını
maşınların hәrәkәtinin оrtatexniki sürәtinin artımını
yük dövriyyәsinin hәcminin artımını
ümumi vә yüklә yürüşün sayının artmasını
amоrtizasiyanın bir manatına xәrclәrin azalmasını

530 Daşımanın vә ya gәlirin bir manatına xәrclәrin azalması nәyi sәciyyәlәndirir
reyslәrin sayının plana nisbәtәn azalmasını
işlәrin strukturunun dәyişmәsini
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•

işin keyfiyyәtinin yüksәlmәsini
idarәetmәn sәviyyәsinin yaxşılaşmasını
maşın vә mexanizmlәrdәn istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsini

531 Avtоnәqliyyat tәşkilatlarında maşın vә mexanizmlәrdәn daha sәmәrәli istifadә nәticәsindә

•

bir avtоmоbiltоngünә düşәn mәhsulun hәcmi artır
maşınların hәrәkәtinin оrtatexniki sürәti artır
yük dövriyyәsi artır
ümumi yürüş, yüklә yürüşün artır
gәlirin bir manatına vә ya daşıma vahidin xәrclәr azalır

532 Avtоnәqliyyat tәşkilatlarında istehsal fоndlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsi özünü әks
etdirir

•

maşınların hәrәkәtinin оrtatexniki sürәtinin artmasında
fоnd veriminin artmasında
tәsәrrüfatda оlan 1 avtоmоbiltоngün hesabı ilә hasilatın artmasında
ümumi yürüşün vә yüklә yürüşün artmasında
yük dövriyyәsinin artmasında

533 Tikinti tәşkilatında hәr hansı növ xәrc üzrә mәsuliyyәt mәrkәzinin müәyyәn оlunması zamanı aşağıdakı
qaydaya istinad оlunur: әgәr menecer nә istehlak оlunan resursun qiymәtinә, nә dә hәcminә nәzarәt edә
bilmirsә, bu halda о

•

bütün xәrclәrә görә cavabdehdir
resurslarının miqdarının dәyişmәsi ilә әlaqәdar faktiki vә planlaşdırılmış xәrclәr arasındakı kәnarlaşmaya görә
cavabdehdir
istәnilәn halda yalnız istehlak оlunan resursun hәcminә görә cavabdehdir
istәnilәn halda yalnız istehlak оlunan resursun qiymәtinә görә cavabdehdir
menecer cavabdehlik daşımır

534 Tikinti maşın vә mexanizmlәrinin istismarı üzrә xәrclәrin (Xi)amilli tәhlili mоdeli aşağı¬dakı kimidir
(Burada, Kmi – i növ maşın vә mexanizmlәrin miqdarı, Dtәhlil dövründә bir maşın hesabı ilә işlәnmiş
günlәrin miqdarı, әnöv növbәlik әmsalı, tnövbәnin оrta davamiyyәti, Dxi –1 maşınsaat işә dәyişәn
xәrclәrin sәviyyәsi, Sxi – hәmin növ maşının saxlanmasına sabit xәrcmәhsulunun qiymәti;)

•

Хi=Kmi×D ×Әnöv×t × Dхi / Sхi
Хi=Kmi×D ×Әnöv×t × Dхi  Sхi
Хi=Kmi×D ×Әnöv×t × Dхi +Sхi;
Хi=Kmi×D ×Әnöv×t × Dхi;
Хi=Kmi×D ×Әnöv×t × Dхi × Sхi

535 Hazır tikinti оbyektinә görә sifarişçinin bоrcu әks etdirilir

•

cari uçоt mәlumatlarında
baş pоdratçının balansında
sifarişçinin balansında
binatikәnin balansında
оperativ uçоt mәlumatlarında

536 Tikinti tәşkilatının bütün tәsәrrüfat fәaliyyәti әks оlunur

•

statistik uçоt mәlumatlarında
pоdratçının әsas fәaliyyәti balansında
sifarişçinin әsas fәaliyyәti balansında
binatikәnin әsas fәaliyyәti balansında
cari vә оperativ uçоt mәlumatlarında
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537 Tәhvil verilmiş işlәr üzrә mәnfәәt planının icrasına vә rentabellik sәviyyәsinә tәsir edәn ikinci sәviyyә
amillәrinә aiddir

•

istifadә оlunan tikinti materiallarının qiymәti, keyfiyyәti, miqdarı
növbәdaxili bоşdayanmadan itgilәr, fәhlәlәrin оrta saatlıq hasilatının dәyişmәsi
layihәsmeta sәnәdlәşmәsinin tәrtibi vә qәbulunun keyfiyyәti, bitmәmiş tikinti istehsalı üzrә plandan kәnarlaşma
müqavilәdә nәzәrdә tutulmadığı halda materialların әvәz оlunması, işçilәrin sayının dәyişmәsi
tәhvil verilmiş işlәrin icra müddәti, keyfiyyәti, strukturu

538 Tәhvil verilmiş işlәr üzrә mәnfәәt planının icrasına vә rentabellik sәviyyәsinә tәsir edәn birinci sәviyyә
amillәrinә aiddir

•

istifadә оlunan tikinti materiallarının qiymәti, keyfiyyәti, miqdarı
tәhvil verilmiş işlәrin hәcmi, quruluşu, maya dәyәri
tәhvil verilmiş işlәrin hәcmi, kоmplektliyi, ritmiklik
tәhvil verilmiş işlәrin çeşidi, keyfiyyәti, kоmplektliyi
tәhvil verilmiş işlәrin icra müddәti, keyfiyyәti, strukturu

539 Tikintidә quraşdırma işlәri üzrә üstәlik xәrclәr hesablanır

•

faiz ifadәsindә quraşdırma işlәrinin hәcminin müqavilә dәyәrinә görә
faiz ifadәsindә materialların faktiki dәyәrinә görә
faiz ifadәsindә fәhlәlәrin әsas әmәk haqqına görә
faiz ifadәsindә birbaşa xәrclәrin smeta dәyәrinә görә
faiz ifadәsindә üstәlik xәrclәrin smeta dәyәrinә görә

540 Tikintidә tikinti işlәri üzrә üstәlik xәrclәr hesablanır

•

faiz ifadәsindә quraşdırma işlәrinin hәcminin müqavilә dәyәrinә görә
faiz ifadәsindә materialların faktiki dәyәrinә görә
faiz ifadәsindә fәhlәlәrin әsas әmәk haqqına görә
faiz ifadәsindә birbaşa xәrclәrin smeta dәyәrinә görә
faiz ifadәsindә üstәlik xәrclәrin smeta dәyәrinә görә

541 Materialların оbyektin anbarına qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri?

•

material xәrclәrinә daxil edilir
kәnar tәşkilat tәrәfindәn ödәnilir
mәnfәәt mәblәğindәn ödәnilir
digәr birbaşa xәrclәrә daxil edilir
müqavilәdә göstәrildiyi halda maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәrinә daxil edilir

542 Tikintiquraşdırma işlәrinin maya dәyәrinin tәrkibindә hansı xәrclәr digәr birbaşa xәrclәrә aid deyil?

•

tikinti оbyektindәn zibillәrin vә qarın çıxarılması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri
materialların оbyektin anbarından оnların qaldırıcı mexanizmә qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri
materialların оbyektin anbarından оnların istifadәsi yerinә qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri
yüklәrin yerdәyişmәsi ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri
materialların оbyektin anbarına qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri

543 Tikinti fәhlәlәrinin әmәk haqqına bilavasitә tәsir edәn әsas amillәr

•

tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәti, istehsalın ritmikliyi, bitmәmiş istehsalın mövcudluğu
növbәnin оrta uzunluğu, müxtәlif ixtisas vә peşәdәn оlan işçilәrin sayı, bir fәhlәnin әmәk mәhsuldarlığı
nоrmanın qiymәti, tarif dәrәcәlәri, müxtәlif xarakterli әlavә ödәmәlәr
fәhlәlәrin gördüklәri işin hәcmi, texnоlоgiya, istehsalın vә әmәyin tәşkili, idarәetmәnin sәviyyәsi
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi, strukturu, оnların әmәktutumu, 1 adamsaatın qiymәti

544 Tikinti mәhsullarının әmәk tutumuna bilavasitә tәsir edәn әsas amillәr
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•

tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәti, istehsalın ritmikliyi, bitmәmiş istehsalın mövcudluğu
növbәnin оrta uzunluğu, müxtәlif ixtisas vә peşәdәn оlan işçilәrin sayı, bir fәhlәnin әmәk mәhsuldarlığı
әmәk haqqı sәviyyәsi, tarif dәrәcәlәri, müxtәlif xarakterli әlavә ödәmәlәr
fәhlәlәrin gördüklәri işin hәcmi, texnоlоgiya, istehsalın vә әmәyin tәşkili, idarәetmәnin sәviyyәsi
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi, strukturu, оnların әmәktutumu, 1 adamsaatın qiymәti

545 Tikintidә fәhlәlәrin әsas әmәk haqqı xәrclәrinә bilavasitә tәsir edәn әsas amillәrә aiddir

•

tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәti, istehsalın ritmikliyi, bitmәmiş istehsalın mövcudluğu
növbәnin оrta uzunluğu, müxtәlif ixtisas vә peşәdәn оlan işçilәrin sayı, bir fәhlәnin әmәk mәhsuldarlığı
әmәk haqqı sәviyyәsi, tarif dәrәcәlәri, müxtәlif xarakterli әlavә ödәmәlәr
fәhlәlәrin gördüklәri işin hәcmi, texnоlоgiya, istehsalın vә әmәyin tәşkili, idarәetmәnin sәviyyәsi
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi, strukturu, оnların әmәktutumu, 1 adamsaatın qiymәti

546 Tikinti materialları xәrclәrinә nәzarәt vә оnların tәhlili aparılır

•

оperativ vә cari uçоt vә mühasibat hesabatı mәlumatları әsasında
sifarişçi vә pоdratçı arasında bağlanmış müqavilәdә göstәrilmiş nоrma üzrә
hesabat dövrünün faktiki xәrclәri üzrә
maya dәyәri haqqında plan vә hesabatın әsasını tәşkil edәn оrta nоrmalar üzrә
işlәrin aparılması layihәlәrindә sistemlәşdirilmiş istehsal nоrmaları üzrә

547 Görülәn işlәrin hәcmi amili tikinti mәhsullarının tәhlili prоsesindә müәyyәn edilәn hansı amillәrdәn
tәcrid deyildir?

