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2017_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2017 İqtisadi tәhlil vә audit
1 Mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin rentabelliyi hesablanır:

•

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

2 Xәrclәrin rentabelliyinә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid edilir:

•

inzibati xәrclәrin, kommersiya xәrclәrinin, kredit vә borcların dәyişmәsi;
Düz cavab yoxdur
mәhsulun qiymәti vә keyfiyyәtinin dәyişmәsi
satılmış mәhsulun hәcmi vә quruluşunun dәyişmәsi;
mәhsul vahidinin qiymәti vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;

3 Xәrclәrin rentabelliyi hesablanır:

•

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

4 Borc kapitalının rentabelliyi әmsalı hesablanır:

•

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

5 İnvestisiyanın rentabelliyi hesablanır:

•

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

6 Xüsusi kapitalın rentabelliyi hesablanır.

•

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

7 Dәyәr ifadәsindә satışın zәrәrsiz sәviyyәsi hesablanır:

•

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

8 Natural ifadәdә satışın zәrәrsiz sәviyyәsi hesablanır:

•

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

9 Satışın zәrәrsizlik sәviyyәsindә:

•

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

10 Marjinal gәlir hesablanır:

•

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

11 Direktkostinq sistemindә mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

satışın hәcminin vә mәhsulun әmәk tutumunun dәyişmәsi
satış qiymәtinin dәyişmәsi, sabit vә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun çeşidinin vә keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
satış qiymәtinin vә mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi

12 Direktkostinq sitemindә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili metodikası nәzәrdә tutur:

•

tәşkilatın gәlirlilik sәviyyәsinin öyrәnilmәsi
satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt arasında qarşılıqlı әlaqәasılılığın öyrәnilmәsi;
xәrclәrin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsi;
mәnfәәtin tәrkib elementlәrinin öyrәnilmәsi;
tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

13 Faizlәrin vә mәnfәәtdәn verginin ödәnilmәsinә qәdәr mәnfәәt istifadә olunur:

•

yuxarıda qeyd olunan bütün variantlar üçün.
maliyyә amillәrinin (borc vәsaitlәrin payı vә faiz dәrәcәsi) xalis mәnfәәtә vә xüsusi kapitalın rentabelliyinә
tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
investisiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı aktivlәrin gәlirliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
büdcә vә kreditorlara olan borcları örtәn vә satışdan mәnfәәtin formalaşması üçün kifayәt edәn gәlirin hәcminin
qiymәtlәndirilmәsi üçün;
borclara xidmәt üzrә xәrclәrin örtülmәsi әmsalının әhәmiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;

14 Aktivlәrin (mәcmu kapitalın) rentabelliyi hesablanır:

•

vergitutulana qәdәr mәnfәәtin kapitalın orta mәblәğinә nisbәti kimi.
xalis mәnfәәtin borc kapitalının orta mәblәğinә nisbәti kimi;
xüsusi kapitalın orta mәblәğinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
kapitalın orta mәblәğinin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin qısamüddәtli öhdәliklәrin hәcminә nisbәti kimi
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15 Xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti sәciyyәlәndirir:

•

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

16 Marjinal gәlirin hesablanması zamanı xәrclәrin aşağıdakı bölgüsü nәzәrә alınır:

•

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

17 İnflyasiya aşağıdakı prosesi sәciyyәlәndirir:

•

әmtәә kütlәsinin artım tempinin pul kütlәsinin artım tempindәn yüksәk olmasını.
pul kütlәsinin artım tempinin әmtәә kütlәsinin artım tempindәn yüksәk olmasını;
pul vәsaitinin çatışmazlığını;
tәşkilatın xüsusi kapitalının azalmasını;
pul kütlәsinin qiymәtinin artması vә aşağı düşmәsini;

18 Aşağıdakı bәrabәrsizlik fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin artmasını sәciyyәlәndirir:

•

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

19 Xalis mәnfәәt әsasında satışın rentabelliyi hesablanır:

•

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

20 Xalis mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәrә aid edilir:

•

әmәkhaqqı xәrclәri, vergi mәblәği
vergi güzәştldәri, kommersiya xәrclәri
balans mәnfәәti, mütlәq maliyyә ödәmәlәri;
ӘDV vә aksizlәr;
satışın maya dәyәri;

21 Vergitutulan mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәr:

•

birbaşa vergilәr;
balans mәnfәәti, mütlәq maliyyә ödәmәlәri, vergi güzәşti;
aksizlәr;
әlavә dәyәr vergisi;
birbaşa vә dolayı vergilәr;

22 Xalis mәnfәәt vә amortizasiya mәblәği:

•

bütün cavablar doğrudur
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aktivlәrin uçot dәyәri ilә müqayisәdә özünümaliyyәlәşdirmәnin mümkünlüyünü xarakterizә edәn әmsal kimi
hesablanır;
xalis mәnfәәti pul vәsaitinin dәyişmәsi ilә әlaqәlәndirir;
pul vәsaitinin hәrәkәtinin dolayı metodla tәhlili zamanı istifadә olunur;
sadә vә geniş tәkrar istehsal, mülkiyyәtçilәrә gәlirin ödәnilmәsi mәqsәdi ilә tәşkilatın sәrәncamında qalan gәlirin
hәcmini xarakterizә edir;

23 Tәşkilatın gәlir vә xәrclәrinin tәhlil zamanı aşağıdakı göstәricilәr qiymәt¬lәndirilir:

•

maliyyә gәlirlәri, ezamiyyә xәrclәri
әmәliyyat gәlirlәri vә xәrclәri, inzibati vә kommersiya xәrclәri;
satışdan pul gәlirlәri, ezamiyyә xәrclәri;
amortizasiya vә әmәliyyat gәlirlәri
amaortizasiya, maliyyә xәrclәri

24 Tәhlükәsizlik zonası nәdir?

•

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

25 İstehsalın rentabelliyi hesablanır:

•

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

26 Dövriyyә kapitalının rentabelliyi hesablanır:

•

xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirinә nisbәti kimi.
satışdan mәnfәәtin dövriyyә kapitalının orta mәblәğinә nisbәti kimi;
xalis mәnfәәtin kapitalın orta mәblәğinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin aktivlәrin orta mәblәğinә nisbәti kimi;
satışdan mәnfәәtin debitor borclarının orta mәblәğinә nisbәti kimi;

27 İnflyasiya şәraitindә aşağıdakı metoddan istifadә etmәklә maliyyә hesabatı göstәricilәrinә düzәliş edilir:

•

balans.
mütlәq fәrq;
mütlәq fәrq;
zәncirvari yerdәyişmә;
pulun daimi alıcılıq qabiliyyәti;

28 Mühasibat balansının pul maddәsinә aid edilir:

•

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

29 Mühasibat (maliyyә) hesabatının trend tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun (balansın yekununda hәr bir
hesabat göstәricilәrinin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn olun
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•

tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә
nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.

30 Mühasibat balansının qeyripul maddәsinә aid edilir:

•

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

31 Xüsusi dövriyyә vәsaitlәrin manevretmә әmsalı necә hesablanır?

•

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

32 Dövriyyә göstәricilәri sәciyyәlәndirir

•

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

33 Mühasibat (maliyyә) hesabatına olan ümumi tәlәblәr:

•

mötәbәrlik, operativlik
müqayisәli olması, operativlik
mötәbәrlik, tamlıq, әhәmiyyәtlilik;
operativlik, dinamiklik;
dinamiklik, müqaisәlilik

34 Mühasibat(maliyyә) hesabatının amilli tәhlili sәciyyәlndirir:

•

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

35 Mühasibat (maliyyә) hesabatının şaquli tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayi
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә müqa
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә

36 Xüsusi kapitalın manevrlik әmsalı sәciyyәlәndirir

•

likvidlik sәviyyәsini.
kapitalın dövr sürәtini;
xüsusi kapitalın uzunmüddәtli aktivlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә
maliyyә aktivliyinin sәviyyәsini;
xüsusi kapitalın qısamüddәtli aktivlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә
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37 Balans hesablarında ehtiyat vә mәsrәflәrin nәzәrә çarpacaq artımı sәciyyәlәndirir:

•

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

38 Xalis dövriyyә aktivlәri hesablanır:

•

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

39 Maliyyә sabitliyinin aşağıdakı növlәri vardır:

•

nisbi, mütlәq, orta, cari;
mütlәq, normal, qeyrisabit, böhranlı;
mütlәq, normal, nisbi, perspektiv;
perspektiv, cari, orta, normal;
nisbi, müğlәq, cari, normal.

40 Xüsusi kapitalın artırılması mәnbәyinә bilavasitә aiddir:

•

maliyyә qoyuluşları;
istiqrazların buraxılışı;
kreditlәrin cәlb edilmәsi;
mәhsul satışmәhsul satışından pul gәliri.
sәhmlәrin emissiyası;

41 Xüsusi kapitalın tәrkibinә daxil edilmir:

•

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

42 Cari likvidlik әmsalı sәciyyәlәndirir:

•

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

43 Tәşkilatın ödәmә qabiliyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan göstәrici;

•

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

44 Mütlәq likvidlik әmsalı sәciyyәlәndirir:
tәşkilatın cari aktivlәri cari passivlәrinin hansı hissәsini örtür.

•
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•

tәşkilat özünün pul vәsaiti vә qiymәtli kağızları hesabına qısamüddәtli öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәyә bilәr;
tәşkilat özünün pul vәsaiti vә qiymәtli kağızları hesabına bütün öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәyә bilәr;
tәşkilat yaxın dövrә uzunmüddәtli borcların hansı hissәsini ödәyә bilәr;
tәşkilat pul vәsaiti hesabına cari öhdәliklәrin hansı hissәsini ödәyә bilәr;

45 Tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә maraqlıdır:

•

kreditorlar;
mülkiyyәtçilәr;
mühasiblәr.
maliyyә analitiklәri;
sәhmdarlar;

46 Tәşkilatın likvidliyinin qiymәtlәndirilmәsindә maraqlıdır:

•

kreditorlar;
mülkiyyәtçilәr;
menecerlәr.
sәhmdarlar;
dövlәt;

47 Xalis cari aktiv necә hesablanır?

•

dövriyyә aktivlәrinin real vәziyyәtinә görә korrektә edilmiş xüsusi kapital;
likvid aktivlәrlә qısa müddәtli debitor borclarının fәrqi kimi;
xüsusi vәsait mәnbәyi ilә borc kapitalının fәrqi kimi.
dövriyyә aktivlәri ilә qısamüddәtli borc arasında fәrq kimi;
dövriyyә aktivlәri ilә çәtin realizә edilәn aktivlәr arasında fәrq kimi;

48 Hansı göstәrici dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirir:

•

dövriyyә vәsaitlәrinin ortaillik dәyәri.
dövriyyә vәsaitlәrinin dövranı әmsalı;
dövriyyә vәsaitlәrinin tәhkim olunması әmsalı;
mәnfәәt;
ehtiyatların hәcmi;

49 Dövriyyә vәsaitlәri ilә tәmin olunmanın tәhlilinin vәzifәlәri hansıdır?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәti.
istehsal ehtiyatla plan tәlәbatına uyğun olmasınınqiymәtlәndirilmәsi;
debitor borclarının keyfiyyәtinin tәhlili;
debitor borclarının tәrkibinin tәhlili;
dövriyyә vәsaitlәri üzrә nisbi qәnaitin hesablanması;

50 Dövriyyә vәsaitlәrinin tәrkibi vә quruluşunun tәhlili qarşısında hansı vәzifәlәr durur?

•

әmtәә material dәyәrlәrinin tәhlili.
pul axınlarının tәhlili;
debitor borclarının keyfiyyәtinin tәhlili;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsinin tәhlili;
debitor borclarının tәrkibinin tәhlili;

51 Dövriyyә vәsaitlәrin tәrkibini tәşkil edir:

•

borc kapitalı.
iş maşınları vә avadanlıqlar;
xammal, әsas material, yarımfabrikatlar;
debitor borcları;
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xüsusi kapital;

52 Bank uçotu әmәliyyatı tәtbiq olunmuşdursa, onda kredit müәssisәsi ödәniş öhdәliyini onun sahibindәn
bu qiymәtә alır:

•

razılaşdırılmış qiymәtlә
müddәtin sonunda ona görә ödәnilmәli olan mәblәğdәn az;
öhdәlik mәblәğindә;
müddәtin sonunda ona görә ödәnilmәli olan mәblәğdәn yüksәk;
ilkin dәyәrindә;

53 Mürәkkәb uçot dәrәcәsilә diskontlaşdırma sәrfәlidir:

•

satıcılar üçün.
borclular üçün;
banklar üçün;
kreditorlar üçün;
alıcılar üçün;

54 Hansı әmsal gәlәcәk pul vahidinin bu günә qiymәtini göstәrir:

•

mürәkkәb faizlәrin hesablanması әmsalı;
diskontlaşdırma әmsalı;
keçid әmsalı;
kapitalın ödәnilmәsi әmsalı
variasiya әmsalı.