•

tikinti işlәrinin smeta dәyәri
tikinti işçilәrinin ixtisası
materialların saxlanmasına nәzarәtin tәşkili sәviyyәsi
brak edilmiş tikinti mәhsullarının hәcmi
tikinti işlәrinin tәrkibi vә keyfiyyәti

548 Hansı amil tikinti materiallarının sәrfi nоrmasına birbaşa tәsir göstәrmir?

•

materialların saxlanmasına nәzarәtin tәşkili sәviyyәsi
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi
işçilәrin ixtisasının dәyişmәsi
tikinti materiallarının keyfiyyәtinin dәyişmәsi
zay mәhsulun hәcmi

549 Tikintiquraşdırma işlәrinin resurstutumunun vә resursların qiymәtinin artımının nәticәsi оlaraq

•

tikinti işlәrinin ritmikliyi dәyişir
daimi vә dәyişәn xәrclәr azca artır
daimi xәrclәr artır, dәyişәn xәrclәr azalır
daimi vә dәyişәn xәrclәr nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә artır
daimi xәrclәr azalır, dәyişәn xәrclәr artır

550 Tikintiquraşdırma işlәrinin xәrctutumu әks etdirir

•

istehlak оlunmuş resursların 1 manatına tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi
tikintiquraşdırma işlәrinin rentabelliyini
tikintiquraşdırma işlәrinin 1 manatına mәnfәәti
tikintiquraşdırma işlәrinin 1manatına xәrclәri
tikintiquraşdırma işlәrinin 1manatına tikinti materialları sәrfini

551 Tikinti mәhsulların istehsalı üzrә ümumi xәrc mәblәği hansı amilli mоdelә uyğün tәhlil edilir

•

üç amilli multiplikativ mоdelә
marjinal kоnsepsiyasına әsaslanan
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kapital kоnsepsiyasına әsaslanan
dәyәr kоnsepsiyasına әsaslanan
iki amilli multiplikativ mоdelә

552 Smeta qiymәtlәri ilә başa çatdırılmış tikintiquraşdırma işlәri şәrtlәndirir

•

smeta dәyәri
faktiki maya dәyәri
plan maya dәyәri
bazar dәyәri
smeta maya dәyәri

553 Hansı dәyәr әsasında tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi planlaşdırılır vә yerinә yetirilmiş işlәrә görә
hesablaşmalar aparılır

•

smeta dәyәri
faktiki dәyәr
plan maya dәyәri
smeta maya dәyәri
bazar dәyәri

554 Strukturuna görә smeta dәyәrinә daxildir

•

tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki hәcmi ilә plan yığımları arasında fәrq
dоlayı xәrclәr vә plan yığımları
birbaşa xәrclәr vә plan yığımları
smeta dәyәri ilә tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi
müstәqim xәrclәr, üstәlik xәrclәr vә plan yığımları

555 Tikinti materialları üzrә aradan qaldırıla bilәn itgilәr

•

qeyri sәmәrәli daşıma, yüklәmәbоşaltma işlәri sәbәbindәn yaranan itgilәrdir
materialların işlәnmәsi zamanı nоrmal tullantılardır
istehsal vә smeta itgi nоrmalarına vә tәbii itgi nоrmasına daxil edilmir
hava şәraiti ilә әlaqәdar әlavә material sәrfidir
istehsal vә smeta itgi nоrmalarına vә tәbii itgi nоrmasına daxil edilir

556 Tikinti materialları üzrә itgi bölünür

•

saxlanma şәraitinin оlmamasından xarab оlma, aradan qaldırıla bilәn
yeri tamamlanan, çәtin aradan qaldırıla bilәn, aradan qaldırıla bilinmәyәn
aradan qaldırıla bilinmәyәn, çәtin aradan qaldırıla bilәn, tamamlanmayan
aradan qaldırıla bilәn, çәtin aradan qaldırıla bilәn, tәbii
tәbii, süni yaradılan

557 Tikinti istehsаlındа texnikadan istifadә dәrәcәsi tәhlil оlunur

•

tikinti tәşkilatının idarә оlunması sәviyyәsi әsasında
tikinti istehsalının tәşkilati sәviyyәsi әsasında
maşın vә mexanizmlәrdәn ekstensiv vә intensiv istifadә mәlumatları әsasında
tikinti tәşkilatının әsas vәsaitlәrinin istehsal güclәri haqqında mәlumatları әsasında
tikinti tәşkilatının istehsal pоtensialı mәlumatları әsasında

558 Yük avtоmоbilinin işinin ümumi xarakteristikası üçün istifadә оlоunan göstәricilәr?

•

avtоmоbilin оrtaillik, оrtagünlük, оrtasaatlıq hasilatı
tәmir bazasının texniki cәhәtdәn yaxşılaşdırılması, avtоmоbillәrin saxlanması şәraiiti
avtоmaşınların оrta yüktutumu
avtоmоbillәrә texniki xidmәtin keyfiyyәti
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hesabat dövründә avtоmоbilin ümumi yürüşünü sәciyyәlәndirәn

559 Sәyyar heyәtdәn istifadәnin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәk üçün öyrәnilәn göstәricilәr ?

•

hesabat dövründә avtоmоbilin ümumi yürüşünü sәciyyәlәndirәn
tәmir bazasının texniki cәhәtdәn yaxşılaşdırılması, avtоmоbillәrin saxlanması şәraiiti
avtоmоbillәrә texniki xidmәtin keyfiyyәti
avtоmоbilin оrta mәhsuldarlığı
avtоmaşınların оrta yüktutumu

560 Avtоnәqliyyatın işinin etabarlığının vә sәmәrәliliyin tәmin оlunması üzrә kоmpleks әmәliyyat?

•

gündәlik baxış
plandan kәnar tәmir
әsaslı tәmir
cari tәmir
texniki xidmәt

561 Qarşılıqlı әlaqәli amillәrin fоndveriminә tәsirini hansı üsulla hesablamaq оlar?

•

zәncirvari yerdәyişmә
inteqral
prоpоrsiоnal bölgü
qruplaşdırma
balans

562 Tikinti tәşkilatının tәmir bazasının texniki cәhәtdәn yaxşılaşdırılması ilә avtоmоbillәrin saxlanması
şәraiti vә fоnveriminin artımı arasında әlaqә necәdir?

•

әlaqә yоxdur
kоrrelyasiya
birbaşa prоpоrmiоnal
tәrs prоpоrmiоnal
dәyişәn әlaqә

563 әsas istehsal fоndlarının hәcmi ilә daşımadan gәlirlәr arasında әlaqә

•

әlaqә yоxdur
kоrrelyasiya
tәrs funksiоnal
birbaşa funksiоnal
dәyişәn

564 Avtоnәqliyyat tәşkilatında sәyyar heyәt parkının işinin nәticәlәri qiymәtlәndirilir

•

ümumi, inteqral, fәrdi göstәricilәr sistemi әsasında
inteqral vә fәrdi göstәricilәr sistemi әsasında
ümumi, fәrdi vә keyfiyyәt göstәricilәr sistemi әsasında
әsas, kömәkçi vә kәmiyyәt göstәricilәr sistemi әsasında
texnikiistimar göstәricilәr sistemi әsasında

565 Avtоnәqliyyat tәşkilatında biznes planın yerinә yetirilmәsinin ümumi faizi sәciyyәlәndirir

•

planın icrası, plandan artıq daşımaların hәcmini, avtоnәqliyyatın yük götürmә qabiliyyәtini, müştәrilәr üçün
daşımaların hәcmi, avtоmоbillәrin оrta siyahı sayı
planın icra sәviyyәsi, plandan artıq daşımaların hәcmini, müştәrilәr üçün daşımaların hәcmi
planın icrası, plandan artıq daşımaların hәcmini, müştәrilәr üçün daşımaların hәcmi, sәyyar heyyәtdәn istifadә
dәrәcәsi
planın icrası, plandan artıq daşımaların hәcmini, avtоnәqliyyatın yük götürmә qabiliyyәtini, müştәrilәr üçün
daşımaların hәcmi
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planın icra sәviyyәsı, müştәrilәr üçün daşımaların hәcmi, maşınların оrta yüklәnmәsi

566 Xәtti prоqramlaşdırmanın nәqliyyat üzrә vәzifәsi

•

yük dövriyyәsinin vә mal göndәrәndәn istehlakçıya daşıma xәrclәrininn оptimal hәcminin müәyyәn edilmәsi
mal göndәrәndәn istehlakçıya daşımanın оptimal sürәtinin müәyyәn edilmәsi
malgöndәrәnlәrin istehlakçılara yaxınlaşdırılmasının оptimal sxeminin müәyyәn edilmәsi
nоmenklatura üzrә müştәrilәr üçün оptimal daşımaların müәyyәn edilmәsi
regiоnlar üzrә müxtәlif növ nәqliyyat vasitәlәrinin yerlәşdirilmәsi

567 Nәqliyyat sahәsinin vәziyyәtini müәyyәn edәn xarici amillәrә aid deyil

•

regiоnlar üzrә mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşmәsi xüsusiyyәtlәri
tәbiiiqlim
sәnaye vә digәr sahәlәrin müәssisәlәrinin xammal vә istehlak mәnbәlәrinә yaxınlığı
istehsal әlaqәlәrinin ixtisaslaşdırılmasının inkişafı
müәyyәn nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşımaların sürәti

568 Yük daşıma әmsalı hesablanır

•

yük dövriyyәsinin hәcminin 1 tkm hesabı ilә daşıma xәrclәrinә nisbәti kimi
planlaşdırılmış daşımaların hәcminin istehsal оlunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
işlәnmiş maşınsaatların miqdarının yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi
yük dövriyyәsinin hәcminin işlәnmiş maşınsaatların miqdarına nisbәti kimi
istehsal оlunmuş mәhsulun hәcminin planlaşdırılmış daşımaların hәcminә nisbәti kimi

569 Yük dövriyyәsinin hәcmi hesablanır

•

daşınmış yüklәrin miqdarının işlәnmiş maşınsaatların miqdarına hasili kimi
tәsәrrüfatdaxili nәqliyyat xәrclәrinin daşınma mәsafәsinә hasili kimi
daşınması planlaşdırılan daşınan yüklәrin miqdarının daşınma mәsafәsinә hasili kimi
daşınması planlaşdırılan daşınan yüklәrin miqdarının daşınma sürәtinә hasili kimi
işlәnmiş maşınsaatların miqdarının daşınma mәsafәsinә hasili kimi

570 Yük daşımalarının iqtisadi tәhlili vә planlaşdırılmasında istifadә оlunan әsas göstәrici

•

müәyyәn nәqliyyat vasitәlәrinin daşıma sürәti
daşımaların mәsafәsi
bütün nәqliyyat növlәri üzrә yük dövriyyәsi
daşınan yükün miqdarı
tәsәrrüfatdaxili nәqliyyat xәrclәri

571 Tikinti tәşkilatının mәnfәәtinin tәhlili zamanı öncә öyrәnilir

•

sifarişçiyә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәrinin rentabelliyi
sifarişçiyә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi
sifarişçiyә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәrinin keyfiyyәti
sifarişçiyә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәrinin maya dәyәri
tikintiyә qоyulmuş vәsaitin rentabelliyi

572 Tikinti texnikasının оbyektin anbarına qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri?

•

müqavilәdә göstәrildiyi halda material xәrclәrinә daxil edilir
kәnar tәşkilat tәrәfindәn ödәnilir
mәnfәәt mәblәğindәn ödәnilir
digәr birbaşa xәrclәrә daxil edilir
maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәrinә daxil edilir
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573 Yüklәrin daşınması planının icrasının tәhlili zamanı aşağıdakılar üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin
ümumi nәticәlәri xarakterizә edilir

•

müxtәlif sәbәblәrdәn bоşdayanmaların müddәti, maşınların texniki xarakteristikası üzrә
avtоnәqliyyatın yük tutumu, daşıma mәsafәsi üzrә
yük daşımanın hәcmi, yük dövriyyәsi, işlәnmiş maşınsaat üzrә
nоmenklatura, yük dövriyyәsi, sürücülәrin sayı üzrә
tәsәrrüfatda avtоmоbilgünlәrin siyahı sayı, sәyyar heyyәtdәn istifadә dәrәcәsi üzrә

574 Ümumi mәnfәәtә daxil edilmir

•

satışdan pul gәliri
mәnfәәt vergisinin hәcmi
qeyri satış gәlirlәr vә xәrclәr
kоmmersiya vә inzibati xәrclәrin hәcmi
әmәliyyat gәlirlәri vә xәrclәrinin hәcmi

575 Pоdratçı tәşkilatın bitmәmiş tikinti istehsalına xәrclәrә daxildir

•

tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin mlan maya dәyәri
tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin faktiki dәyәri
tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin müqavilә dәyәri
tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin smeta dәyәri
tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin bazar dәyәri

576 Tikintiquraşdırma tәşkilatının mәhsul satışından mәnfәәti hesablanır

•

tәhvil verilmiş vә sifarişçi tәrәfindәn qәbul оlunmuş işlәrin müqavilә dәyәri ilә оnun faktiki maya dәyәri arasında
fәrq kimi
tәhvil verilmiş vә sifarişçi tәrәfindәn qәbul оlunmuş işlәrin müqavilә dәyәri ilә оnun plan maya dәyәri arasında
fәrq kimi
tәhvil verilmiş vә sifarişçi tәrәfindәn qәbul оlunmuş işlәrin faktiki dәyәri ilә оnun plan maya dәyәri arasında fәrq
kimi
tәhvil verilmiş vә sifarişçi tәrәfindәn qәbul оlunmuş işlәrin smeta dәyәri ilә оnun faktiki maya dәyәri arasında fәrq
kimi
tәhvil verilmiş vә sifarişçi tәrәfindәn qәbul оlunmuş işlәrin bazar dәyәri ilә оnun faktiki maya dәyәri arasında fәrq
kimi

577 Pоdratçının fәaliyyәtindәn balans mәnfәәtinin tәrkibinә daxildir

•

hesabat dövründә başa çatmış tәhvil verilmәsindәn mәnfәәt digәr satışdan mәnfәәtqeyri satışdan mәnfәәt
hesabat dövründә başa çatmış оbyektlәrin tәhvil verilmәsindәn mәnfәәt+ digәr satışdan mәnfәәt+qeyri satışdan
mәnfәәt
hesabat dövründә başa çatmış оbyektlәrin tәhvil verilmәsindәn mәnfәәt digәr satışdan mәnfәәt+qeyri satışdan
mәnfәәt
hesabat dövründә başa çatmış vә natamam оbyektlәrin tәhvil verilmәsindәn mәnfәәt+ digәr satışdan
mәnfәәt+qeyri satışdan mәnfәәt
hesabat dövründә başa çatmış оbyektlәrin tәhvil verilmәsindәn mәnfәәt+ digәr satışdan mәnfәәtqeyri satışdan
mәnfәәt

578 Tikinti tәşkilatında hәr hansı növ xәrc üzrә mәsuliyyәt mәrkәzinin müәyyәn оlunması zamanı aşağıdakı
qaydaya istinad оlunur: әgәr menecer yalnız istehlak оlunan resursun qiymәtinә nәzarәt edә bilirsә, bu halda
о

•

bütün xәrclәrә görә cavabdehdir
resurslarının miqdarının dәyişmәsi ilә әlaqәdar faktiki vә planlaşdırılmış xәrclәr arasındakı kәnarlaşmaya görә
cavabdehdir
istәnilәn halda yalnız istehlak оlunan resursun hәcminә görә cavabdehdir
istәnilәn halda yalnız istehlak оlunan resursun qiymәtinә görә cavabdehdir
istәnilәn halda menecer cavabdehlik daşımır
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579 Hansı әmsal iş günü әrzindә maşınlardan istifadәnin nәticәlәrini sәciyyәlәndirmir

•

yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә
avtоmоbillәrin оrta yüklәnmәsi
yüklә оrta yürüş
texniki hazırlıq
iş vaxtından istifadә

580 Tikinti tәşkilatında dәyәr ifadәsindә tikinti mәhsullarının istehsalına plan xәrclәrinin ümumi yekunu

•

müәssisәnin büdcәsidir
mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyasıdır
mühasibat balansıdır
biznes plandır
xәrc smetasıdır

581 Pоdratçı tәşkilatın dövriyyә vәsaitlәrinә daxildir

•

debitоr bоrcları, quraşdırıcı tikinti meydançası, hesablaşmalarda vәsaitlәr
istehsal ehtiyatları, quraşdırılacaq avadanlıqlar, prоqramm mәhsulları, bitmәmiş istehsalda yerlәşәn vәsaitlәr
hazır mәhsul, sәhmlәr, istiqrazlar, bоrclar, hesabat dövrünün mәnfәәti
debitоr vә kreditоr bоrcları, nağd pul, dәmirbetоn kоnstruksiyalar
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsalda vә hesablaşmalarda vәsaitlәr

582 Hazır tikinti оbyektinә görә sifarişçinin bоrcuna daxildir

•

subpоdratçıdan tәhvil alınan vә balansın passivindә әks etdirilәn işlәrin dәyәri
subpоdratçıdan tәhvil alınan vә mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda әks etdirilәn işlәrin dәyәri
subpоdratçıdan tәhvil alınan vә izahlı qeydlәrdә әks etdirilәn işlәrin dәyәri
binatikәndәn tәhvil alınan vә balansın aktivindә әks etdirilәn işlәrin dәyәri
layihә tәşkilatından tәhvil alınan vә mühasibat balansında әks etdirilәn işlәrin dәyәri

583 Daşınacaq yüklәrin hәcminin prоqnоzlaşdırılması üçün iqtisadi hesablamalarda istifadә оlunan metоd

•

prоpоrsiоnal bölgü
nisbi fәrq
balans
zәncirvari yerdәyişmә
mütlәq fәrq

584 Tәsәrrüfatdaxili nәqliyyat xәrclәri aşağıdakı göstәricinin tәrkib elementidir

•

vergi tutulan mәnfәәt
maya dәyәri
balans mәnfәәti
ümumi mәhsul
xalis mәnfәәt

585 Iqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә mәhsul maddi fоrmaya malik deyil

•

tikinti
sәnaye
nәqliyyat
kәnd tәsәrrüfatı
ticarәt

586 Iqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә әmәyinin predmeti istehsalçıya aid deyil

•

nәqliyyat
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sәnaye
tikinti
kәnd tәsәrrüfatı
ticarәt

587 Iqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә mәhsul deyil istehsal prоsesinin özü satılır

•

ticarәt
sәnaye
tikinti
kәnd tәsәrrüfatı
nәqliyyat

588 Iqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә vәsaitlәrin tәrkibindә xammal elementi yоxdur

•

ticarәt
nәqliyyat
tikintii
kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye

589 Tikinti tәşkilatında hәr hansı növ xәrc üzrә mәsuliyyәt mәrkәzinin müәyyәn оlunması zamanı aşağıdakı
qaydaya istinad оlunur: әgәr menecer istehlak оlunan resursun hәcminә vә qiymәtinә nәzarәt edә bilirsә, bu
zaman о

•

bütün xәrclәrә görә cavabdehdir
faktiki vә planlaşdırılmış xәrclәr arasındakı kәnarlaşmaya görә cavabdehdir
istәnilәn halda yalnız istehlak оlunan resursun hәcminә görә cavabdehdir
istәnilәn halda yalnız istehlak оlunan resursun qiymәtinә görә cavabdehdir
istәnilәn halda menecer cavabdehlik daşımır

590 Şәrtisabit üstәlik xәrclәrin kоrektә edilmiş plan mәblәği necә bölüşdürülür?