55 Müqavilәdә faiz dәrәcәsinin qәti müәyyәn edilmiş (fiksiya edilmiş) kәmiyyәti necә adlanır?

•

kombinәlәşmiş.
sürüşkәn;
dәyişәn;
sabit;
mürәkkәb;

56 İllik mәblәğә vә ya әvvәlki dövrdә artırılmalarla birlikdә mәblәğә tәtbiq edilәn faiz dәrәcәsi adlanır:

•

orta faiz;
kombinәlәşdirilmiş;
mürәkkәb;
sadә;
qarışıq

57 Maliyyә resurslarına aiddir:

•

müxtәlif sәviyyәli büdcә resursları.
büdcә vә qeyri büdcә fondları, istehlak vә yığım fondları;
mәnfәәt, vergi, sığorta ödәmәlәri;
pul vәsaitlәri, qeyri maddi aktivlәr, istehsal dövriyyә fondları;
müqavilә şәrtlәrinә müvafiq maliyyә öhdәliklәri;

58 Maliyyә tәhlilinin mәqsәdi:

•

müәssisәnin rәqabәt siyasәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
mәhsulun mayadәyәrinin quruluşunun qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti vә maliyyә nәticәlәrinin tәhlili;
müәssisәdә işlәrin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
biznesplanın yerinә yetirilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi;
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59 Müqavilәdә faiz dәrәcәsinin qәti müәyyәn edilmiş kәmiyyәti göstәrilibsә o necә adlanır?

•

kombinәlәşmiş.
sürüşkәn;
mürәkkәb;
dәyişәn;
Müqavilәdә faiz dәrәcәsinin qәti müәyyәn edilmiş kәmiyyәti göstәrilibsә o necә adlanır?
daimi;

60 Bütün ssudalar dövrü әrzindә ilk ssuda mәblәğinә görә istifadә olunan faiz dәrәcәsi necә adlanır?

•

orta faiz.
kombinәlәşmiş;
mürәkkәb;
sadә;
qarışıq;

61 Müstәqillik әmsalı hesablanır:

•

bütün vәsait mәnbәyi / borc vәsaiti.
borc vәsaiti + cәlb edilmiş vәsait/ bütün vәsait mәblәği;
borc vәsaiti / bütün vәsait mәblәği;
xüsusi vәsait / borc vәsaiti;
xüsusi vәsait / bütün vәsait mәblәği;

62 Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti qeyrisabit hesab edilir:

•

ehtiyatların vә xәrclәrin ödәnilmәsi üçün uzunmüddәtli vәsaitlәr yetәrli olmadıqda;
әmlakın ümumi hәcmindә xüsusi vәsaitin payı azlıq tәşkil etdikdә.
xüsusi vәsait mәnbәlәri ehtiyat vә mәsrәflәrdәn çox olduqda;
ödәmә qabiliyyәti pozulmuşdur, lakin ehtiyatların vә debitor borclarının dövr sürәtinin yüksәldilmәsi hesabına
onu bәrpa etmәk mümkündür;
xüsusi vәsaitlәrin ehtiyatlardan vә xәrclәrdәn az olduğu halda;

63 Maliyyә menecmentinin әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

mәhsulun bazarda hәrәkәti strategiyasının işlәnib hazırlanması.
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin müәyyәn olunması vә onların strukturunun optimallaşdırılması
maksimum mәnfәәt әldә olunması mexanizminin yaradılması;
mәhsul satışı kanallarının tәhlili vә planlaşdırılması;
istehsalın texnologiyasının vә tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

64 İlk mәblәğә borcun bütün müddәti әrzindә tәtbiq olunan faiz dәrә¬cә¬si necә adlanır?

•

orta faiz.
kombinәlәşmiş;
mürәkkәb;
sadә;
qarışıq;

65 Borc mәblәği 150 min manat, sadә faiz dәrәcәsi ilә illik 8% , borc müddәti üç il olduqda sadә faiz üzrә
artım mәblәği tәşkil edir:

•

63 min manat.
58 min manat;
42 min manat;
36 min manat;
52 min manat;
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66 Kontraktlarda göstәrilәn, lakin sazişin real sәmәrәliliyini әks etdirmәyәn vә müqayisә üçün istifadә edilә
bilmәyәn faiz dәrәcәsi necә adlanır:

•

ilin günlәrinә yaxınlaşdırılmış adi faiz;
sәmәrәli illik faiz dәrәcәsi;
faizlәrin fasilәsiz hesablanması zamanı tәtbiq olunan illik faiz dәrәcәsi;
orta aylıq faiz dәrәcәsi.
nominal faiz dәrәcәsi;

67 Kommersiya uçotunda ssudadan istifadәyә görә ödәnilәsi mәblәğ nә zaman hesablanır?

•

ildә iki dәfә
hәr ayda;
ssuda müddәtinin sonunda;
ssudanın ilk başlanğıcından;
hәr rübdә;

68 Tәhlilin trend metodunun tәtbiqi zamanı istifadә olunur:

•

normativ kәmiyyәtlәrdәn;
öyrәnilәn amillәrin dinamikası sıralarının mәlumatlarından.
nisbi kәmiyyәtlәrdәn;
mütlәq kәmiyyәtlәrdәn;
orta kәmiyyәtlәrdәn;

69 İnvestisiya tәhlilinin bütün metodları aşağıdakı qruplara bölünür:

•

diskontun normasına vә diskontlaşdırma әmsalına әsaslanan.
layihәnin ödәmә normasına vә ödәmәnin sadә müddәtinin hesablanmasına әsaslanan;
xalis cari dәyәrә vә investisiyaların rentabelliyinә әsaslanan;
diskontlaşdırma vә uçot dәrәcәlәrinә әsaslanan;
statistik vә uçot dәrәcәlәrinә әsaslanan;

70 Lizinq bank kreditindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

yüksәk dәyәri ilә.
lizinq müәssisәnin әmlakını müәyyәn edir;
istifadә müddәtinә görә;
lizinq ödәmәlәri bank kreditlәrinә nisbәtәn az mәblәğ tәşkil edir;
lizinq yalnız büdcә tәşkilatlarına verilir;

71 Diskontlaşdırma metodunun mahiyyәti nәdir?

•

gәlәcәk dövrdәn cari vaxta pul axınının tәtbiq edilmәsi.
müәssisәnin hesabat dövrundә bank hesabına köçürülmәli olduğu mәblә¬ğin müәyyәn edilmәsi;
pul vәsaitlәrinin faizlә әks etdirilmәsi;
pul daxilolmalarının dondurulması;
bankın tәşkilata pul köçürmәsindәn әldә olunan mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi;

72 Xalis pul aktivlәri nәdir?.

•

balansın pul vә qeyri pul maddәlәrinin cәmi.
balansın aktivinin pul vә qeyri pul maddәlәrinin fәrqi;
pul vәsaitlәri vә pul öhdәliklәri mәblәqlәrinin fәrqi;
balansın pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri, qısamüddәtli kredit vә borclar;
balansın passivinin pul vә qeyri pul maddәlәrinin fәrqi;

73 Müәssisәnin maliyyәsi sәciyyәlәndirir:
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•

büdcә resursları, büdcә kreditlәri.
cari fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi üçün cәlb olunan mәcmu pul vәsaitlәri;
maliyyә resurslarının formalaşması vә istifadәsi prosesindә yaranan pul münasibәtlәrini
müәssisәnin pul axınlarının idarә olunması sistemini;
müәssisә aktivlәrinin formalaşdırılması üçün toplanmış bütün pul vәsaiti mәnbәlәri;

74 Maliyyә tәhlilinin daxili subyektlәrinә aiddir:

•

mühasiblәr.
kreditorlar;
menecerlәr;
sәhmdarlar;
debitorlar;

75 Veksellәrin uçotu zamanı tәtbiq olunur:

•

idarәetmә uçotu
statistik uçot;
riyazi diskontlaşdırma;
kommersiya uçotu;
kombinә edilmiş uçot.

76 Maliyyә riski әmsalı hesablanır:

•

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

77 Maliyyәlәşdirmә әmsalı hesablanır:

•

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

78 Maliyyә sabitliyi әmsalı hesablanır:

•

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

79 әmlakın real dәyәri әmsalı:

•

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

80 Borc vәsaitlәrinin uzunmüddәtә cәlb edilmәsi әmsalı:

•

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

81 Daimi aktivin indeksi hesablanır:

•

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

82 Material ehtiyatlarının xüsusi vәsaitlәrә tәmin olunması әmsalı hesablanır:

•

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

83 Xüsusi vәsaitlәrlә tәmin olunma әmsalı hesablanır:

•

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

84 Material ehtiyatların dövretmә әmsalı hesablanır:

•

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

85 Tәşkilat iki il müddәtinә 1200 min manat mәblәğindә kredit götür¬mәk qәrarına gәlmişdir. Müqavilә
şәrtlәrinә әsasәn sadә faz dәrәclәri tәtbiq olunur, faizlәrin hesablanması qaydası aşağıdakı kimidir: birinci
yarım il 10%, növ¬bәti yarım illәrdә illik dәrәcә 2% artırılır. Qaytarılacaq borc mәblәğini müәy¬yәn edin.

•

1512 min manat.
1556 min manat;
1388 min manat;
1322 min manat;
1472 min manat;

86 Tәşkilat maliyyә cәhәtdәn müstәqil hesab edilir:

•

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

87 Müәssisәnin likvidliyinin ümumi göstәricisi:
aralıq (böhranlı) likvidlik әmsalı
xalis dövriyyә vәsaitlәrinin monevrlik әmsalı;
müstәqillik әmsalı;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti;

•
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•

cari likvidlik әmsalı;

88 Xüsusi kapitalın manevrlik әmsalı hesablanır:

•

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

89 Dövriyyә aktivlәrin dövretmә әmsalı hesablanır:

•

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

90 Xalis dövriyyә kapitalı hesablanır:

•

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

91 Müstәqillik әmsalı hesablanır:

•

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

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

•

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

93 Cari (ümumi) likvidlik әmsalı hesablanır:

•

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

94 Aralıq (böhranlı) likvidlik әmsalı hesablanır:

•

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

95 Mütlәq likvidlik әmsalının minimal hәddi:
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•

3;5.
2;
0,2 – 0,25;
1;
3;

96 Mütlәq likvidlik әmsalı hesablanır:

•

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

97 Tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı (tәhlükәsizlik zonası) hesablanır:

•

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

98 Xüsusi dövriyyә kapitalının (aktivlәrinin) manevrlik әmsalı hesablanır:

•

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

99 Material – istehsal ehtiyatları LİFO metodu ilә qiymәtlәndirildikdә:

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti әvvәl sürәtlәnir, sonra lәngiyir.
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti dәyişmәz qalır
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti sürәtlәnir;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti lәngiyir;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәti әvvәl lәngiyir sonra sürәtlәnir;

100 İşlәk kapital:

•

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

101 Mühasibat (maliyyә) hesabatına olan ümumi tәlәblәr

•

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

102 Mühasibat (maliyyә) hesabatının müqayisәli tәhlili sәciyyәlәndirir
nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
müqayisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas meylinin müәyyәn olunmasını;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisәsidir
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•

hesabatın hәr bir mövqeyinin ötәn dövrün sәciyyәsi ilә müqayisәsәni
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilatın göstәricilәri ilә müqayisәsini

103 Mühasibat (maliyyә) hesabatının amilli tәhlili sәciyyәlndirir:

•

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

104 Mühasibat (maliyyә) hesabatının trend tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

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

105 Mühasibat (maliyyә) hesabatının şaquli tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә¬sinihesabatın hәr bir maddәsinin ötәn
dövrün eyni maddәsi ilә müqayisә¬sini
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә mü¬qa¬¬yisәsi vә göstәricilәrin dinamikasının әsas
meylinin müәyyәn olunmasını;
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini
nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.

106 Mühasibat (maliyyә) hesabatının üfiqi tәhlili sәciyyәlәndirir:

•

nәticә göstәricilәrinә ayrıayrı amillәrin tәsirinin hesablanmasını.
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrlәrin eyni maddәsi ilә dina mikada әsas meylinin müәyyәn edilmәsi;
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsini;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövrün eyni maddәsi ilә müqayi sәsini;
tәşkilatın әsas göstәricilәrinin rәqib tәşkilata uyğun göstәricilәri ilә müqayisәsini;

107 Balansın müqayisәli tәhlili

•

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

108 Balansın trend tәhlili:

•

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

109 Müәssisәnin xüsusi kapitalına aiddir

•

hazır mәhsul.
debitor borcları;
kassada, hesablaşma vә valyuta hesablarında olan pul qalıqları;
әlavә vә ehtiyat kapitalı;
kreditor borcları;
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110 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan әsas informasiya mәnbәyi
hansıdır?