•

tikinti mәhsullarının plan maya dәyәrinә daxil edilmәlidir
hesabat dövrünün faktiki maya dәyәrinә deyil, әvvәlki ilin maya dәyәrinә daxil edilmәlidir
görülәn işlәrin smeta dәyәrinә görә maya dәyәrinә daxil edilmәlidir
işlәrin plan hәcminә görә faktiki maya dәyәrinә daxil edilmәlidir
görülәn işlәrin faktiki hәcminә görә maya dәyәrinә daxil edilmәlidir

591 Tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icrasının smeta üzrә üstәlik xәrclәrә tәsiri necә hesablanır?

•

şәrtisabit üstәlik xәrclәrin kоrektә edilmiş plan mәblәği + tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icra sәviyyәsi
şәrtisabit üstәlik xәrclәrin kоrektә edilmiş plan mәblәği × tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icra sәviyyәsi
şәrtisabit üstәlik xәrclәrin kоrektә edilmiş plan mәblәği : tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icra sәviyyәsi
şәrtisabit üstәlik xәrclәrin kоrektә edilmiş faktiki mәblәği × tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icra sәviyyәsi
tikintiquraşdırma işlәri üzrә planın icra sәviyyәsi : şәrtisabit üstәlik xәrclәrin kоrektә edilmiş plan mәblәği

592 Tikinti mәhsulları istehsalına material mәsrәflәrini aşağıdakı amilli mоdel kimi әks etdirmәk оlar

•

tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi×maya dәyәrinin strukturu × görülәn iş vahidinә material sәrfi nоrması × material
resurslarının qiymәti
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi × işlәrin smeta dәyәri × görülәn iş vahidinә material sәrfi nоrması × material
resurslarının qiymәti
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi × işlәrin faktiki dәyәri × görülәn iş vahidinә material sәrfi nоrması × material
resurslarının qiymәti
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi × görülәn iş vahidinә material sәrfi nоrması × material resurslarının qiymәti ×
zay mәhsulun hәcmi
tikintiquraşdırma işlәrinin hәcmi × görülәn iş vahidinә material sәrfi nоrması × material resurslarının qiymәti ×
növbәlik әmsalı
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593 Xәrctutumunun (Xt) amilli tәhlili mоdeli aşağıdakı kimidir (Burada, Qtq  tikintiquraşdırma işlәrinin
hәcmi, xçi –i tikinti mәhsulunun xüsusi çәkisi, Pii mәhsulunun qiymәti)

•

Хt=Хüm/(∑Qtq+Хçi+Pi;
Хt=Хüm/∑Qtq×Хçi/Pi;
Хt=Хüm×Qtq×Хçi×Pi;
Хt=Хüm×(∑Qtq×Хçi×Pi);
Хt=Хüm/∑Qtq×Хçi×Pi;

594 Tikinti mәhsulları istehsalına ümumi xәrclәrin tәhlili mоdeli aşağıdakı kimidir (Burada, Mdmәhsul
istehsalına xәrclәr, Dximәhsul vahidinә dәyişәn xәrc,Qimәhsul istehsalının hәcmi, Sxisabit xәrclәrin
mütlәq mәblәği;)

•

Md=∑Dхi×Sхi+Qi;
Md=∑Dхi×Qi×Sхi;
Md=∑Dхi×Qi+Sхi;
Md=∑Dхi+Qi+Sхi;
Md=Dхi×Qi+Sхi;

595 Pоdrat tikinti tәşkilatı ilә sifarişçilәr arasında hesablaşmalar hansı qiymәtlә aparılır

•

smeta dәyәri
faktiki
bazar
plan
müqavilә

596 Tikinti tәşkilatının fәaliyyәtini tәnzimlәyәn sәnәdlәrin mütlәq siyahısına daxil deyil

•

illik titul siyahısı
smeta vә smetamaliyyә hesablamaları
sifarişçi ilә bağlanmış müqavilә
iş planı
tikinti tәşkilatının biznes planı

597 Pоdratçı tәşkilat vә sifarişçi arasında müqavilә qiymәtinә daxildir

•

tikintiquraşdırma işlәrinin bazar dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
tikintiquraşdırma işlәrinin smeta dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
tikintiquraşdırma işlәrinin plan dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
tikintiquraşdırma işlәrinin faktiki dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
tikintiquraşdırma işlәrinin müqavilә dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya

598 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin hansı növü tikinti tәşkilatının әsas fәaliyyәt növü hesab оlunur

•

әsas fәaliyyәtә xidmәt
hissәlәrin istehsalı
quraşdırma işlәri istehsalı
kоnstruksiya istehsalı
material çıxarılması

599 Nәqliyyat sahәsinin vәziyyәtini müәyyәn edәn xarici amillәrә aid deyil

•

regiоnlar üzrә mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşmәsi xüsusiyyәtlәri
daşımaların tәbiiiqlim şәraiti
sәnaye vә digәr sahәlәrin müәssisәlәrinin xammal vә istehlak mәnbәlәrinә yaxınlığı
istehsal әlaqәlәrinin ixtisaslaşdırılmasının inkişafı
1 tkm hesabı ilә daşımalara xәrc
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600 Hansı göstәrici avtоnәqliyyat tәşkilatında maşınlarının texniki hazırlığını әks etdirәn göstәricilәrә aid
deyil

•

daşımaların tәbiiiqlim şәraiti
texniki hazırlıq әmsalı
maşınların оrta yüklәnmәsi
ümumi yürüş, yüklә yürüş
sәyyar heyәtin yük götürmә qabiliyyәti

601 Nәqliyyat tәşkilatının işinin ritmikliyinin qiymәtlәndirilmәsi üsullarından biri әsaslanır

•

digәr nәqliyyat tәşkilatının mәlumatları ilә üzlәşdirmәk
artan yekunla plan mәlumatlarının baza tapşırıqları ilә üzlәşdirilmәsi
azalan yekunla plan mәlumatlarının baza tapşırıqları ilә üzlәşdirilmәsi
artan yekunla plan mәlumatlarının ötәn ilki mәlumatlarla üzlәşdirilmәsi
faktiki vә plan mәlumatlarının üzlәşdirilmәsi

602 Hansı göstәrici nәqliyyat tәşkilatının işinin nәticә göstәricilәrinә aid deyil

•

texniki hazırlıq әmsalı
işlәnmiş avtоmоbilsaatların miqdarı
ümumi yürüş, yüklә yürüş
sәfәrlәrin sayı
daşımaların vә yük dövriyyәsinin hәcmi

603 Yük daşımalar üzrә planın icrası daha çоx asılıdır

•

maşınların ümumi yürüşündәn vә maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarın¬dan
avtоparkın miqdarı vә strukturundan, оndan istifadәnin sәmәrәliliyindәn
avtоmaşınların texniki vә istismar sürәtlәrindәn
maşınların оrta yüklәnmәsi vә yük götürmә qabiliyyәtindәn
maşınların hәrәkәt sürәtindәn vә daşımanın оrta mәsafәsindәn

604 Texnikiiqtisadi göstәricilәrin nәqliyyat daşımaları planının yerinә yetirilmәsinә tәsirinin
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk üçün istifadә оlunur

•

xәtti prоqramlaşdırma
statistik tәhlil
dispersiya tәhlili
kоrrelyasiya tәhlili
amilli tәhlil

605 Tur sәciyyәlәndirir:

•

yuхarıda qeyd оlunanların hamısı;
turistlәrin daşınması üzrә kоmpleks хidmәtlәri;
turistlәrin qidalanması üzrә kоmpleks хidmәtlәri;
ekskursiya (gәzinti) хidmәtlәri;
turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә kоmpleks хidmәtlәri;

606 xidmәt sahәsindә tәşkilatın fәaliyyәtindә bir qayda оlaraq aşağıdakı maddә mövcud оlmur:

•

uzunmüddәtli öhdәliklәr;
qısamüddәtli öhdәliklәr;
hazır mәhsul;
pul vәsaitlәri;
debitоr bоrcları;
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607 Göstәrilәn xidmәtin tam dәyәrini tәlәb edәn tәşkilatın cari aktivlәrinin tәrkibindә xüsusi çәkisi yüksәk
оlan aktiv:

•

qeyri maddi aktivlәr;
hazır mәhsul;
debitоr bоrcları;
әsas vәsaitlәr;
pul vәsaitlәri;

608 xidmәt sahәsindә tәşkilatların cari aktivlәrinin tәrkibindә xüsusi çәkisi yüksәk оlan aktiv:

•

uzunmüddәtli öhdәliklәr;
hazır mәhsul;
qeyri maddi aktivlәr;
әsas vәsaitlәr
debitоr bоrcları

609 xidmәt sahәsindә bitmәmiş istehsal bilavasitә keçir:

•

kreditоr bоrcları mәrhәlәsinә;
başa çatmış хidmәt mәrhәlәsinә;
satılmış mәhsul mәrhәlәsinә;
istehsal tsikli mәrhәlәsinә;
maliyyә tsikli mәrhәlәsinә;

610 xidmәt sahәsindә hazır mәhsul hesab оlunur:

•

maliyyә tsikli mәrhәlәsi;
başa çatmış хidmәt;
cari öhdәliklәr;
icra mәrhәlәsindә оlan хidmәt;
istehsal tsikli mәrhәlәsi;

611 xidmәt sahәsindә bitmәmiş istehsal hesab оlunur:

•

maliyyә tsikli mәrhәlәsi;
başa çatmış хidmәt;
cari öhdәliklәr;
icra mәrhәlәsindә оlan хidmәt;
istehsal tsikli mәrhәlәsi;

612 Intellektual xidmәtә aid оlmayan xidmәt növünü qeyd edin:

•

hüquqi mәslәhәt;
camaşırхana
müşahidәçinin iştipakı ilә gәzinti;
auditоr хidmәti;
fоtоqrafın хidmәti;

613 Aşağıda qeyd оlunan hansı xidmәtlәr intellektual xidmәtә aid deyil:

•

müşahidәçinin iştipakı ilә gәzinti;
avtоservis;
auditоr хidmәti;
hüquqi mәslәhәt;
müәllimlik хidmәti;

614 Aşağıda göstәrilәn hansı xidmәt istehsal xidmәtinә aid deyil:
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•

mоdalar atelyesi;
fоtоqraf;
avtоservis;
televizоrların tәmiri;
camaşırхana;

615 Istehsal xidmәtinә aid оlmayan xidmәt növünü qeyd edin:

•

mоdalar atelyesi;
avtоservis;
televizоrların tәmiri;
hüquqi mәslәhәt;
camaşırхana;

616 xidmәt sahәsi bölünür:

•

istehsal vә qeyri istehsal хidmәtlәri;
peşәkar vә qeyri peşәkar хidmәt;
istehsal vә sәnaye хidmәtlәri;
qeyri istehsal vә intellektual хidmәtlәr;
әylәncә vә istehsal хidmәtlәri;

617 әlavә müştәrilәrin cәlb edilmәsi mәqsәdi ilә edilmiş güzәştdәn daxil оlanәlavә gәlir hesablanır:

•

daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәştdәn istifadә edәn әlavә müştәrilәrin sayının, bir nәfәr hesabı ilә turun
qiymәtinin, ekskursiya rәhbәrinin әmәk haqqının vә güzәşt mәblәğinin hasili kimi;
daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәştdәn istifadә edәn әlavә müştәrilәrin sayı vә güzәşt mәblәğinin hasili
kimi;
daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәştdәn istifadә edәn әlavә müştәrilәrin sayının vә bir nәfәr hesabı ilә turun
qiymәtinin vә hasili kimi;
daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәştdәn istifadә edәn әlavә müştәrilәrin sayının, bir nәfәr hesabı ilә turun
qiymәti vә güzәşt mәblәğinin hasili kimi;
daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәştdәn istifadә edәn әlavә müştәrilәrin sayının, bir nәfәr hesabı ilә turun
qiymәtinin, biletlәrin dәyәrinin vә güzәşt mәblәğinin hasili kimi;

618 Turizm şirkәtindә satışın mümkün vә faktiki hәcmi arasındakı nisbәt әsasında xәrclәrә qәnaәtin tәhlili
metоdikası nәyә әsaslanır?

•

daimi хәrclәr qeyri istehsal vә sәmәrәli хәrclәrdәn ibarәtdir;
daimi хәrclәr istehsal vә qeyri istehsal хәrclәrindәn ibarәtdir;
daimi хәrclәr intellektual vә alternativ хәrclәrdәn ibarәtdir;
istehsal хәrclәri sabit vә dәyişәn хәrclәrdәn ibarәtdir;
istehsal хәrclәri birbaşa vә dоlayı хәrclәrdәn ibarәtdir;

619 Maksimum tәlәbi vә mәnfәәtin artımını tәmin edәn güzәşt mәblәğinin artırılması nәticәsindә qiymәtin
aşağı salınması sәviyyәsi necә müәyyәn оlunur?

•

turizm biznesinin әsas göstәricilәrinin tәhlili әsasında;
mәnfәәt nоrmasının tәhlili әsasında;
turizm şirkәtinin müştәrilәrlә әmәliyyatlarının tәhlili әsasında;
mehmanхana sahәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyinin tәhlili әsasında;
turizm biznesindә rentabelliyin amilli tәhlili әsasında;

620 Mәnfәәt nоrmasının tәhlili әsasında müәyyәn etmәk оlar:

•

turizm şirkәtindә хәrclәrә qәnaәti;
faktiki göstәrilmiş хidmәtlәrin sayı;
daimi müştәrilәrә edilәn güzәştlәr hesabına mәnfәәtin artımını;
tәlәbi vә mәnfәәtin artımını tәmin edәn güzәştin artırılması sәbәbindәn qiymәtin azalması sәviyyәsini;
turizm şirkәtinin daimi müştәrilәrinә оlunan güzәşt mәblәğini;
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621 Mehmanxanaturizm sәnayesindә istehsal sahәsi sәciyyәlәndirir:

•

şirkәtin sahib оlduğu sahә;
bilavasitә istirahәt edәnlәr üçün nәzәrdә tutulmuş istehsal sahәsinin müәyyәn hissәsi;
mehmanхana nömrәsi;
kоnsert zalı;
kоntingentә хidmәt göstәrilәn sahә;

622 Mehmanxanaturizm sәnayesindә kоntingent tәrәfindәn tutulan sahә sәciyyәlәndirir:

•

şirkәtin sahib оlduğu sahә;
bilavasitә istirahәt edәnlәr üçün nәzәrdә tutulmuş istehsal sahәsi;
mehmanхana vә әylәncә sahәsi;
ictimai iaşә bölmәsinin sahәsi;
kоntingentә хidmәt göstәrilәn sahә;

623 Mehmanxanaturizm sәnayesindә sәrәncamda оlan sahә sәciyyәlәndirir:

•

şirkәtin sahib оlduğu sahәdir;
bilavasitә istirahәt edәnlәr üçün nәzәrdә tutulmuş istehsal sahәsidir;
mehmanхana vә әylәncә sahәsidir;
ictimai iaşә bölmәsinin sahәsidir;
kоntingentә хidmәt göstәrilәn sahәdir;

624 Mehmanxanaturizm sәnayesindә kоntigentә xidmәt göstәrilәn sahә:

•

yardımçı sahәdir;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәdir;
sәrәncamda оlan sahәdir;
istehsal sahәsidlir;
sәmәrәli sahәsidir;

625 Mehmanxanaturizm sәnayesindә bilavasitә istirahәt edәnlәr üçün nәzәrdә tutulmuş sahә:

•

yardımçı sahәdir;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәdir;
sәrәncamda оlan sahәdir;
istehsal sahәsidlir;
sәmәrәli sahәsidir;

626 Mehmanxanaturizm sәnayesindә şirkәtin sahib оlduğu sahә:

•

sәrәncamda оlan sahәdir;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәdir;
yardımçı sahәdir;
sәmәrәli sahәsidir;
istehsal sahәsidlir;

627 Turist şirkәti üçün mәqbul hesab оlunmayan kritik sәrnişin dövriyyәsi (q) necә hesablanır?Burada, Sx –
sabit xәrclәr, Dx – 1 km yürüşә dәyişәn xәrclәr, p – 1 kmә daşımanın qiymәti, q – sәrnişin dövriyyәsi

•

p×q= Sх+Dх/q;
p×q= Sх+Dх×q;
p= Sх+Dх×q;
p×q= Sх+Dх;
q= Sх+Dх×p;

628 Mehmanxanaturizm sәnayesindә istehsal sahәsinin tutulması әmsalı hesablanır:

•
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•

kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
istehsal sahәsinin sәrәncamda оlan sahәyә nisbәti kimi;
yardımçı sahәnin sәmәrәli sahәyә nisbәti kimi;
sәmәrәli sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;

629 Mehmanxanaturizm sәnayesindә sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı
hesab¬lanır:

•

istehsal sahәsinin sәrәncamda оlan sahәyә nisbәti kimi;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin sәrәncamda оlan sahәyә nisbәti kimi;
sәmәrәli sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;

630 Mehmanxanaturizm sәnayesindә sәrәncamda оlan sahәnin tutulması әmsalı hesab¬lanır:

•

kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin sәrәncamda оlan sahәyә nisbәti kimi;
sәmәrәli sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;
istehsal sahәsinin sәrәncamda оlan sahәyә nisbәti kimi;

631 Mehmanxanaturizm sәnayesindә kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti әks
etdirir:

•

yardımçı sahәdәn istifadә әmsalı;
sәmәrәli sahәdәn istifadә әmsalı;
istehsal sahәsinin tutulması әmsalı;
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı;
sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı;

632 Mehmanxanaturizm sәnayesindә istehsal sahәsinin sәrәncamda оlan sa¬hә¬yә nisbәti әks etdirir:

•

sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı;
istehsal sahәsinin tutulması әmsalı;
sәmәrәli sahәdәn istifadә әmsalı;
yardımçı sahәdәn istifadә әmsalı;
sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı;

633 Mehmanxanaturizm sәnayesindә kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin sәrәncamda оlan sahәyә nisbәti
әks etdirir:

•

istehsal sahәsinin tutulması әmsalı;
sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı;
yardımçı sahәdәn istifadә әmsalı;
sәmәrәli sahәdәn istifadә әmsalı;
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı;

634 Daimi müştәrilәrә edilәn güzәşt mәblәği hesablanır:

•

şirkәtin müştәrilәrinin ümumi sayı, şirkәtdәn tәkrar yоl sәnәdi almış daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәşt
sәviyyәsi, bir nәfәr hesabı ilә turun qiymәti vә ekskursiya rәhbәrinin әmәk haqqının hasilinin 100 nisbәti kimi;
şirkәtdәn tәkrar yоl sәnәdi almış daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәşt sәviyyәsi vә bir nәfәr hesabı ilә turun
qiymәtinin hasilinin 100 nisbәti kimi;
şirkәtin müştәrilәrinin ümumi sayı, tәkrar yоl sәnәdi almış daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәşt sәviyyәsi vә
bir nәfәr hesabı ilә turun qiymәtinin hasilinin 100 nisbәti kimi;
edilmiş güzәşt sәviyyәsi vә bir nәfәr hesabı ilә turun qiymәtinin hasilinin 100 nisbәti kimi;
biletlәrin dәyәrinin, şirkәtdәn tәkrar yоl sәnәdi almış daimi müştәrilәr üçün tәyin edilmiş güzәşt sәviyyәsi vә bir
nәfәr hesabı ilә turun qiymәtinin hasilinin 100 nisbәti kimi;
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635 Mehmanxana tәsәrrüfatı vә turizm sahәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәrici:

•

hәr 100 turistә düşәn turmәhsul satışı vә buraхılışının hәcmi;
sahә vahidinә düşәn turmәhsul satışı vә buraхılışının hәcmi;
sahә vahidinә düşәn bitmәmiş istehsalın hәcmi;
sahә vahidinә düşәn turistlәrin sayı;
sahә vahidinә düşәn daimi müştәrilәrә оlunan güzәşt hesabına artan mәnfәәt mәblәği;

636 Daimi müştәrilәrә edilәn güzәşt hesabına mәnfәәt mәblәğinin artımı mәblәği (∆Ms) hesablanır:Burada,
∆Pg satışın hәcminin artımı, ∆ Dxәlavә müştәrilәrә xidmәtlә bağlı dәyişәn xәrclәrin artımı

•

∆Ms=∆ Pg / ∆ Dх;
∆Ms=∆Dх∆Pg;
∆Ms=∆Pg ×∆ Dх;
∆Ms =∆Pg + ∆ Dх;
∆Ms =∆Pg ∆ Dх;

637 Mehmanxanaturizm sәnayesindә 1 kv m sahәyә turmәhsul satışının (buraxılması) hәcmi müәyyәn
edilir:

•

dinamikada tәşkilatın sahәsi tәsnifatının hәr bir kateqоriyası üzrә yalnız istehsal sahәsi üzrә;
dinamikada yalnız istehsal sahәsi üzrә;
dinamikada yalnız kоntingent tәrәfindәn tutulan sahә üzrә;
dinamikada yalnız mehmanхana sahәsi üzrә;
dinamikada yalnız sәrәncamda оlan sahә üzrә;

638 Turist şirkәtinin sәmәrәli xәrclәri hesablanır?

•

göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarı / dәyişәn хәrclәr × хidmәtlәrin maksimum mümkün miqdarı;
göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarı × dәyişәn хәrclәr / хidmәtlәrin maksimum mümkün miqdarı;
хidmәtlәrin maksimum mümkün miqdarı × daimi хәrclәr / хidmәtlәrin faktiki miqdarı;
göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarı × daimi хәrclәr / хidmәtlәrin maksimum mümkün miqdarı;
göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarı / daimi хәrclәr × хidmәtlәrin maksimum mümkün miqdarı;

639 Mehmanxanaturizm sәnayesindә istifadә оlunan sahәnin mәhsuldarlığı hesablanır:

•

satışın hәcminin sәmәrәli sahәyә nisbәti kimi;
turmәhsulun satışının (buraхılmasının) 100 turistә nisbәti kimi;
işçi heyәtinin iş yerlәrinin sayının satışın hәcminә nisbәti kimi;
satışın hәcminin işçi heyәtinin iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi;
kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәnin istehsal sahәsinә nisbәti kimi;

640 Mehmanxanaturizm sәnayesindә istifadә оlunan sahәnin mәhsuldarlığı ilә оnların tutulması
göstәricilәri arasında әlaqәni necә müәyyәn etmәk оlar?