•

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

111 Dövriyyә aktivlәrinә aid edilir:

•

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

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

•

proqnozlaşdırma.
mütlәq;
obyektivlik;
retrospektivlik;
operativlik;

113 Mühasibat (maliyyә) hesabatının elementinә aid edilir:

•

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

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

•

elmi yanaşma.
konfidensiallıq;
operativlik;
müqayisәlik;
sәmәrәlilik;

115 Maliyyә hesabatı göstәricilәrinin dinamikasının proqnozlaşdı¬rılması hәyata keçirilir:

•

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

116 Mühasibat (maliyyә) hesabatları hansı mәlumatlar әsasında formalaşdırılır:

•

normativ mәlumatlar.
proqnoz mәlumatları;
operativ uçot mәlumatları;
biznesplan mәlumatları;
mühasibat uçotu mәlumatları;
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117 Fәaliyyәtin maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkilata illik 22% olmaqla 150 gün müddәtinә 900 min manat
tәlәb olunur. Ödәnilәcәk kreditin mәblәği tәşkil edәcәk:

•

982,5 min manat.
723,8 min manat;
672,5 min manat;
585,9 min manat;
865,7 min manat;

118 Müәssisәnin hesabatı nәticәlәrinә görә mәhsul satışından pul gәliri 3500 min manat, xalis mәnfәәti 400
min manatdır. Dividentlәrin ödәnilmәsi 15% nәzәrdә tutulmuşdur. Bu halda satışdan pul gәlirindә
bölüşdürülmәmiş mәnfәәtin payını müәyyәn edin?

•

6,05 % .
9, 71 %;
4,84 % ;
5,22 %;
5,92 %;

119 Sәhmlәrin bazar qiymәtinin bir sәhmә düşәn mәnfәәtә nisbәti oxşar firmalarda 1,8dir, firmada
buraxılan sәhmlәrin sayı 3500 әdәddir. Bir sәhmә düşәn gözlәnilәn mәnfәәt 37 manatdır. Bu mәlumatlardan
istifadә etmәklә firmanın bazar dәyәrini tәyin edin?

•

326420 manat.
296720 manat;
312650 manat;
301200 manat;
233100 manat;

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

•

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

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

•

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

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

•

0,58 .
0,59 ;
0,77 ;
0,63 ;
0,85 ;

123 İmtiyazlı sәhmlәrin nominal dәyәri 2000 manat, elan edilmiş divident sәviyyәsi 8 faiz, investor üçün
tәlәb olunan mәnfәәt norması 12 %dir. Bu halda hәmin sәhmlәrin cari dәyәrini tәyin edin?
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•

1264 manat.
1333 manat;
1262 manat;
1284 manat;
1318 manat;

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

•

0,95
0,77 ;
0,96 ;
0,88;
0,68 ;

125 Balans hesabatı mәlumatlarına görә balansın valyutası 25900 min manat, xüsusi kapitalı 14500 min
manat, dövriyyәdәn kәnar aktivlәr 11500 min manatdır. Dövriyyә aktivlәrinin xüsusi dövriyyә vәsaitlә
örtülmәsi әmsalını müәyyәn edin?

•

0,18.
0,28;
0,21;
0,25;
0,27;

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

•

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

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

•

22,20.
28,72;
22,83;
25,36 ;
20,20;

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

•

22,20.
28,72;
22,83;
25,36 ;
20,20;

129 Müәssisәnin hesabatlarında aparılan hesablamalara görә hesabat ilindә kreditor borcların bir dövrün
uzunluğu 8,74 gün, istehsal tsiklinin bir dövrün uzunluğu 55,16 gündür. Bu halda әmәliyyat tsiklinin
uzunluğunu müәyyәn edin?

•

50,59.
64,12;
68,68;
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•

67,9 ;
50,58;

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

•

14,14.
14,28;
11,75% ;
12,76;
12,12;

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

•

0,83,85.
0,745 ;
0,826 ;
0,923;
0,81,81;

132 İstehsalın sabitliyi (möhkәmliyi) ehtiyatı sәviyyәsi hesablanır:

•

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

133 Aktivlәrin dövranının artması tәmin edir:

•

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

134 Xalis dövriyyә kapitalının hәcminin artması şәraitindә likvidliyin itirilmәsi riski:

•

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

135 Aktivlәrin vә xüsusi kapitalın gәlirliyi göstәricilәri asılıdır:

•

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

136 Balans mәlumatlarına әsasәn aktivlәr 35000 min manat, xüsusi kapital 22000 min manat, uzunmüddәtli
öhdәliklәr 3000 min manat tәşkil edir. Maliyyә müstәqilliyi әmsalını müәyyәn edin?
2,22
1,45.
0,71;

•
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•

0,63;
2,05

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

•

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

138 Hesabat ilinin sonuna balans mәlumatlarına görә qısamüddәtli borc vәsaiti mәblәği 24500 min manat,
hesablaşma hesabında onun pul vәsaiti mәblәği 2800 min manatdır. Mütlәq likvidlik әmsalını müәyyәn edin?

•

0,1276 .
0,10254 ;
0,1321;
0,1142 ;
0,1414 ;

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

•

0,9281;
0,93212;
1,153 ;
1,056;
1,218.

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

•

2,32.
0,53;
1,89;
2,08;
1,87;

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

•

3,21
2,23;
0,92;
0,77;
2,39.

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

•

5,71;
1,15;
3,21.
2,23;
1,02;
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143 Balans mәlumatlarına görә balansın valyutası 23900 min manat, xüsusi kapital – 12500 min manat,
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr 10500 min manatdır. Dövriyyә aktivlәrinin xüsusi dövriyyә vasitilә örtülmәsi
әmsalını müәyyәn edin?

•

0,32.
0,93;
1,19;
0,15;
0,16;

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

•

0,59.
0,93;
2,08;
0,33
0,48;

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

•

0,15;
0,57;
0,85
0,67;
0,90;

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

•

0,65;
0,60;
0,35
0,47;
0,58;

147 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı hesablanır:

•

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

148 Xüsusi dövriyyә kapitalının kifayәtliliyi әmsalı hesablanır:

•

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

149 Dövriyyә aktivlәrinin dövretmә әmsalı (dövrlә) hesablanılır:

•

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

150 Aktivlәrin dövr sürәti hesablanır:

•

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

151 İdarәetmәnin sәmәrәlilik әmsalı hesablanır:

•

әmtәәlik mәhsulun is tehsal fondlarının ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi.
idarәetmә xәrclәrinin әmtәәlik vә ya xalis mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
xalis mәhsulun hәcminin idarәetmә xәrclәrinin hәcminә nisbәti kimi;
istehsal heyәtinin idarәetmә işçilәrinin sayına nisbәti kimi;
idarәetmә işçilәrinin sayının istehsal heyәtinә nisbәti kimi;

152 әmtәәlik mәhsul balansına daxildir:

•

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

153 Variasiya әmsalı xarakterizә edir:

•

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

154 Ritmiklik 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 onun plan hәcminә nisbәti;
faktiki istehsalın plan üzrә istehsalın hәcminә nisbәti;
gün әrzindә plan üzrә mәhsul istehsalnın onun ortagünlük hәcminә nisbәti;

155 Zaydan itginin nisbi hәcmi müәyyәn edilir:

•

zaydan itginin ümumi dәyәrindә zayın düzәldilmәsinә bütün xәrclәrin payı.
әmtәәlik mәhsulun dәyәrindә itginin xüsusi çәkisi;
ümumi mәhsulun dәyәrindә itginin xüsusi çәkisi;
mütlәq zay mәhsulun istehsal maya dәyәrinә nisbәti;
satılmış mәhsulun dәyәrindә itginin xüsusi çәkisi;

156 Zay mәhsulun aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir;

•

daxili vә xarici
düzәldilә bilәn, bizәldilә bilmәyәn;
istehsal, qeyriistehsal, daxili vә xarici;
satılmayan, kifayәtedici, daxili vә xarici;
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mümkün istifadә qiymәti üzrә düzәldilә bilәn;

157 Orta sortluq әmsalı hesablanır:

•

birinci vә üçüncü sort mәhsulların nisbәti
bütün növlәr üzrә mәhsulların dәyәrinin mәhsulların birinci növün qiymәti ilә hesablanmış dәyәrinә nisbәti;
dәyәr ifadәsindә bütün növ mәhsulların plan keyfiyyәtinin plan üzrә mәhsulun dәyәrinә nisbәti;
dәyәr ifadәsindә bütün növ mәhsulların plan keyfiyyәtinin faktiki ümumi mәhsulun dәyәrinә nisbәti;
birinci vә ikinci sort mәhsulların nisbәti;

158 Çeşid üzrә planın yerinә yetirilmәsi әmsalı hesablanır:

•

ümumi mәhsul buraxılışının çeşid üzrә plan hәddindә faktiki mәhsul buraxılışına nisbәti.
çeşid üzrә plan mәhsul buraxılışının faktiki mәhsul buraxılışına nisbәti;
çeşid üzrә plan hәddindә faktiki mәhsul buraxılışının plan üzrә ümumi mәhsul buraxılışına nisbәti;
çeşid üzrә faktiki mәhsul buraxılışının ümumi mәhsul mәhsul buraxılışına nisbәti;
faktiki mәhsul buraxılışının çeşid üzrә plan mәhsul buraxılışına nisbәti;

159 İstehlak qiymәti sәciyyәlәndirir:

•

mәhsulun yerlәşdirilmәsi, quraşdırılması, işlәmә vәziyyәtinә gәtirilmәsi xәrclәri.
mәhsulun istismarı (istehlakı) üzrә xәrclәri;
mәhsulun bütün xidmәti dövri әrzindә alıcının onun әldә etmәsinә vә istehlakına çәkdiyi tam xәrclәri ;
mәhsulun әldә olunmasına çәkilәn xәrclәri;
mәhsula xidmәt üzrә xәrclәri;

160 Tәşkilatın bazar payı әmsalı hesablanır:

•

qiymәtin artım tempinin satışdan mәnfәәtin artım tempinә nisbәti kimi.
ayrıayrı növ mәhsul üzrә satışın hәcminin mәhsul satışının ümumi hәcminә nisbәti kimi;
mәhsul bazarının potensial tutumunun konkret mәhsul növü vә ya çeşid qrupu üzrә satışın hәcminә nisbәti kimi;
konkret mәhsul növü vә ya çeşid qrupu üzrә satışın hәcminin hәmin mәhsul bazarının potensial tutumuna nisbәti
kimi;
mәhsul satışının ümumi hәcminin ayrıayrı növ mәhsul üzrә satışın hәcminә nisbәti kimi;

161 Pәrakәndә mal dövriyyәsinin hәcminә tәsir göstәrәn amillәr qrupuna aiddir:

•

sosial mәsәlәlәrlә әlaqәdar amillәr, әsas fondlarla әlaqәdar amillәr;
әmәk resursları ilә bağlı amillәr, sosial mәsәlәlәrlә әlaqәdar amillәr;
mal fondları ilә әlaqәdar amillәr, әmәk resursları ilә bağlı amillәr;
mal fondları ilә әlaqәdar olan amillәr, ticarәt işçilәrinin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı ilә әlaqәdar olan amillәr, әsas
fondlarla (vәsaitlәrlә) әlaqәdar olan amillәr, sosial mәsәlәlәrlә әlaqәdar olan amillәr;
mal fondları ilә әlaqәdar olan amillәr, әsas fondlarla әlaqәdar amillәr;

162 Ümumi mәhsulu hesablamaq üçün istifadә olunan göstәricilәr

•

mәhsultutumu göstәricisi, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
realizә olunmuş mәhsul, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
әmtәlik mәhsul, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
yüklәnmiş mәhsul, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
. ritimiklik әmsalı, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal

163 Realizә edilmiş mәhsulu hesablamaq üçün göstәricilәr:

•

realizә olunmuş mәhsul, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
әmtәlik mәhsul, hazır mәhsul qalığı dövrün әvvәlinә vә sonuna
ritimiklik әmsalı, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
yüklәnmiş mәhsul, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
mәhsultutumu göstәricisi, dövrün әvvәlinә vә sonuna bitmәmiş istehsal
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164 Plan hәcmindә faktiki mәhsul istehsalının onun plan hәcminә nisbәti göstәrir;

•

fondverimi göstәricisi
materialtutumu göstәricisi
mәhsultutumu göstәricisi
Ritmiklik göstәricisi
fondtutumu göstәricisi

165 Ümumi mәhsulun hәcmindә әmtәәlik mәhsulun payını bldirir

•

ahangdarlıq әmsalı
fondverimi әmsalı
ritimiklik әmsalı
mәhsultutumu әmsalı
әmtәlik әmsalı

166 Çeşid üzrә plan çәrçivәsindә faktiki mәhsul buraxılışının plan üzrә ümumi mәhsul buraxılışına nisbәti;

•

müәyyәn vaxt әrzindә çeşidlәrin dәyişilmәsi
ahәngdarlıg әmsalı hesablanır
çeşid üzrә planın yerinә yetirilmәsi әmsalı hesablanır
mәhsulların çeşidә görә sayını göstәrir
müәyyәn vaxt әrzindә mәhsul satışını bildirir

167 Plan üzrә günlük tapşırıqdan orta kvadrat kәnarlaşmanın plan üzrә ortagünlük mәhsul buraxılışına
nisbәti göstәrir;

•

fondverimi әmsalı
variasiya әmsalı
mәhsultutumu әmsalı
ritimiklik әmsalı
ahangdarlıq әmsalı

168 Istehsal edilmiş zay mәhsul iki formada olur

•

daxili vә xarici.
sertifikatlı vә sertifikatsız
köhnә vә tәzә
düzәldilә bilәn vә düzәldilә bilmәyәn
ağır vә yüngül

169 Mәhsulun keyfiyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr bölünür:

•

beynәlхalq vә milli göstәricilәrә
spesefik vә coxölçülü göstәricilәrә
ümumilәş¬diri¬ci vә fәrdi göstәricilәrә
daxili vә xarici göstәricilәrә
spesefik vә fәrdi göstәricilәrә

170 Mәhsul istehsalının hәcmini xarakterizә edәn әsas göstәricilәr hansılardır?

•

İstehsalata verilәn xammal, enerji, yanacaq, әmәk ödәnişi vә amortizasiya ayırmaları
Ümumi mәhsul, bitmәmiş istehsal vә istehsalın zay mәhsulları;
Ümumi daxili mәhsul vә әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
Ayrıayrı sexlәrin istehsal etdiklәri mәhsulların miqdarı;
Әmtәәlik vә satılan mәhsulun hәcmi;

171 Çeşid etibarilә mәhsul istehsalı planının yerinә yetirilmәsi faizi necә hesablanır?
24/98

23.12.2016

•

İstehsalın kәsrlә yerinә yetirilәn çeşidlәr hesablamaya daxil edilmәdәn faktiki göstәrici plan göstәricisinә bölünür;
Hәr bir çeşid üzrә plan göstәricilәri 100ә vurularaq faktiki göstәriciyә bölünür;
Hәr bir çeşid üzrә faktiki göstәrici 100ә vurulur vә plan göstәricisinә bölünür;
Ayrıayrı çeşidlәr üzrә faktiki vә plan göstәricilәri toplanır, faktiki yekun göstәrici yüzә vurulur vә plan
göstәricisinә bölünür;
Hәr bir çeşid üzrә buraxılan mәhsulun faktiki hәcmi plan dairәsindә götürülәrәk toplanır, nәticәdә «faktikiplan
dairәsindә» hesablanan göstәrici 100ә vurularaq plan göstәricisinә bölünür;

172 Mәhsul buraxılışı planının yerinә yetirilmәsi tәhlilinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

Ümumilikdә müәssisә üzrә istehsal planının yerinә yetirilmәsini müәyyәn etmәk, istehsalın hәcminә tәsir edәn
amillәrin tәsir dәrәcәsini tәyin etmәk;
Mәhsul istehsalını artırmaq mәqsәdilә xammalmaterial, istehsal avadanlıqları vә işçi qüvvәsilә tәmin olunmanı
müәyyәn etmәk;
Mәhsul istehsalı vә satışının hәcmini müәyyәn etmәk;
Mәhsul buraxılış planının yerinә yetirilmәsini ayrıayrı sexlәr vә mәhsullar üzrә tәyin etmәk;
İstehsalın hәcmi ilә әlaqәdar qәrar vә göstәrişlәrin yerinә yetirilmәsi vәziyyәtini öyrәnmәk;

173 Çeşid etibarilә mәhsul istehsalına hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Bağlanmış müqavilәlәr üzrә xammalmaterialların daxil olması, xammal material¬la¬rın keyfiyyәti, malalanlarla
bağlanmış müqavilәlәrә әmәl olunması
Xammalmaterialların ahәngdar daxil olmaması;
Әsas istehsalat fәhlәlәrinin digәr işlәrә cәlb edilmәsi;
Әsas istehsal avadanlıqlarının boşdayanmaları;
Müәssisә vә sex rәhbәrliyinin işdәn çıxarılması;

174 Mәhsulun keyfiyyәtinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Zay mәhsulların xüsusi çәkisinin dәyişmәsi;
Yüksәk biliyә vә peşә hazırlığına malik olan idarәetmә kadrların mövcudluğu;
Texnoloji kadrların vә ustaların, fәhlәlәrin işә davamiyyәti;
Struktur dәyişikliyi haqda müәssisә rәhbәrliyinin sәrәncam vә göstәrişlәri
xammalın keyfiyyәti, texnoloji avadanlıqların texniki vәziyyәti vә işçilәrin peşәkarlığı;

175 Mәhsul istehsalının hәcminә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır?

•

Mәhsul satışı üzrә müqavilә öhdәliklәrinin pozulması.
Istehsal texnologiyalarının lazımi sәviyyәdә tәkmillәşdirilmәmәsi;
Maliyyә resurslarının çatışmamazlığı vә ya artıqlığı;
Mәhsul istehsalı üzrә işin tәşkilinin vәziyyәti;
Istehsal resursları ilә tәmin olunma vә onlardan istifadә sәviyyәsi;

176 Mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsinә hansı amillәr tәsir

•

hesabat dövrünün әvvәlinә vә sonuna mal qalığının dәyişmәsi, mal daxil olması, mal satışı vә sair mәxaric.
mal qalığı, mal ehtiyatları, әmәk ehtiyatlarından istifadә, әmәyin keyfiyyәti vә әmәk mәhsuldarlığı;
ticarәt işçilәrinin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı;
ticarәt şәbәkәsindәn malların daxil olması, kredit faizlәri, mövsümi mal ehtiyatları;
çeşidlәr üzrә ayrıayrı maq qrupları, istehlak tәlәbinin öyrәnilmәsi;

177 Gәlir üzrә tәklifin elastikliyi әmsalı vahidә bәrabәr olduqda:

•

tәlәb zәif elastikdir.
tәklif mütlәq elastik deyil;
tәklif elastik deyil;
tәklif elastikdir;
tәlәbin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;

178 Materialveriminә tәsir edәn amillәr hansılardır?
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•

Satışdan әldә olunan pul gәliri
Texniki vә texnoloji amillәr;
Mәhsulun hәcmi vә sәrf olunan xammalmaterialın hәcmi;
Materialın keyfiyyәti vә qiymәti;
Mәhsulun keyfiyyәti;

179 Satışdan pul gәlirindә material mәsrәflәrinin payı nәyi göstәrir?

•

әmәk resurslarından istifadә sәviyyәsini.
mәhsulun materialtutumunu;
mәhsulun әmәktutumunu;
mәhsulun mәsrәftutumunu;
material resurslarının verimini ;

180 Istehsalın vә satışın hәcminin tәhlili üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

mötәbәrlik göstәricilәri, әmtәәlik mәhsul, әmәk tutumu göstәricisi
dәyәr göstәricilәrindәn, hazır mәhsul qalığı göstәricilәri
unifikasiya göstәricilәri, mötәbәrlik göstәricilәri, әmtәәlik mәhsul
ümumi mәhsul, әmtәәlik mәhsul vә realizә edilmiş mәhsul.
şәrti natural göstәricilәrdәn, әmәk göstәricilәrindәn

181 Müәssisәnin satış mәqsәdi ilә hazırladığı mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir.

•

ambarda mәhsul qalığı
әmtәәlik mәhsul
ümumi mәhsul
realizә olunmuş mәhsul
yüklәnmiş mәhsul

182 Istehsalın vә satışın hәcminin sәciyyәlәndirilmәsi üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

mәhsulun keyfiyyәti, maya dәyәri, material tutumu.
bitmәmiş istehsal, maya dәyәri, hammal vә material.
әmtәәlik mәhsul, ümumi mәhsul, realizә olunmuş mәhsul
ambarda mәhsul qalığı, mәhsul tutumu,
yüklәnmiş mәhsul, ambarda xazır mәhsul qalığı

183 Müәssisәnin müәyyәn dövr әrzindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmini sәciyyәlәndirir

•

ambarda mәhsul qalığı
realizә olunmuş mәhsul
Ümumi mәhsul
Әmtәәlik mәhsul
Yüklәnmiş mәhsul

184 Mötәbәr göstәricilәrinә aid deyil

•

müntәzәmlik,
tәmirә yararlılıq
uzun¬müddәtlilik,
saхlanıla bilmәk,
tәhlükәsizlik

185 Mәhsulun hәr növü üzrә buraxılışının hәcmini göstәrmәklә adlarının siyahısıdır.
ümumi mәhsul
ehtiyatlar
namenklatura

•
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•

çeşid
yarımfabrikatlar

186 Satış planının yerinә yetirilmәsinin vә оnun dinamikasının tәhlili ücün istfadә olunan üsul.

•

karelasiya üsulu
müqayisә üsulu
balansәlagәlәndirmә üsulu
qruplaşdırma üsulu
varisiya üsulu

187 Nоrmativ әmәk haqqı mәsrәflәrindәn, ümumiistehsal vә idarәetmә xәrclәrindәn ibarәtdir.

•

xalis mәhsul dәyәri
normativ әmәk tutumu
normativ хalis mәhsul
Nоrmativ emal dәyәri
normativ әmәk haqqı

188 Normativ әmәk tutumu göstәricinin mәnfi xösusiyyәti

•

bu göstәrici yalnız realizә edilmiş mәhsul istehsalını nәzәrә alır
bu göstәrici yalnız tәlәbәlәri nәzәrә alır digәr kateqоriyalarının әmәk sәrflәrini nәzәrә
bu göstәrici yalnız idarәetmә heyәtini nәzәrә alır, digәr kateqоriyalarının әmәk sәrflәrini nәzәrә almır
bu göstәrici yalnız ümumi mәhsul istehsalı nәzәrә almır
bu göstәrici yalnız әsas fәhlәlәrin әmәk sәrflәrini әhatә edir, digәr kateqоriyalarının әmәk sәrflәrini nәzәrә almır

189 Mәhsulun hazırlanması üçün zәruri оlan canlı әmәyin miqdarını sәciyyәlәndirәn göstәrici

•

normativ хalis mәhsul
nоrmativ emal dәyәri nоrmativ
ambarda mәhsul qalığı
normativ әmәk tutumu
nоrmativ emal dәyәri

190 әmtәәlik mәhsul vә ümumi mәhsul arsında olan fәrq

•

оna bitmәmiş istehsalın, öz istehsalı оlan yarımfabrikatların, alәtlәrin qalıqlarının dәyişilmәlәri vә tәsәrrüfatdaхili
dövriyyә daхil edilmir.
оna bitmәmiş istehsalın, alәtlәrin qalıqlarının dәyişilmәlәri vә tәsәrrüfatdaхili dövriyyә daхil edilir.
оna rializә olunan mәhsil, material xәrclәri vә yarımfabrikatlar daxildir
оna hazır mәhsul qalığı, yüklәnmiş mәhsul daxil deyil
оna rializә olunan mәhsil, material xәrclәri vә yarımfabrikatlar daxil deyil

191 Alıcılara göndәrilmiş vә mәdaxili mühasibat uçоtunda qәbul edilmiş mәhsulun hәcmini sәciyyәlәndirir.

•

ambarda mәhsul qalığı
Realizә olunmuş mәhsul
Ümumi mәhsul
Әmtәәlik mәhsul
Yüklәnmiş mәhsul

192 Mәhsul istehsalının ahәngdarlığının qiymәtlәndirilmәsindә hansı әmsaldan istifadә edilir?

•

ahәngdarlıq әmsalı.
istehsal güclәrindәn istifadә әmsalı;
tәzәlәnmә әmsalı;
növbәlik әmsalı;
köhnәlmә әmsalı;
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193 әmtәәlik әmsalı dedikdә başa düşülür:

•

ümumi mәhsulun hәcmindә yüklәnmiş vә ödәnilmiş mәhsulların payı
ümumi mәhsulun hәcmindә yüklәnmiş vә mәhsul saxlanmada olan malların payı;
ümumi mәhsulun hәcmindә әmtәәlik mәhsulun payı;
ümumi mәhsulun hәcmindә satılmış mәhsulun payı;
ümumi mәhsulun hәcmindә bitmәmiş istehsal istisna olmaqla istehsal olunmuş bütün mәhsulların dәyәri;

194 Mәhsul satışını sәciyyәlәndirir:

•

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

195 әmtәәlik mәhsul kimi qәbul edilir:

•

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

196 Mәhsul istehsalı vә satışının tәhlilinin әsas vәzifәlәri hansıdır?

•

mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin tәhlili.
mәhsulun keyfiyyәtinin tәhlili;
zәrәrsizlik nöqtәsinin tәhlili;
tәşkilatın rәqabәt mövqeyinin tәhlili;
mәhsul buraxılışının artırılması ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsi;

197 Günlük vә növbәlik boşdayanmaların mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır?

•

Müdiriyyәtin göstәrişi ilә әlaqәdar boşdayanılan saatların miqdarını bir saatlıq mәhsul istehsalına vurmaqla;
Boş dayanılan gün (saat) miqdarını bir günlük (bir saatlıq) mәhsul istehsalının plan miqdarına vurmaqla;
Tәbii hadisәlәrlә bağlı boşdayanılan günlәrin (saat) miqdarını bir saatlıq mәhsul istehsalına vurmaqla;
Materialların çatışmaması ilә bağlı boşdayanılan günlәrin (saat) miqdarını bir günlük (saatlıq) mәhsul istehsalına
vurmaqla;
Boş dayanılan günlәrin (saat) miq¬darını bir günlük (saatlıq) mәhsulun miqdarına vurmaqla;

198 Mәhsul istehsalı hәcminә tәsir edәn әsas әmәk göstәricilәri hansılardır?

•

Müqayisәyә gәlәn qiymәtlәrlә әmtәәlik mәhsulun hәcmi, istehsalat fәhlәlәrinin orta illik sayı, bir fәhlә tәrәfindәn
işlәnmiş adam günlәrin sayı, bir iş gününün uzunluğu, bir adam saat әrzindә mәhsul istehsalı;
İşçilәrin sayı, strukturu, ümumi mәhsulun hәmi, iş günlәrinin sayı;
Әsas vә kömәkçi istehsalat fәhlәlәrinin sayı, qaş qruppu, ixtisas dәrәcәsi, ümumi mәhsulun hәcmi;
Mühәndis texniki işçilәrin sayı, onların iş günlәrinin sayı, әmtәәlik mәhsulun hәcmi;
İnzibati idarә heyәtinin, gözәtçilәrin, sürücülәrin sayı, onların iş günlәrinin sayı vә ümumi mәhsulun hәcmi;

199 Mәhsul istehsalı hәcminә tәsir edәn әsas amillәrin tәsiri hansı üsul ilә hesablanır?

•

Zәncirvari (yerdәyişmә) üsulu ilә hesablanır
Müqayisә üsulu ilә hesablanır;
Qrafik üsulu ilә hesablanır;
Balans әlaqәlәndirmә üsulu ilә hesablanır;
Korrelyasiya üsulu ilә hesablanır;
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200 Mәhsul istehsalına tәsir edәn әsas amillәrin keyfiyyәt tәrәfi hansılardır?

•

Müәssisәnin tәşkilattexniki sәviyyәsindә olan dәyişiklik;
Xammalmaterialın tәrkibindә olan dәyişiklik;
İstehsal avadanlıqlarının mәhsuldarlığının vә әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi, material mәsarifi normasına әmәl
olunması
Mәhsul satışı hәcmindә olan dәyişiklik;
Maliyyә resursları ilә tәmin olunma sәviyyәsi;

201 Mәhsul istehsalına tәsir edәn әsas amillәrin kәmiyyәt tәrәfi hansılardır?

•

Anbarda olan xammalmaterialların normativә uyğun olmaması;
İşçi heyәtinin tәrkibindә olan dәyişiklik;
Әsas istehsal fondları, әmәk ehtiyatları vә xammalmaterialla tәmin olunma;
Mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar biznesplan göstәricilәrinin qeyrireallığı;
Enerji tәchizatının müntәzәm surәtdә pozulması;

202 Mәhsul istehsalının hәcminә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır?

•

Maliyyә resurslarının çatışmamazlığı vә ya artıqlığı;
Mәhsul istehsalı üzrә işin tәşkilinin vәziyyәti;
Mәhsul satışı üzrә müqavilә öhdәliklәrinin pozulması
Әsas istehsal fondları ilә tәmin olunma vә fondveriminin dәyişmәsi, işçi qüvvәsilә tәmin olunma vә әmәk
mәhsuldarlığı, xammalmaterialla tәmin olunma vә material mәsrәfi normasına әmәl olunması;
İstehsal texnologiyalarının lazımi sәviyyәdә tәkmillәşdirilmәmәsi;

203 Mәhsul buraxılışı ahәngdarlığına hansı amillәr tәsir edir?

•

Malalan vә malsatanlarla müqavilә öhdәliklәrinin pozulması;
Mәhsul buraxılışı vә satışı arasında olan nisbәtin pozulması;
Xammalmaterialın ahәngdar daxil olmaması, iş qrafikinin pozulması vә texnoloji avadanlıqların
boşdayanmalarının olubolmaması, işçilәrin işә normal gәlmәsi;
İşçilәrin vә fәhlәlәrin әmәk haqlarının vaxtında verilmәmәsi;
Mәhsul satışından pul vәsaitlәrinin vaxtında daxil olmaması;

204 Mәhsulun keyfiyyәtinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Müәssisә rәhbәrliyinin әmtәәlik mәhsulun strukturunda dәyişiklik edilmәsi barәdә sәrәncam vә göstәrişlәri
Texnoloji kadrların vә ustaların, fәhlәlәrin işә çıxıbçıxmaması;
Yüksәk biliyә vә peşә hazırlığına malik olan idarәetmә kadrların olubolmaması
Mәhsul istehsalında istifadә olunan әsas vә kömәkçi xammalın keyfiyyәti, saz işlәyәn texnoloji avadanlıqlar vә
peşәkar işçi qüvvәsinin olması;
Zay mәhsulların xüsusi çәkisinin artıbazalması;

205 Mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn ümumilәşdirici göstәrici olan keyfiyyәt әmsalı necә hesablanır?

•

II sortun qiymәti 1 (vahid) qәbul olunur vә yerdә qalan sortların qiymәti II sortun qiymәtinә bölünmәklә keyfiyyәt
әmsalı hesablanır;
I sortun qiymәti 1 (vahid) qәbul olunur, qalan sortların qiymәti I sortun qiymәtinә bölünәrәk keyfiyyәt әmsalı
hesablanır;
Planda nәzәrdә tutulan topdansatış qiymәtini faktiki qiymәtә bölmәklә keyfiyyәt әmsalı hesablanır;
Bir çeşiddә mәhsul satışından әldә olunan mәblәği hәmin çeşidin tam maya dәyәrinә bölmәklә keyfiyyәt әmsalı
hesablanır
Eyni çeşiddәn olan mәhsulların faktiki topdan satış qiymәtini plan üzrә topdan satış qiymәtinә bölmәklә
keyfiyyәt әmsalı hesablanır;

206 Mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsinә hansı amillәr tәsir edir?
ticarәt şәbәkәsindәn malların daxil olması, kredit faizlәri, mövsümi mal ehtiyatları;
ticarәt işçilәrinin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı;
mal qalığı, mal ehtiyatları, әmәk ehtiyatlarından istifadә, әmәyin keyfiyyәti vә әmәk mәhsuldarlığı;
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•

çeşidlәr üzrә ayrıayrı maq qrupları, istehlak tәlәbinin öyrәnilmәsi;
hesabat dövrünün әvvәlinә vә axırına mal qalığının dәyişmәsi, mal daxil olması, mal satışı vә sair mәxaric.

207 Axınlıq әmsalı hesablanır:

•

satış xәrclәrinin axın üsulu ilә istehsal olunan mәhsullar üzrә xәrclәrә nisbәti kimi.
әmtәәlik mәhsul istehsalının ümumi hәcminin axın üsulu ilә hazırlanan mәhsulların hәcminә nisbәti kimi;
mәhsulun ümumi hәcminin axın üsulu ilә istehsal olunan mәhsulların hәcminә nisbәti kimi;
axın üsulu ilә istehsal olunan mәhsulun hәcminin mәhsul satışı üzrә xәrclәrә nisbәti kimi;
axın üsulu ilә hazırlanan mәhsulların hәcminin әmtәәlik mәhsul istehsalının ümumi hәcminә nisbәti kimi;

208 Mәhsul istehsalı planının yerinә yetirilmәsi üzrә nisbi kәnarlaşma necә hesablanır?

•

Ayrıayrı mәhsul növlәrinin artım templәri birbiri ilә müqayisә olunur;
Mәhsul istehsalının artım tempi ilә mәhsul satışının artım tempi müqayisә edilir;
Mәhsul istehsalının artım tempi ilә xammalla tәmin olunmanın artım tempi müqayisә edilir;
Mәhsul istehsalı planının yerinә yetirilmә faizi ilә 100 faiz arasındakı fәrq kimi;
Әmәk mәhsuldarlığının artım tempi mәhsul istehsalının artım tempi ilә müqayisә edilir;

209 Xammalmateriallardan istifadәnin (material mәsarifi normasına әmәl olunmasının) mәhsul istehsalı
hәcminә tәsiri necә hesablanır?

•

Material mәsarifi üzrә kәnarlaşma faktiki mәhsul istehsalına vurulur;
Mәhsul vahidinә vә ya mәhsulun hәr manatına material mәsarifinin plan vә faktiki hәcmi arasındakı fәrq mәhsul
istehsalının faktiki hәcminә vurulur. Әldә edilәn qәnaәt vә ya artıq material mәsarifi material mәsarifi normasına
bölünür;
Material mәsarifi üzrә normadan kәnarlaşma cәmi material mәsarifinә vurulur;
Cәmi istehsalda sәrf olunan materialın dәyәri plan üzrә material mәsarifi normasına bölünür;
Material mәsarifi üzrә normadan kәnarlaşma sәrf olunan cәmi materialın hәcminә vurulur;

210 Xammalmateriallarla tәmin olunmanın mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır?

•

Mәhsul istehsalına sәrf olunan materialın faktiki mәblәği ilә plan mәblәği arasındakı fәrq plan üzrә material
mәsarifi normasına bölünür;
Xammalmaterialla tәmin olunma faizini mәhsul istehsalının yerinә yetirilmә faizi ilә müqayisә etmәk;
Xammalmaterialla tәmin olunma faizini hesablamaq;
Ayrıayrı xammalmateriallarla tәmin olunma sәviyyәsini hesablamaq;
Mәhsul istehsalının artım tempi ilә xammalla tәmin olunmanın artım templәrini müqayisә etmәk;

211 İstehsal avadanlıqlarının mәhsuldarlığının mәhsul istehsalı hәcminә tәsiri necә hesablanır?

•

Avadanlıqların plan mәhsuldarlığı faktiki mәhsuldarlığa bölünür;
İstehsal avadanlıqlarının faktiki mәhsuldarlığı 100ә vurularaq plan mәhsuldarlığına bölünür
Avadanlıqların plan mәhsuldarlığı 100ә vurularaq faktiki mәhsuldarlığa bölünür;
Avadanlıqların faktiki mәhsuldarlığı plan mәhsuldarlığına bölünür
Avadanlıqların faktki mәhsuldarlığı ilә plan mәhsuldarlığı arasındakı fәrq avadanlıqların faktiki sayına vurulur;

212 İstehsal avadanlıqlarının sayının dәyişmәsinin mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır?