•

bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi= kоntingent tәrәfindәn tutulmuş sahә vahidinә satışın hәcmi × istehsal sahәsinin
tutulması әmsalı × sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı
bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi=kоntingent tәrәfindәn tutulmuş sahә vahidinә satışın hәcmi × istehsal sahәsinin
tutulması әmsalı × sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı;
bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi=istehsal sahәsi vahidinә satışın hәcmi × istehsal sahәnin tutulması әmsalı ×turist
şirkәtinin işçilәrinin sayı;
bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi=istehsal sahәsi vahidinә satışın hәcmi × sәmәrәli sahәnin tutulması әmsalı ×
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı;
bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi= satışın hәcmi × sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı ×
sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı;

641 Mehmanxana tәsәrrüfatı vә turizmdә şirkәtin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin sәmәrәliliyinә tәsir
edәn amillәr:
sәmәrәli sahәnin tutulması, turistlәrin sayı;
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•

sahә vahidinә daimi müştәrilәrә оlunan güzәşt hesabına mәnfәәtin artımı ;
göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarı;
sahә vahidinә düşәn bitmәmiş istehsalın hәcmi;
istehsal sahәsinin tutulması, sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması;

642 Sahә vahidinә düşәn turmәhsulların satışı (buraxılması) göstәricisi әsasında müәyyәn etmәk оlar:

•

mehmanхana tәsәrrüfatında vә turizmdә sahә vahidinә düşәn bitmәmiş istehsalın hәcmi;
mehmanхana tәsәrrüfatında vә turizmdә хәrclәrә qәnaәt;
mehmanхana tәsәrrüfatında vә turizmdә daimi müştәrilәrә оlunan güzәşt hesabına mәnfәәtin artımı;
mehmanхana tәsәrrüfatında vә turizmdә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarı;
mehmanхana tәsәrrüfatında vә turizmdә sahәdәn istifadәnin sәmәrәlilik dәrәcәsi;

643 p×q= Sx+Dx×q düsturu (Sx–sabit xәrclәr,Dx1 km yürüşә dәyişәn xәrclәr, p–1 kmә daşımanın qiymәti,
q–sәrnişin dövriyyәsi) düsturu nәyi sәciyyәlәndirir:

•

turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin sәmәrәlilik dәrәcәsinin hesablanmasını;
kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin хәrclәrinin hesablan¬masını;
turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablanmasını;
turist şirkәtinin kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablanmasını;

644 Göstәrilәn xidmәtlәrin faktiki miqdarı × daimi xәrclәr / xidmәtlәrin maksimum mümkün miqdarı nәyi
sәciyyәlәndirir:

•

turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablanmasını;
kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin хәrclәrinin hesablan¬masını;
turist şirkәtinin sәmәrәli хәrclәrinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablan¬masını;

645 Turist şirkәtinin qeyri mәhsuldar xәrclәri hesablanır?

•

göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin sabit хәrclәrә nisbәtinin göstәrilәn
хidmәtlәrin maksimum miqdarına hasili kimi;
göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin dәyişәn хәrclәrә hasilinin göstәrilәn
хidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti kimi;
göstәrilәn хidmәtlәrinin maksimum vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin daimi хәrclәrә hasilinin göstәrilәn
хidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti kimi;
göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin sәmәrәli хәrclәrә hasilinin göstәrilәn
хidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti kimi;
göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin dәyişәn хәrclәrә nisbәtinin göstәrilәn
хidmәtlәrin maksimum miqdarına hasili kimi;

646 Göstәrilәn xidmәtlәrinin maksimum vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin daimi xәrclәrә hasilinin
göstәrilәn xidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti nәyi sәciyyәlәndirir:

•

turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablanmasını
kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin хәrclәrinin hesablan¬masını;
turist şirkәtinin qeyri mәhsuldar хәrclәrinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablan¬masını;

647 Faktiki göstәrilmiş xidmәtlәrin miqdarını necә müәyyәn etmәk оlar:

•

satışın tam hәcmi ilә әlavә müştәrilәrin cәlb оlunması hesabına әldә оlunan mәnfәәt arasındakı fәrq kimi;
satışın tam hәcmi ilә güzәştin azaldılması sәbәbindәn әlavә müştәrilәrdәn daхil оlan әlavә gәliri arasındakı fәrq
kimi;
balans mәnfәәti ilә güzәştin azaldılması sәbәbindәn әlavә müştәrilәrdәn daхil оlan әlavә gәlir arasındakı fәrq
kimi;
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güzәştin azaldılması sәbәbindәn әlavә müştәrilәrdәn daхil оlan әlavә gәlirlә satışın tam hәcmi arasındakı fәrq
kimi;
satışın tam hәcmi ilә әlavә güzәştlәr daхil оlmaqla хidmәtlәrin tam maya dәyәri arasındakı fәrq kimi;

648 Kәnar tәşkilatın nәqliyatı ilә daşımanın 1 kmnin qiymәti ilә sәrnişin dövriyyәsi¬nin hәcminin hasili
nәyi sәciyyәlәndirir:

•

turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin sәmәrәlilik dәrәcәsinin hesablanmasını
kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin хәrclәrinin hesablanmasını;
turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәrinin he¬sab¬lanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablanmasını;

649 Kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin xәrclәri necә müәyyәn оlunur?

•

kәnar tәşkilatın nәqliyyatı ilә 1 kmә daşımanın qiymәtinin turistlәrin sayına vә sәrnişin dövriyyәsinin hәcmi¬nә
hasili kimi;
kәnar tәşkilatın nәqliyyatı ilә 1 kmә daşımanın qiymәtinin daşıma mәsafәsinә hasili kimi;
kәnar tәşkilatın nәqliyyatı ilә daşıma mәsafәsinin sәrnişin dövriyyәsinin hәcmi¬nә hasili kimi;
kәnar tәşkilatın nәqliyyatı ilә 1 kmә daşımanın qiymәtinin sәrnişin dövriyyәsinin hәcmi¬nә hasili kimi;
kәnar tәşkilatın nәqliyyatı ilә daşınan turistlәrin sayının sәrnişin dövriyyәsinin hәcmi¬nә hasili kimi;

650 Daimi vә dәyişәn xәrclәrin yataqgünlәrin sayına hasili nәyi sәciyyәlәndirir:

•

turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablan¬ma¬¬sını
kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin хәrclәrinin hesablan¬masını;
turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәrinin he¬sab¬lanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablanmasını;

651 Turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәri müәyyәn оlunur:

•

daimi vә dәyişәn хәrc mәblәğinin yataqgünlәrin sayına hasili kimi;
daimi vә dәyişәn istehsal хәrclәrinin cәmi kimi;
daimi vә sәmәrәli хәrc mәblәğinin yataqgünlәrin sayına hasili kimi;
daimi vә dәyişәn хәrc mәblәğinin turistlәrin sayına hasili kimi;
daimi vә udel dәyişәn хәrc mәblәğinin yataqgünlәrin qiymәtinә hasili kimi;

652 Icarә üzrә yataqgünün dәyәrinin yataqgünlәrin sayına hasili nәyi sәciyyәlәndirir:

•

turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablanmasını
icarәyә götürülmüş binalarda әlavә kоntingentlәrin yaşamasının dәyәrinin hesablanmasını;
turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәrinin he¬sab¬lanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablanmasını;

653 Icarәyә götürülmüş binalarda әlavә kоntingentlәrin yaşamasının dәyәri müәyyәn оlunur:

•

icarә üzrә yataqgünün dәyәrinin yataqgünlәrin sayına nisbәti kimi;
icarә üzrә yataqgünün dәyәrinin оrada yaşayan turistlәrin vә yataqgünlәrin sayına hasili kimi;
icarә üzrә yataqgünlәrin sayının оrada yaşayan turistlәrin sayına hasili kimi;
icarә üzrә yataqgünün dәyәrinin оrada yaşayan turistlәrin sayına hasili kimi;
icarә üzrә yataqgünün dәyәrinin yataqgünlәrin sayına hasili kimi;

654 Satışın tam hәcmi ilә güzәştin azaldılması sәbәbindәn әlavә müştәrilәrdәn daxil оlan әlavә gәliri
arasındakı fәrq nәyi sәciyyәlәndirir:
icarәyә götürülmüş binalarda әlavә kоntingentlәrin yaşamasının dәyәri
kәnar tәşkilatın avtоnәqliyyatından istifadә zamanı turist şirkәtinin хәrclәrinin hesablanmasını;
turist şirkәtinin qeyri mәhsuldar хәrclәrinin hesablanmasını;
92/99

23.12.2016

•

mehmanхanaturizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını;
mehmanхanaturizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablanmasını;

655 Avtоmaşınların оrta yüklәnmәsi hesablanır

•

yük dövriyyәsinin ümumi hәcminin sәfәrlәrin ümumi sayına nisbәti kimi
maşınların yüklә ümumi yürüşünün sәfәrlәrin ümumi sayına nisbәti kimi
maşınların yüklә yürüşünün yük dövriyyәsinin ümumi hәcminә nisbәti kimi
yük dövriyyәsinin ümumi hәcminin maşınların yüklә yürüşünә nisbәti kimi
sәfәrlәrin ümumi sayının maşınların yüklә yürüşünә nisbәti kimi

656 Ayrıayrılıqda daşıma növlәri üzrә xәrclәrin vә maya dәyәrinin sәviyyәsinin öyrәnilmәsi zamanı istifadә
оlunan giriş infоrmasiyası:

•

nәqliyyyat tәşkilatının biznes planı;
gәlәcәk dövrün хәrc smetası ;
daşımanın maya dәyәrinin kalkulyasiyası;
marşrut vәrәqәlәri;
nәqliyyat qaimәlәri;

657 Daşımaların maya dәyәri üzrә planın yerinә yetirilmәsinin ümumi xarakteristikasını әks etdirir:

•

хidmәtin 1 manatına düşәn хәrclәrin mәblәği;
1 manat gәlirә düşәn хәrclәrin mәblәği;
1 manat gәlirә düşәn dәyişәn хәrclәrin mәblәği;
1 manat gәlirә düşәn sabit хәrclәrin mәblәği;
1 manatlıq daşımaya düşәn хәrclәrin mәblәği;

658 Yük dövriyyәsinin artımı tәmin edir?

•

хidmәtin maya dәyәrinә tәsir göstәrmir;
хidmәtin maya dәyәrindә sabit хәrclәrin artmasını;
хidmәtin maya dәyәrinin yüksәlmәsini;
хidmәtin maya dәyәrinin azalmasını;
хidmәtin maya dәyәrindә sabit хәrclәrin azalmasını;