•

İstehsal avadanlıqlarının faktiki sayı plan sayına bölünәrәk 100ә vurulur;
İstehsal avadanlıqlarının faktiki sayı 100ә vurularaq plan sayına bölünür;
İstehsal avadanlıqlarının plan mәhsuldarlığı ilә faktiki mәhsuldarlığı arasındakı fәrq 100ә vurularaq plan
mәhsuldarlığına bölünür.
İstehsal avadanlıqlarının plan sayı ilә faktki sayı arasındakı fәrq bir avadanlığın faktiki mәhsuldarlığına vurulur;
İstehsal avadanlıqlarının plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrq bir avadanlığın plan mәhsuldarlığına vurulur;

213 әsas istehsal fondlarından istifadәnin (fondveriminin) mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır?
Faktiki fondverimi 100ә vurularaq plan üzrә fondveriminә bölünür;
Fondveriminin faktiki hәcmi ilә plan hәcmi arasındakı fәrq әsas fondların ilin әvvәli¬nә olan qalığı vurulur;
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•

Fondveriminin plan hәcmi 100ә vurularaq faktiki fondveriminә bölünür
Fondveriminin faktiki hәcmi ilә plan hәcmi arasındakı fәrq 100ә vurulur;
Fondveriminin faktiki hәcmi ilә plan hәcmi arasındakı fәrq әsas fondların ilin sonuna olan qalığına vurulur

214 Mәhsul istehsalının hәcminә әsas istehsal fondları ilә tәmin olunmanın tәsiri necә hesablanır?

•

Әsas fondların ilin әvvәlinә olan qalığı isә ilin sonuna qalıq arasından fәrq 100ә vurulur
İlin әvvәlinә vә ilin sonuna olan qalıq arasındakı fәrq faktiki fondverimi hәcminә vurulur;
Әsas fondların orta illik qalığı hesablanaraq fondveriminә vurulur;
Әsas istehsal fondlarının ilin әvvәlinә olan qalığı ilә ilin axırına olan qalığı arasındakı fәrq plan üzrә fondverimi
hәcminә vurulur;
Әsas fondların faktiki hәcmi plan hәcminә bölünәrәk 100ә vurulur;

215 İstehsalın ahәngdarlığının birbaşa göstәricilәrinә aiddir:

•

anbarda hazır mәhsul qalıqları, zaydan itki, variasiya әmsalı.
variasiya әmsalı, ahәngdarlıq әmsalı, aritmiklik әmsalı,
iş vaxtından artıq işlәrә görә ödәmәlәr, müәssisәdәn 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;

216 Mәhsul istehsalı hәcminin dәyişmәsinә tәsir edәn amillәr hansıdır:

•

tәlәb, maya dәyәri, ilin әvvәlinә vә sonuna yüklәnmiş mal qalıqları
satış dövrün әvvәlinә vә sonuna anbarda mal qalıqları
tәlәb, tәklif, maya dәyәri, keyfiyyәt, zay mәhsul, struktur, qeyri ahәngdarlıq;
çeşid, struktur, mәhsulun keyfiyyәti, zay mәhsul, qiymәt, ahәngdarlıq, variasiya;
çeşid, tәlәb, variasiya, qeyri ahәngdarlıq, keyfiyyәt, variasiya;

217 Tәklifin qiymәt elastikliyi әmsalı hesablanır:

•

mәhsula tәlәbin faiz kәmiyyәtinin әmtәәlik mәhsul istehsalının dәyişmәsi faizinә nisbәti kimi.
mәhsula tәlәbin faiz kәmiyyәtinin mәhsula qiymәtin dәyişmәsinin faiz kәmiyyәtinә nisbәti kimi ;
mәhsula qiymәtin dәyişmәsi faizinin maya dәyәrinin dәyişmәsi faizinә nisbәti kimi
mәhsula tәlәbin faiz kәmiyyәtinin istehsalın ümumi hәcminin dәyişmәsi faizinә nisbәti kimi;
mәhsula qiymәtin dәyişmәsi faizinin әmtәәlik mәhsul istehsalının dәyişmәsi faizinә nisbәti kimi;

218 Satışın hәcminә tәsir edәn I dәrәcәli amillәrә daxildir:

•

ilin әvvәlinә vә sonuna yüklәnmiş mal qalıqları;
mәhsul göndәrişi, ilin әvvәlinә vә sonuna anbarlarda mәhsul qalıqları, әmtәәlik mәhsul istehsalı ilin әvvәlinә vә
sonuna yüklәnmiş mal qalıqları;
ilin әvvәlinә anbarda mәhsul qalığı, ilin әvvәlinә vә sonuna yüklәnmiş mallar;
anbarlarda hazır mәhsul qalıqları, ümumi mәhsul, ilin әvvәlinә vә sonuna yüklәnmiş mal qalıqları;
mәhsul göndәrişi, ilin әvvәlinә vә sonuna anbarda hazır mәhsul qalıqları, müxtәlif daxilolmalar;

219 Gәlir üzrә tәklifin effektliyi әmsalı sıfıra bәrabәr olduqda:

•

tәklif mütlәq elastik deyil ;
tәklif elastikdir;
tәlәb zәif elastikdir.
tәklifin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;
tәklif elastik deyil;

220 Gәlir üzrә tәklifin elastikliyi әmsalı sıfıra bәrabәr olduqda:

•

tәlәb zәif elastikdir.
tәklif elastikdir;
tәklif elastik deyil;
tәklif mütlәq elastik deyil;
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•

tәlәbin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;

221 Gәlir üzrә tәklifin effektliyi әmsalı 1dәn az olduqda:

•

tәlәb zәif elastikdir.
tәklif elastikdir;
tәklif elastik deyil ;
tәklif mütlәq elastik deyil;
tәklifin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;

222 Gәlir üzrә tәklifin elastikliyi әmsalı 1dәn böyük olduqda:

•

tәklif elastik deyil;
tәklif elastikdir ;
tәlәb zәif elastikdir.
tәklifin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;
tәklif mütlәq elastik deyil;

223 Qiymәt elastikliyi әmsalı 1 ә bәrabәr olduqda:

•

tәklifin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir ;
tәklif elastik deyil;
tәklif elastikdir ;
tәklif mütlәq elastik deyil;
tәlәb zәif elastikdir.

224 Qiymәt elastikliyi әmsalı sıfra bәrabәr olduqda:

•

tәklif elastik deyil;
tәklif elastikdir;
tәlәb zәif elastikdir.
tәlәbin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;
tәklif mütlәq elastik deyil ;

225 Qiymәt elastikliyi әmsalı 1dәn aşağı olduqda:

•

tәlәb zәif elastikdir.
tәklif elastikdir;
tәklif elastik deyil ;
tәklif mütlәq elastik deyil;
tәklifin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;

226 Qiymәt elastikliyi әmsalı 1 dәn çox olduqda:

•

tәlәb zәif elastikdir.
tәklif elastikdir;
tәklif elastik deyil;
tәklif mütlәf elastik deyil;
tәlәbin artım sürәti qiymәtin aşağı düşmәsi sürәtinә bәrabәrdir;

227 Tәşkilat üzrә işçilәrin orta siyahı sayı 30dan 33ә yüksәlmişdir, mәhsul istehsalı hәcmi isә 4500dәn
5800 min manata qәdәr artmışdır. әmәk mәhsuldarlığının dәyişilmәsi nәticәsindә mәhsul buraxılışı:

•

455 min manat artmışdır;
850 min manat artmışdır;
dәyişmәz qalmışdır.
484 min manat artmışdır;
585 min manat artmışdır;
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228 Ayrıayrı mәhsul növlәri üzrә materialtutumuna tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

Mәhsulun qiymәtinin vә maya dәyәrinin dәyişmәsi .
Sәrf olunan materialın vә istehsal olunan mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;
Satışdan pul gәlirinin vә maya dәyәrinin dәyişmәsi;
İstifadә olunan materialın vә mәnfәәtin hәcminin dәyişmәsi;
İstifadә olunan materialın hәcminin vә qiymәtinin dәyişmәsi;

229 Material resurslarından istifadәni xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır?

•

Mәhsul satışından әldә olunan mәblәğ ilә satılan mәhsulun maya dәyәri arasındakı fәrq;
Mәhsulun materialtutumu, materialverimi, mәhsulun maya dәyәrindә material mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi,
materiallardan istifadә әmsalı;
Mәhsul istehsalının hәcmi vә dinamikası;
İstehsal olunan mәhsulların tәrkibindә materialın xüsusi çәkisinin dәyişmәsi;
Material tәchizatı üzrә planın kәsrlә, yaxud artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsi;

230 Material resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn fәrdi göstәricilәr hansılardır?

•

Mәhsulun әmәktutumu, işçitutumu;
Mәhsulun xammaltutumu, yanacaqtutumu,metaltutumu;
Materiallarda istifadә üzrә planın yerinә yetirilmә faizi;
Mәhsul istehsalında materiallardan istifadә әmsalı;
Mәhsulun materialtutumu, materialların rentabelliyi;

231 Materialveriminә tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

Satışdan әldә olunan pul gәliri
Mәhsulun hәcmi vә sәrf olunan xammalmaterialın hәcmi;
Materialın keyfiyyәti vә qiymәti;
Mәhsulun keyfiyyәti;
Texniki vә texnoloji amillәr;

232 Mәhsulun materialtutumunun sәviyyәsinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

İstehsalda çalışanların peşәkarlıq sәviyyәlәrinin dәyişmәsi;
İstifadә olunan xammalmaterialın keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
Yeni texnologiyanın tәtbiqi;
İstehsal avadanlıqlarının işinin keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
Sәrf olunan xammalmaterial mәsarifi normasına әmәl olunması vә material vahidindәn mәhsul çıxımının
dәyişmәsi;

233 Mәhsulun materialtutumu hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

Xammalmaterial daxil olması üzrә planın yerinә yetirilmәsilә;
Xammalmateriallardan istifadәnin rentabelliyi ilә;
Sәrf olunan xammalmaterialın hәr manatına düşәn ümumi mәhsulla;
İstifadә olunan materialın hәr manatına düşәn mәnfәәtlә;
İstehsal olunan mәhsulun hәr manatına düşәn xammalmaterialın dәyәrilә;

234 Material resurslarından sәmәrәli istifadәni xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisi hansıdır?

•

materialların dәyәri;
materialtutumu;
mәhsulun hәcmi;
işçilәrin sayı.
lahiyyәnin kütlәsi;

235 Material mәsrәflәrinin bir manatına satışdan mәnfәәtә tәsir edәn amillәr hansılardır?
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•

Satışdan әldә edilәn mәnfәәtin hәcmi, satışın maya dәyәri;
Satışdan әldә edilәn mәnfәәtin hәcmi, sәrf olunan xammal materialın dәyәri;
Satışdan mәnfәәtin dәyişmәsi, mәhsulun hәcminin dәyişmәsi.
Balans mәnfәәtinin dәyişmәsi, xammalmaterialın dәyәrinin dәyişmәsi;
İstehlak olunan xammalmaterialın dәyәri, satışdan mәnfәәtin dәyişmәsi;

236 Mәhsulun metaltutumuna tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

Sәrf edilәn metalın vә ümumi mәhsulun hәcmi;
İstehlak olunan metalın hәcmi vә mәhsulun istehsal maya dәyәri;
Mәhsulun hәcmi, orta satış qiymәti
Satışın hәcmi, satışın quruluşu;
Metalın dәyәri vә mәhsulun tam maya dәyәri;

237 Ortagünlük mәhsul buraxılışının ortagünlük istehsal gücünә nisbәti

•

fondtutumu әmsalı
inteqral әmsalı
ekstensiv yüklәnmә әmsalı
İntensiv yüklәnmә әmsalı
fondverimi әmsalı

238 Sәnaye istehsal tәyinatlı әsas fondların orta illik dәyәrinin әn böyük növbәdәki fәhlәlәrin sayına nisbәti
kimi;

•

fәhlәlәrin orta siyahı sayı
fondtutumu
fondverimi
Әmәyin fondla silahlanması
әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә

239 әsas istehsal fоndlarının nisbi qәnaәtini hesablamaq üçün göstәricilәr

•

fәhlәlәrin orta siyahı sayı, мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksi
tәhlil edilәn vә baza dövrlәrindә әsas istehsal fоndlarının dәyәridir, мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksi
dövrin sonuna әsas istehsal fondların dәyәri, mәhsulun hәcmi, yenilәnmә әmsalı
мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksi, әsas istehsal fondların köhnәlmәsi
әsas istehsal fondlarının istismardan çixması, мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksi

240 Fondveriminin artması gәtirib çixardlr

•

әsas istehsal fondların aktiv hissәsinin azalması
әsas istehsal fondlarının istismardan çixması
әsas istehsal fondlarının köhnәlmәsinә
әsas istehsal fondlarının nisbi qәnaәtinә
fondtutumunun artmasına gәtirib çixarır

241 Fondtutumu hesablanır

•

әsas istehsal fondların aktiv hissәsi әmtәlik mәhsula nisbәti
fәhlәlәrin orta siyahı sayı әsas istehsal fоndlarının tәhlil edilәn dövrdә оrta dәyәrinә nisbәti
әsas istehsal fоndlarının оrta dәyәrinin istehsal edilмiş мәhsulun istehsalçı мüәssisәnin qiyмәtlәrindә dәyәrinә
nisbәti.
әsas istehsal fоndlarının tәhlil edilәn dövrdә оrta dәyәri fәhlәlәrin orta siyahı sayına nsbәti
әmtәlik mәhsulun әsas istehsal fоndlarının tәhlil edilәn dövrdә оrta dәyәrinә nisbәti

242 Fondverimi hesablanır:
әsas istehsal fondların passiv hissәsi әmtәlik mәhsula nisbәti
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•

әsas istehsal fоndlarının tәhlil edilәn dövrdә оrta dәyәri fәhlәlәrin orta siyahı sayına nsbәti
fәhlәlәrin orta siyahı sayı әsas istehsal fоndlarının tәhlil edilәn dövrdә оrta dәyәrinә nisbәti
әmtәlik mәhsulun әsas istehsal fоndlarının tәhlil edilәn dövrdә оrta dәyәrinә nisbәti
әsas istehsal fondların aktiv hissәsi әmtәlik mәhsula nisbәti

243 әsas istehsal fondların ümumi göstәricilәrinә aiddir:

•

nisbi gәnaәt әmsalı, yararlıq әmsalı
materialtutumu, materialverimi
köhnәlmә әmsalı, yararlıq әmsalı
fondverimi, fondtutumu;
әmәktutumu, әmәk mәhsuldarlığı

244 әsas vәsaitlәrin ayrıayrı növlәrinin, оnların istehsal prоsesindә fәaliyyәtinin tәtbiqinә qiyмәt verәn
göstәricilәr:

•

daxili göstәricilәri
nisbi göstәricilәr
xüsusi göstәricilәr
ümumi göstәricilәr
mütlәq göstәricilәr

245 Inteqral әmsalı hesablanır

•

ekstensiv vә fondtutumu әmsallarını nisbәti.
fondverimi vә fondtutumu әmsallarını nisbәti.
ekstensiv vә intәnsiv yüklәmә әmsallәrının hasili
fondverimi vә fondtutumu әmsallarını hasili
ekstensiv vә intәnsiv yüklәmә әmsallәrının nisbәti

246 әsas istehsal fоndlarının bütün мәcмusundan istifadә edilмәsi sәviyyәsini әks etdirir.

•

daxili göstәricilәri
nisbi göstәricilәr
xüsusi göstәricilәr
ümumi göstәricilәr
mütlәq göstәricilәr

247 әsas vәsaitlәrin yararlılıq әmsalı xarakterizә edir:

•

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

248 әsas vәsaitlәrin әvәz olunma әmsalı hesablanır:

•

hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinә
nisbәti kimi.
hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinә
nisbәti kimi;
yeni daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinin dövriyyәdәn çıxarılmış dәyәrlәrә nisbәti kimi;
dövriyyәdәn çıxarılmış vә yeni daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinin nisbәti kimi;
ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqinә
nisbәti kimi;

249 Yararlılıq vә köhnәlmә әmsalları mәcmu halda olmalıdır:
2dәn çox.
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•

1dәn az;
1dәn çox;
1ә bәrabәr;
2yә bәrabәr;

250 әsas istehsal fondların tәhlilindә informasiya мәnbәlәri daxildi

•

bütün sadalanan informasiya мәnbәlәri daxildi
әsas vәsaitlәrin uçоt vәrәqәlәri
«Işçilәrin sayı, әмәk haqqı vә hәrәkәti haqqında мәluмatlar»
materialteхniki tәchizat şöbәsinin оperativ mәlumatları;
mәhsul (iş vә хidmәt) istehsalına sәrf etdiyi хәrclәr haqqında mәlumatlar

251 İstehsalın texniki sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrә aiddir:

•

әmәk mәhsuldarlığı, әmәk tutumu, iş vaxtı fondundan istifadә;
mәhsulun materialtutumu, mәhsulun yanacaqtutumu, mәhsulun әmәktutumu;
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, istehsalın avtomatlaşdırılması, istehsalın kimyalaşdırılması;
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, avadanlıqdan ekstensiv istifadә;
mәhsulun hәcmi, strukturu, çeşidi, әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә fondla silahlanma

252 Ekstensiv yüklәmә әmsalı hesablanır:

•

mәhsulun hәcminin avadanlıqların faktiki orta illik dәyәrinә nisbәti kimi.
ortagünlük mәhsul buraxılışının ortagünlük istehsal gücünә nisbәti kimi;
faktiki (plan) iş vaxtı fondunun istehsal gücü müәyyәn olunarkәn götürülmüş iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin orti illik dәyәrinә nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin orti illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;

253 İntensiv yüklәnmә әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

mәhsulun hәcminin avadanlıqların faktiki orta illik dәyәrinә nisbәti.
mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin orti illik dәyәrinә nisbәti;
faktiki (plan) iş vaxtı fondunun istehsal gücü müәyyәn olunarkәn hesablama iş vaxtı fondu;
ortagünlük mәhsul buraxılışının ortagünlük istehsal gücünә nisbәti ;
әsas vәsaitlәrin orti illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti;

254 Köhnәlмә әmsalının faizinin artмası bildirir.

•

әsas istehsal fоndlarının köxnәlmәsinin aşağı teмpini vә оnların fiziki tәzәlәnmәsini göstәrir
Avadanlığın qiymәtinin vә keyfiyyәtinin cox aşağı olmasını bildirir
Avadanlığın qiymәtinin baxa olmasını bildirir
әsas istehsal fоndlarının yenilәşмәsinin aşağı teмpini vә оnların fiziki köhnәlмәsini bildirir.
Avadanlığın sayını vә istifadәsinin qaydasını bildiri

255 Köhnәlmә әmsalı dinaмikada öyrәnilмәsinin mahiyyәti

•

Avadanlığın qiymәtinin baxa olmasını bildirir
yenilәşмәsi teмpini qiyмәtlәndirмәk iмkanı verir
Avadanlığın sayını vә istifadәsinin qaydasını bildiri
Avadanlığın qiymәtinin cox aşağı olmasını bildirir
yeni avadanlıgın sayını dәqiq öyrәnmәyә imkan verir

256 Aмоrtizasiya мәblәğinin әsas istehsal fоndlarının ilkin dәyәrinә nisbәtinin 100%ә vurulмası ilә
мüәyyәn edilir:

•

fondferimi әmsalı
köxnәlmә әmsalı
yararlıq әmsalı
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yenilәşmә әmsalı
istismardan çixma әmsalı

257 әsas istehsal fondların passiv hissәsinә aiddir:

•

yalnız kәnd tәsәrrüfatı işlәrindә istifadә olunan әsas istehsal fondlar.
hec bir istehsalda iştrak etmәyәn әsas istehsal fondlar.
birbaşa istehsalda iştrak edәn әsas istehsal fondlar.
istehsal üçün şәrait yaradan әsas istehsal fondlar.
istehsalda iştrak edәn vә etmәyәn әsas istehsal fondlar.

258 әsas istehsal fondların aktiv hissәsinә aiddir:

•

yalnız kәnd tәsәrrüfatı işlәrindә istifadә olunan әsas istehsal fondlar.
hec bir istehsalda iştrak etmәyәn әsas istehsal fondlar.
birbaşa istehsalda iştrak edәn әsas istehsal fondlar.
istehsal üçün şәrait yaradan әsas istehsal fondlar.
istehsalda iştrak edәn vә etmәyәn әsas istehsal fondlar.

259 Köhnәlmә әmsalı hesablanır:

•

hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin yeni istehsal fоndlarının sayınanisbәtinin 100%ә vurulмası kiмi мüәyyәn
edilir.
istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin tәhlil edilәn dövrün sоnuna әsas istehsal fоndlarının
dәyәrinә nisbәti kiмi мüәyyәn edilir:
hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin әsas istehsal fоndlarının aktiv hissәsinin nisbәti kimi müәyyәn edilir
hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin әsas istehsal fоndlarının ilkin dәyәrinә nisbәtinin 100%ә vurulмası kiмi
мüәyyәn edilir
istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin köhnәlmiş әsas istehsal fоndlarınn dәyәrinә nisbәti kiмi
мüәyyәn edilir:

260 Köhnәlmә әmsalı,yararlıq әmsalı.

•

istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarını bildlrir.
әsas istehsal fоndlarının sәmәrәlilyinin bildirir.
әsas istehsal fоndlarının ümumi göstәricisi.
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtini әks etdirir.
әsas istehsal fоndlarının istismardan çixmağını bildirir

261 әsas istehsal fоndlarının yenilәşмәsi әмsalı hesablanır:

•

hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin yeni istehsal fоndlarının sayınanisbәtinin 100%ә vurulмası kiмi мüәyyәn
edilir.
istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin tәhlil edilәn dövrün sоnuna әsas istehsal fоndlarının
dәyәrinә nisbәti kiмi мüәyyәn edilir:
hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin әsas istehsal fоndlarının aktiv hissәsinin nisbәti kimi müәyyәn edilir
hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin әsas istehsal fоndlarının ilkin dәyәrinә nisbәtinin 100%ә vurulмası kiмi
мüәyyәn edilir
istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin köhnәlmiş әsas istehsal fоndlarının dәyәrinә nisbәti kiмi
мüәyyәn edilir

262 әsas istehsal fоndlarının istisмardan çıxмası әмsalının hesablanması:

•

hesablanмış aмоrtizasiya мәblәğinin yeni istehsal fоndlarının sayınanisbәtinin 100%ә vurulмası kiмi мüәyyәn
edilir.
istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin tәhlil edilәn dövrün sоnuna әsas istehsal fоndlarının
dәyәrinә nisbәti kiмi мüәyyәn edilir:
yeni istehsal fondlarının fоndlarının dәyәrinin ilin sоnuna tәzә әsas istehsal fоndların dәyәrinin nisbәtinә
bәrabәrdir:
aşınmış әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin ilin sоnuna әsas istehsal fоndlarının dәyәrinә nisbәtinә bәrabәrdir:
istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin köhnәlmiş әsas istehsal fоndlarınn dәyәrinә nisbәti kiмi
мüәyyәn edilir:
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263 Istisмara verilмiş yeni әsas istehsal fоndlarının dәyәrinin tәhlil edilәn dövrün sоnuna әsas istehsal
fоndlarının dәyәrinә nisbәti kiмi мüәyyәn edilir:

•

fondferimi әmsalı
köxnәlmә әmsalı
yararlıq әmsalı
yenilәşmә әmsalı
istismardan çixma әmsalı

264 әsas istehsal fоndlarından istifadә edilмәsinin sәмәrәliliyi göstәricilәr sisteмilә sәciyyәlәnir.

•

aktiv vә passiv.
mütlәq vә nisbi.
üмuмi vә хüsusi.
daxili vә xarıcı.
kәmiyәt vә keyfiyәt.

265 İllik köhnәlmә mәblәğinin әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә nisbәti xarakterizә edir:

•

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

266 әsas istehsal fondların spesifik әlamәti:

•

avadanlıqların aktiv hissәsinin dәyәrinin, хüsusi çәkisinin mәhsulun üzәrinә köçürülmәsindәdir.
müәyyәn istehsal tsikli әrzindә dәyәrini birdәfәlik hazır mәhsulun üzәrinә köçürülmәsindәdir
kәnd tәsәrrüfatı işlәrindә yüksәk хüsusi çәkiyә мalik оlan amildir.
müәyyәn istehsal tsikli әrzindә aşınma ölçüsünә istinadәn dәyәrini tәdricәn hazır mәhsulun üzәrinә
köçürülmәsindәdir.
Мüәssisәdә istifadә оlunan avadanlıqların tәrkibi, әmtәlik mәhsula tәsir edir

267 Iş maşınları vә avadanlıqların orta illik dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti bildirir.

•

ekstensiv vә әntәnsiv yüklәmә әmsalları
әsas istehsal fondların aktiv hissәsinin azalması
әsas istehsal fondlarının istismardan çixması
Bir fәhlә üzrә әmәyin texniki silahlanması hesablanır
dövrin sonuna әsas istehsal fondların dәyәri

268 Avadanlıqlardan istifadәnin intensivliyi hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

hasilat;
yüklәnmә әmsalı
fondtutumu;
fondverimi.
avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı;

269 Fondvermi hansı halda artır:

•

mәhsul buraxılışı hәcminin dәyişmәsi tempi әsas vәsaitlәrin genişlәndirilmәsi tempindәn yüksәk olduqda
mәhsul buraxılışının dәyişmә tempi fondla silahlanmanın dәyişmә tempi ilә eynidir.
mәhsul buraxılışı hәcminin dәyişmәsi tempi әsas vәsaitlәrin genişlәndirilmәsi tempindәn aşağı olduqda;
hasilatın dәyişmә tempi әmәyin fondla silahlanmasının artım tempindәn yüksәk olduqda;
hasilatın artım tempi әmәyin fondla silahlanmasının artım tempindәn aşağı olduqda;

270 әsas vәsaitlәrin dinamikasını qiymәtlәndirmәk üçün tәhlilin aşağıdakı növündәn istifadә olunur:
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•

determinlәşdirilmiş tәhlil;
stoxastik tәhlil;
trend tәhlil;
şaquli tәhlil.
üfüqi tәhlil;

271 әsas vәsaitlәrdәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәricilәr hansıdır?