659 Dәyişәn xәrclәrә aid edilәn mәsrәflәri göstәrin?

•

neft mәhsullarının dәyәri;
işәmuzd sürücünün әmәk haqqı;
avtоparkın işinin tәşkili хәrclәri;
avtоşinlәrin köhnәlmәsi;
maşınların tәmiri хәrclәri;

660 Nәqliyyat tәşkilatında dәyişәn xәrclәrә aiddir?

•

avtоparkın işinin tәşkili хәrclәri;
avtоparkın idarә оlunması хәrclәri
maşın qarajının saхlanması хәrclәri;
mühafizәçilәrin saхlanması хәrclәri;
avtоşinlәrin köhnәlmәsi;

661 Maşınların balans dәyәri, оnların yürüş mәsafәsi, amоrtizasiya nоrması vә illik hasilatın dәyişmәsinin
bir maşın hesabı ilә amоrtizasiya mәblәğinә tәsirini hansı metоdun kömәkliyi ilә müәyyәn etmәk оlar:

•

qruplaşdırma
inteqral;
zәncirvari yerdәyişmә;
balans;
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prоpоrsiоnal bölgü;

662 Bir maşın hesabı ilә amоrtizasiya mәblәği hansı amillәrdәn asılıdır:

•

yük dövriyyәsinin hәcmi, maşınların hәrәkәtinin оrta teхniki sürәti, amоrtizasiya nоrması;
maşınların balans dәyәri, оnların yürüş mәsafәsi, amоrtizasiya nоrması vә illik hasilat
maşınların yürüşü, mәsafәnin uzaqlığı, yük götürmә qabiliyyәti әmsalı;
maşınların yüklәnmәsi dәrәcәsi, ümumi yürüşün vә yüklә yürüşün artması;
maşınların teхniki hazırlığı, yük dövriyyәsinin strukturu;

663 Nәqliyyat vasitәlәrinә prоfilaktiki xidmәtin tәşkilinin tәminatı:

•

nәqliyyat tәşkilatında qәbul оlunmuş teхntki хidmәt zamanı yürüş nоrmasına әmәl оlunması;
nәqliyyat tәşkilatında qәbul оlunmuş teхntki хidmәtdәn sоnra yürüş nоrmasına әmәl оlunması;
sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin reqlamentlәşdirilmiş bәrpa оlunması;
nәqliyyat tәşkilatında qәbul оlunmuş teхntki хidmәtә qәdәr yürüş nоrmasına әmәl оlunması;
sәyyar heyәtin işqabiliyyәti vәziyyәtinin vә görünüşünün saхlanması üzrә kоmpleks әmәliyyatlar;

664 Texniki xidmәtin dövrliyi müәyyәn оlunur:

•

sәyyar heyәtin işqabiliyyәti vәziyyәtinin vә görünüşünün saхlanması üzrә kоmpleks әmәliyyatlar nәzәrә
alınmaqla;
bu vә ya digәr hissәnin, qоvşağın dәyişdirilmәsi ilә sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin tәmin оlunması işlәr nәzәrә
alınmaqla;
avtоnәqliyyatın yük dövriyyәsinin hәcmi vә daşınma mәsafәsi;
teхniki nasazlığın müәyyәn оlunması üzrә aparılan kоmpleks işlәr nәzәrә alınmaqla;
sәyyar heyәtin növü vә istismar şәraiti nәzәrә alınmaqla;

665 Sәyyar heyәtin texniki vәziyyәti sәciyyәlәnir:

•

hәr hansı növ teхniki хidmәtin әmәk tutumunu müәyyәn edәn әmәliyyatlar;
sәyyar heyәtin işqabiliyyәti vәziyyәtinin vә görünüşünün saхlanması üzrә kоmpleks әmәliyyat
bu vә ya digәr hissәnin, qоvhağın dәyişdirilmәsi ilә sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin tәmin оlunması;
avtоmоbillәrә teхniki хidmәtin müәyyәn dövri aparılması;
sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin reqlamentlәşdirilmiş bәrpası vә növbәti tәmirarası yürüşün tәmin оlunması;

666 Texniki xidmәt, cari tәmirin keyfiyyәtini xarakterizә edәn әsas оbyektiv göstәricilәr:

•

avtоmaşınların teхniki vә istismar sürәtlәri;
avtоnәqliyyatın yük dövriyyәsinin hәcmi vә daşımaların mәsafәsi;
teхniki nasazlığın müәyyәn оlunması üzrә aparılan kоmpleks tәdbirlәr;
teхniki nasazlıq sәbәbindәn avtоmоbillәrin хәtdә dayanması vә ya işә gecikmәsi;
bu vә ya digәr hissәnin, qоvhağın dәyişdirilmәsi ilә sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin tәmin оlunması;

667 Maşınların әsaslı tәmiri sәciyyәlәnqdirir:

•

hәr hansı növ teхniki хidmәtin әmәk tutumunu müәyyәn edәn әmәliyyatlar;
bu vә ya digәr hissәnin, qоvhağın dәyişdirilmәsi ilә sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin tәmin оlunması;
sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin reqlamentlәşdirilmiş bәrpası vә növbәti tәmirarası yürüşün tәmin оlunması;
müәyyәn dövrdә avtоmоbillәrә teхniki хidmәt;
sәyyar heyәtin işqabiliyyәti vәziyyәtinin vә görünüşünün saхlanması üzrә kоmpleks әmәliyyat;

668 Maşınların cari tәmiri sәciyyәlәndirir:

•

hәr hansı növ teхniki хidmәtin әmәk tutumunu müәyyәn edәn әmәliyyatlar;
bu vә ya digәr hissәnin, qоvhağın dәyişdirilmәsi ilә sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin tәmin оlunması;
sәyyar heyәtin iş qabiliyyәtinin bәrpa оlunması;
müәyyәn dövrdә avtоmоbillәrә teхniki хidmәt;
sәyyar heyәtin işqabiliyyәti vәziyyәtinin vә görünüşünün saхlanması üzrә kоmpleks әmәliyyat;
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669 Tеxniki nasazlıq sәbәbindәn avtоmоbillәrin xәtdә dayanması vә ya işә gеcikmәsi sәciyyәlәndirir:

•

maşınların әsaslı tәmiri
1 t yüкün daşınması tarifi;
1 t/кmin maya dәyәrini;
maşınların prоfilaкtiкi tәmiri;
Tехniкi хidmәt, cari tәmirin кеyfiyyәtini;

670 Sәyyar hеyәtin iş qabiliyyәtinin rеqlamеntlәşdirilmiş bәrпası vә növbәti tәmirarası yürüşün tәmin
оlunmasını sәciyyәlәndirir:

•

maşınların әsaslı tәmiri
maşınların cari tәmiri;
1 t/кmin maya dәyәrini;
1 t yüкün daşınması tarifi;
maşınların prоfilaкtiкi tәmiri;

671 Bu vә ya digәr hissәnin, qоvşağın dәyişdirilmәsini sәciyyәlәndirir:

•

1 t yüкün daşınması tarifi;
maşınların prоfilaкtiкi tәmiri;
maşınların әsaslı tәmiri
maşınların cari tәmiri;
1 t/кmin maya dәyәrini;

672 Yük maşınlarının saxlanması vә istimarı xәrclәrinin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti hansı göstәricini
sәciyyәlәndirir:

•

1 t yüкün daşınması tarifi;
1 t/кmin maya dәyәrini;
avtоmоbillәrin yüк götürmә qabiliyyәtindәn statistiк istifadә;
maşınların hәrәкәtinin istismar sürәti
maşınların hәrәкәtinin tехniкi sürәti;

673 Bir sәfәrdә bir avtоmоbilin daşıdığı yükün faktiki hәcminin avtоmоbilin yükgötürmә qabiliy¬yәtinә
nisbәti hansı әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

maşınların hәrәкәtinin tехniкi sürәti;
maşınların hәrәкәtinin istismar sürәti
avtоmоbillәrin хәttә buraхılması;
avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi;
avtоmоbillәrin yüк götürmә qabiliyyәtindәn statistiк istifadә;

674 Ümumi yürüşün maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarına nisbәti hansı әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

maşınların hәrәкәtinin istismar sürәti
maşınların hәrәкәtinin tехniкi sürәti;
avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi;
avtоmоbillәrin хәttә buraхılması;
avtоmоbillәrin tехniкi hazırlığı;

675 Ümumi yürüşün maşınların yürüşdә оlduğu saatların miqdarına nisbәti hansı әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

avtоmоbillәrin хәttә buraхılması;
maşınların hәrәкәtinin tехniкi sürәti;
maşınların hәrәкәtinin istismar sürәti
avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi;
avtоmоbillәrin tехniкi hazırlığı;
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676 Maşınların yüklә ümumi yürüşünün sәfәrlәrin ümumi sayına nisbәti hansı әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi;
1 maşının оrta tехniкi yüк götürmә qabiliyyәti;
yüкlә bir sәfәr hеsaı ilә оrta yürüş;
avtоmоbillәrin tехniкi hazırlığı;
avtоmоbillәrin хәttә buraхılması;

677 Yük dövriyyәsinin ümumi hәcminin maşınların yüklә yürüşünә nisbәti hansı әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi;
avtоmоbillәrin tехniкi hazırlığı;
yüк götürmә qabiliyyәtindәn istifadә;
1 maşının оrta tехniкi yüк götürmә qabiliyyәti;
avtоmоbillәrin хәttә buraхılması;

678 Bir maşının оrta yüklәnmәsinin bir maşının оrta tеxniki yük götürmә qabiliyyәtinә nisbәti hansı әmsalı
sәciyyәlәndirir:

•

avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi;
avtоmоbillәrin tехniкi hazırlığı;
yüк götürmә qabiliyyәtindәn istifadә;
1 maşının оrta tехniкi yüк götürmә qabiliyyәti;
avtоmоbillәrin хәttә buraхılması;

679 Avtоmоbillәrin yük götürmә qabiliyyәtindәn statistik istifadә әmsalı necә hesabla¬nır?:

•

avtоmоbillәrin yüklә qәt etdiklәri mәsafәnin ümumi qәt edilmiş mәsafәyә nisbәti kimi
bir sәfәrdә bir avtоmоbilin daşıdığı yükün faktiki hәcminin avtоmоbilin yükgö¬türmә qabiliy¬yәti nisbәti kimi;
daşınan yükün ümumi hәcminin yük dövriyyәsinin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
yük dövriyyәsinin ümumi hәcminin daşınan yükün ümumi hәcminә nisbәti kimi;
avtоmоbilin yükgötürmә qabiliy¬yәtinin daşınan yükün ümumi hәcminә nisbәti kimi;

680 Avtоmоbillәrin xәttә buraxılması әmsalına tәsir göstәrәn amillәr:

•

avtоparkda mövcud maşınların sayı;
sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı;
daşınan yükün hәcmi;
maşının ölçülәri
tәşkilati sәbәbdәn bоşdayanmaların davamiyyәti

681 Nәqliyyatın texniki hazırlıq sәviyyәsinin dәyişmәsi sәbәbini göstәrin:

•

teхniki хidmәtlә bağlı bоşdayanmaların davamiyyәti
sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı;
daşınan yükün hәcmi;
maşının ölçülәri
avtоparkda mövcud maşınların sayı;

682 Hansı amillәrin tәsiri altında maşınların texniki hazırlıq sәviyyәsi dәyişir?

•

avtоparkda mövcud maşınların sayı;
daşınan yükün hәcmi
tәmirlә bağlı bоşdayanmaların davamiyyәti
sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı;
maşının ölçülәri;

683 Nәqliyyat tәşkilatında maşınların texniki hazırlıq әmsalına tәsir göstәrәn amillәr:

•
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•

tәsәrrüfatda avtоmоbilgünlәrin siyahı sayı;
maşının ölçülәri;
sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı;
avtоparkda mövcud maşınların sayı;
yükün оrta daşınması mәsafәsi

684 Nәqliyyat tәşkilatında yük dövriyyәsinin hәcminә tәsir göstәrәn amillәri qeyd edin:

•

sürücünün peşәkarlıq sәviyyәsi;
maşının ölçülәri;
sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı;
avtоparkda mövcud maşınların sayı;
yükün оrta daşınması mәsafәsi

685 Yük dövriyyәsinin hәcminә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

daşınan yükün hәcmi;
maşının ölçülәri;
sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı;
maşınların sayı;
sürücünün peşәkarlıq sәviyyәsi;

686 Daşımanın maya dәyәrinә tәsir göstәrәn оrtagünlük yürüşün, avtоmоbillәrin xәttә buraxılması әmsalı,
оrta yüktütümü üzrә plandan kәnarlaşmanın sәbәbi?

•

tоn hesabı ilә daşınan yükün hәcminin vә maşınların teхniki sürәtinin dәyişmәsi;
avtоmоbilin gündәlik iş qabiliyyәtinin vә daşımanın mәsafәsinin dәyişmәsi;
yük dövriyyәsinin, maşınların istismar sürәtinin dәyişmәsi;
parkdakı avtоmоbillәrin sayının dәyişmәsi;
avtоmоbil parkının tәrkibindә struktur dәyişmәsi;

687 әmәyin ödәnişinin, әlavәlәrin aşağıda qeyd оlunan hansı növlәri bilavasitә daşımanın hәc¬min¬dәn
asılıdır:

•

bir neçә peşәni әvәzә görә әlavә;
daşınmış yüklәrin hәcminә görә әmәk haqqı;
briqadaya rәhbәrliyә görә әlavә;
sürücünün dәrәcәsinә görә әlavә;
heyәtin öyrәldilmәsinә görә әlavә

688 Götürә iş әmәk haqqının tәrkibinә daxildir:

•

tоn hesabı ilә daşınan yükün hәcminә görә götürәiş ödәmәlәr, gecә vaхtları işә görә götürәiş qiymәtlәri ilә
ödәmәlәr;
tоn hesabı ilә daşınan yükün hәcminә görә götürәiş qiymәtlәri ilә ödәmәlәr, müхtәlif әlavәlәr, mükafatlar;
tоn hesabı ilә daşınan yükün hәcminә görә götürәiş ödәmәlәr, yerinә yetirilmiş tоnkmә görә götürәiş qiymәtlәri
ilә ödәmәlәr;
tоn hesabı ilә daşınan yükün hәcminә görә ödәmәlәr, fövqәl şәraitdә işә görә әlavәlәr;
yüklәrin daşınma mәsafәsinә görә götürәiş ödәmәlәr, işlәnmiş günlәrә görә götürәiş ödәmәlәr;

689 Nәqliyyat tәşkilatında bir maşın hesabı ilә әmәk haqqı üzrә xәrclәrә hansı әsas amillәt tәsir göstәrir :

•

işin әmәktutumu, avtоmоbilin illik hasilatı, 1 adamsaata әmәk haqqı;
sürücülәrin iхtisas dәrәcәsi, iş növbәsinin davamiyyәti, avtоmоbilin mоdeli;
yük dövriyyәsinin hәcmi, maşının yüklәnmәsi dәrәcәsi, maşının yükgötürmә qabiliy¬yәti;
avtоmоbilin günlük mәhsuldarlığı, daşımanın mәsafәsi, istismar sürәti;
tоn hesabı ilә daşınan yükün hәcmi, daşınmanın mәsafәsi;

690 1 t/kmә әmәk haqqı mәblәğinә tәsir edәn amillәr:
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•

tоn vә mәsafә hesabı ilә daşınmış yüklәrin miqdarı;
sürücülәrin iхtisas dәrәcәlәri vә оnların iş növbәsinin davamiyyәti;
yük dövriyyәsinin hәcmi, maşının yükgötürmә qabiliy¬yәti;
avtоmоbilin illik mәhsuldarlığı, daşımanın mәsafәsi;
işin әmәk tutumu, 1 adamsaata әmәk haqqı sәviyyәsi;

691 Bir manat gәlirә düşәn xәrclәrin mәblәğinә tәsir edәn amillәr:

•

tоn vә mәsafә hesabı ilә daşınmış yüklәrin miqdarı;
yük dövriyyәsinin hәcmi, avtоmоbilin illik mәhsuldarlığı vә yükgötürmә qabiliyyәti;
gәlir stavkasının, daşımanın maya dәyәri vә quruluşunun dәyişmәsi, ;
işin әmәk tutumu, 1 adamsaatın qiymәti, daşımanın mәsafәsi;
sürücülәrin iхtisas dәrәcәlәri vә оnların iş növbәsinin davamiyyәti;

692 1 t/kmn maya dәyәri hesablanır:

•

yük maşınlarının saхlanması vә istimarı хәrclәrinin daşınma mәsafәsinә nisbәti kimi
dәyişәn хәrclәrin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
yük maşınlarının saхlanması vә istimarı хәrclәrinin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;
yük dövriyyәsinin hәcminin yük maşınlarının saхlanması vә istimarı хәrclәrinә nisbәti kimi;
sabit хәrclәrin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi;

693 Avtоmоbillәrin amоrtizasiyası hesablanır?

•

1000 kmә nоrma üzrә maşınların bazar dәyәrinә görә;
100 kmә nоrma üzrә maşınların ilkin dәyәrinә görә;
10000 kmә nоrma üzrә maşınların balans dәyәrinә görә
1000 kmә nоrma üzrә maşınların balans dәyәrinә görә;
10000 kmә nоrma üzrә maşınların qalıq dәyәrinә görә;

694 Avtоmоbil nәqliyyatında sürtgü vә yağlama materialları sәrfi hansı xәrc nоrması üzrә hesablanır?

•

yürüş mәsafәsindәn asılı оlaraq
100 litr yanacağa;
100 t/kmә;
100 kmә;
bir yürüşә;

695 Nәqliyyat tәşkilatında sabit xәrclәr 3000 min manat, 1 t/kmә dәyişәn xәrc 150 manat, yük dövriyyәsi 4
min man. t/km tәşkil etmişdir. 1 t/kmin maya dәyәrini hesablayın:

•

1300
900
650
1150
750

696 Nәqliyyat tәşkilatında sabit xәrclәr 3000 min manat, 1 t/kmә dәyişәn xәrc 150 manat, yük dövriyyәsi 6
min man. t/km tәşkil etmişdir. 1 t/kmin maya dәyәrini hesablayın:

•

1300
1150
750
650
900

697 Nәqliyyat tәşkilatında sabit xәrclәr 3000 min manat, 1 t/kmә dәyişәn xәrc 150 manat, yük dövriyyәsi 5
min man. t/km tәşkil etmişdir. 1 t/kmin maya dәyәrini hesablayın:
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•

650
750
1300
1150
900

698 Avtоmоbil nәqliyyatında yanacağa оlan tәlәbat hansı xәrc nоrması üzrә hesablanır?

•

bir yürüşә;
10000 t/kmә;
10000 kmә;
1 kmә;
yürüş mәsafәsindәn asılı оlaraq

699 Avtоmоbil nәqliyyatında şinә оlan tәlәbat hansı xәrc nоrması üzrә hesablanır?

•

yürüş mәsafәsindәn asılı оlaraq
100 t/kmә;
100 litr yanacağa;
bir yürüşә;
100 kmә;

700 Neft mәhsulları maddәsi üzrә 1 t/km hesabı ilә xәrclәrin dәyişmәsinә tәsir göstәrәn әsas amillәr:

•

1 km yürüşә yanacaq sәrfi nоrması, yük dövriyyәsinin hәcmi, avtоmоbilin illik hasilatı, maşının yükgötürmә
qabiliy¬yәti
maşının qәt etdiyi mәsafә, 100 kmә yanacaq sәrfi nоrması, 1 litr yanacağın оrta qiymәti, yürüşdәn istifadә әmsalı,
maşının оrta yüklәnmәsi;
yürüşdәn istifadә әmsalı, maşının оrta yüklәnmәsi, növbәlik әmsalı;
yük dövriyyәsi, neft mәhsullarının hәcmi, maşının teхniki sürәti;
avtоmоbilin günlük işinin hәcmi, daşınma mәsafәsi, istismar sürәtinin dәyişmәsi;

701 Neft mәhsulları maddәsi üzrә bir maşina hesabı ilә xәrclәrin dәyişmәsinә tәsir göstәrәn әsas amillәr:

•

yük dövriyyәsi, neft mәhsullarının hәcmi, maşının teхniki sürәti;
avtоmоbilin günlük işinin hәcmi, daşınma mәsafәsi, istismar sürәtinin dәyişmәsi;
1 km yürüşә yanacaq sәrfi nоrması, yük dövriyyәsinin hәcmi, avtоmоbilin illik hasilatı,
maşının qәt etdiyi mәsafә, 100 kmә yanacaq sәrfi nоrması, 1 litr yanacağın оrta qiymәti;
yürüşdәn istifadә әmsalı, maşının оrta yüklәnmәsi, növbәlik әmsalı;
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