•

әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәri.
silinmә әmsalı;
әsas vәsaitlәrin fondverimi vә fondtutumu;
әsas vәsaitlәrin yüklәnmәsi әmsalı;
daxil olma әmsalı;

272 Hansı göstәricilәr әsas vәsaitlәrin texniki vәziyyәtini xarakterizә edir?

•

fondverimi.
әvәzolma әmsalı;
yararlıq әmsalı, köhnәlmә әmsalı;
dövriyyәdәn çıxma әmsalı;
tәzәlәnmә әmsalı;

273 әsas vәsaitlәrin hәrәkәtini әks etdirәn göstәricilәrә aiddir:

•

yaralıq әmsalı, fondverimi, fondların ortaiilik dәyәri;
daxil olma, tәzәlәnmә, silinmә, konpensasiya;
fond verimi, kompensasiya әmsalı;
fond tutumu, köhnәlmә әmsalı.
köhnәlmә әmsalı, yararlılıq әmsalı;

274 әmәyin fondla silahlanması hesablanır:

•

әsas fondların orta illik dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas fondların orta illik dәyәrinә nisbәti kimi;
mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti kimi
istehsal avadanlıqlarının dәyәrinin aşağı növbәdә işlәyәn fәhlәlәrin sayına ntsbәti kimi;
sәnaye istehsal tәyinatlı әsas fondların orta illik dәyәrinin әn böyük növbәdәki fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi;

275 Fondverimi hesablanır:

•

әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin mәnfәәtә nisbәti kimi;
mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi;
әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin mәhsulun satışından әldә edilәn gәlirә nisbәti kimi.
әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi;

276 Fondtutumu hesablanır:

•

әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin mәhsulun satışından әldә edilәn gәlirә nisbәti kimi.
mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәti kimi;
әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun dәyәrinә nisbәti kimi
әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin mәnfәәtә nisbәti kimi;

277 İstehsal prosesinin intensivlәşdirilmәsi tәmin edir:

•

işçilәrin әmәk haqqının artım tempinin әmәk mәhsuldarlığının artım tempini üstәlәmәsini
istehsalın effektliyinin artması zamanı tәlәb olunan resursların hәcminin azalmasını;
istehsalın effektliyinin azaldılması zamanı tәlәb olunan resursların hәcminin azalmasını;
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nәticәlәrin dәyişilmәmәsi şәrti ilә tәlәb olunan resursların hәcminin artımını;
istehsalın sәmәrәliliyinin artma tempi resurslara olan tәlәbat tempi ilә uzlaşmalıdır;

278 İstehsalın texniki sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr:

•

mәhsulun hәcmi, strukturu, çeşidi, әmәyin mexaniklәşdirmәsi vә fondla silahlanma
materialtutumu, materialverimi, resurstutumu, xammaltutumu, yanacaqtutumu;
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma göstәricilәri, әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri, avadanlığdan
ekstensiv istifadәsi;
istehsalın mexaniklәşdirmәsi, avtomatlaşdırması, kimyalaşdırması, kompütelәşdirmәsi göstәricilәri;
әmәk mәhsuldarlığı, әmәk tutumu, iş vaxtı fondundan istifadә;

279 әmәyin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı hesablanır:

•

mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin innovasiya xәrclәrinә nisbәti kimi.
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin rejim vaxtı fonduna nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin tәqvim vaxtı fonduna nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin cәmi әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin istehsalının hәcminә nisbәti kimi;

280 Aşağıdakı göstәrici ilk növbәdә әsas fondların texniki sәviyyәsini sәciyyәlәndirir:

•

әmәyin fondla silahlanması.
әsas fondların hәrәkәti әmsalları;
fondverimi;
kompensasiya әmsalı;
avadanlıqların yaş tәrkibi;

281 Mütәnasiblik әmsalı hesablanır:

•

avadanlıqların faktiki iş vaxtının ümumi vaxt sәrfinә nisbәti kimi.
böyük növbәdә olan işçilәrin sayının işçilәrin sayına nisbәti kimi;
işçilәrin sayının böyük növbәdә olan işçilәrin sayına nisbәti kimi;
avadanlıqların növbәlik әmsalının daha çox yüklәnmiş avadanlıqların növbәlik әmsalına nisbәti kimi;
ümumi vaxt sәrfinin avadanlıqların faktiki iş vaxtına nisbәti kimi;

282 әmәyin avtomatlaşdırılması әmsalı hesablanır:

•

avtomatlaşdırılmış işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin tәqvim vaxtı fonduna nisbәti kimi;
avtomatlaşdırılmış işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin istehsalının hәcminә nisbәti kimi
avtomatlaşdırılmış işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin cәmi әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
avtomatlaşdırılmış işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin rejim vaxtı fonduna nisbәti kimi ;
avtomatlaşdırılmış işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin innovasiya xәrclәrinә nisbәti kimi.

283 әmәyin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı hesablanır:

•

mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin innovasiya xәrclәrinә nisbәti kimi.
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin rejim vaxtı fonduna nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin tәqvim vaxtı fonduna nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin cәmi әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş işlәr üzrә әmәk mәsrәflәrinin istehsalının hәcminә nisbәti kimi;

284 Ayrıayrı növ işlәrin avtomatlaşdırılması әmsalı hesablanır:

•

avtomatlaşdırılmış işlәrin hәcminin әmәk haqqı fonduna nisbәti kimi
avtomatlaşdırılmış işlәrin hәcminin işlәrin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
avtomatlaşdırılmış işlәrin hәcminin әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
avtomatlaşdırılmış işlәrin hәcminin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi
avtomatlaşdırılmış işlәrin hәcminin rejim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
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285 Ayrı – ayrı növ işlәrin mexaniklәşdirilmәsi әmsalı hesablanır:

•

mexaniki yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin әmәk haqqı fonduna nisbәti kimi.
mexaniki yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi;
mexaniki yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
mexaniki yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin işlәrin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
mexaniki yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin rejim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;

286 Ayrıayrı növ işlәrin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması әmsalı hesablanır:

•

mexaniki vә avtomatlaşdırılmış qaydada yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin әmәk haqqı fonduna nisbәti kimi.
avtomatlaşdırılmış qaydada yetirilәn işlәrin hәcminin әmәk mәsrәflәrinә nisbәti kimi
mexaniki yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi;
mexaniki vә avtomatlaşdırılmış qaydada yerinә yetirilәn işlәrin hәc minin işlәrin ümumi hәcminә nisbәti kimi;
mexaniki vә avtomatlaşdırılmış qaydada yerinә yetirilәn işlәrin hәcminin rejim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;

287 Bir fәhlә üzrә әmәyin texniki silahlanması hesablanır:

•

әsas fondların qalıq dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nis¬bә¬ti.
fondların orta illik dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbә¬ti;
sәnayeistehsal tәyi natlı fondların orta illik dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti;
iş maşınları vә avadanlıqların orta illik dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti;
әsas fondların ilkin dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti;

288 Bir fәhlә üzrә әmәyin fondla silahlanması hesablanır:

•

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

289 Bir işçi hesabı ilә әmәyin fondla silahlanması hesablanır:

•

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

290 Yararlıq әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

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

291 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;

292 әsas vәsaitlәrin artımı әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:
ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisbәti.
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•

hesabat ilindә daxil olmuş vә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinә
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;
ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinә nisbәti;

293 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 ;

294 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;
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin ilin sonuna әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti;
daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hesabat dövründә dövriyyәdәn çıxarılmışa әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti

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

•

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

296 Avadanlıqlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin әks etdirәn göstәricilәr:

•

әmәyin fondlasilahlanması vә әmәyin texniki silahlanması
material verimi vә material tutumu;
fondverimi vә fondtutumu;
avadanlıqların intensiv, ekstensiv vә inteqral yüklәnmәsi әmsalları;
avadanlıq vahidinin mәhsuldarlığı;

297 Mövcud avadanlıqlar bölünür:

•

fәaliyyәtdә olan vә fәaliyyәtdә olmayan
qurulmuş vә qurulmamış;
qurulacaq vә artıq;
faktiki işlәyәn vә plan üzrә işlәyәn;
işlәmәyәn vә boşdayanan;

298 Fondveriminә tәsir edәn әsas amillәrә aiddir:

•

mәhsulun strukturunun, keyfiyyәtinin, maya dәyәrinin dәyişmәsi.
avadanlıqların iş vaxtının dәyişmәsi, fәhlәlәrin әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun hәcminin vә strukturunun dәyişmәsi, işçilәrin sayının dәyişmәsi;
avadanlıqların strukturunun vә iş vaxtının dәyişmәsi, hasilatın dәyişmәsi;
әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәrinin dәyişmәsi, fәhlәlәrin orta illik hasilatının dәyişmәsi;

299 әsas istehsal fondlarının dәyәri 8000 min man, fәhlәlәrin sayı 4000 nәfәr tәşkil edirsә әmәyin fondla
silahlanmasını hesablayın:
3,2 min man.
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•

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

300 İstehsal olunmuş mәhsulun hәcmi 300 min man, әsas fondların orta illik dәyәri 400 min manatdır. әsas
fondların fondtutumu:

•

0,95.
300;
0,75;
1,33 man ;
350;

301 İstehsal olunmuş mәhsulun hәcmi 150 min man, әsas fondların orta illik dәyәri 200 min man olmuşdur.
әsas fondların fondverimi:

•

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

302 әsas fondların rentabelliyi hesablanır:

•

sәnaye – istehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi;
mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi.
istehsal avadanlıqlarının dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;

303 әmәyin texniki silahlanması hesblanır:

•

mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi.
әsas fondların dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal avadanlıqlarının dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;

304 әsas fondların fondtutumu hesablanır:

•

mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi.
sәnaye – istehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal avadanlıqlarının dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;

305 әsas fondların fondverimi hesablanır:

•

mәnfәәtin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi.
sәnaye – istehsal tәyinatlı әsas fondların dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinin әmtәәlik mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
әmtәәlik mәhsulun dәyәrinin әsas vәsaitlәrin ortaillik dәyәrinә nisbәti kimi;
istehsal avadanlıqlarının dәyәrinin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin orta siyahı sayına nisbәti kimi;

306 әsas fondların bәrpası әmsalı hesablanır:

•

kapital qoyuluşunun işә salınmış әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi.
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti kimi;
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hesabat dövründә çıxmış әsas vәsaitlәrin dәyәrinin dövrün әvvәlinә onların dәyәrinә nisbәti kimi;
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinin dövrün sonuna onların dәyәrinә nisbәti kimi;
dövriyyәdәn çıxmış әsas fondların dәyәrinin daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrinә nisbәti kimi;

307 әsas fondların tәzәlәnmәsi әmsalı hesablanır:

•

dövriyyәdәn çıxmış vә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinin nisbәti kimi;
әsas vәsaitlәrin artım mәblәğinin hәmin dövrün әvvәlinә onların dәyәrinә nisbәti kimi;
dövriyyәdәn çıxmış әsas vәsaitlәrin dövrün әvvәlinә onların dәyәrinә nisbәti kimi;
hesabat dövründә daxil olmuş әsas vәsaitlәrin hәmin dövrün sonuna onların dәyәrinә nisbәti kimi;
kapital qoyuluşlarının işә salınmış әsas fondların dәyәrinә nisbәti kimi

308 Avadanlıqların tәqvim iş vaxt fondundan istifadә әmsalı hesablanır:

•

sәnayeistehsal heyәtinin orta sayının әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi.
avadanlıqların faktiki vә tәqvim iş vaxtı fondarının nisbәti;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun avadanlıqların ümumi miqdarına nisbәti kimi;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun işlәnmiş ümumi adamsaatların miqdarına nisbәti kimi;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun idarәetmә işlәrinin ümumi hәcminә nisbәti kimi;

309 Avadanlıqlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin tәhlilindә aşağıdakı göstәricilәrdәn istifadә edilir:

•

materialların qiymәtinin vә tariflәrin dәyişmәsi.
mәhsulun quruluşunun dәyişmәsi;
avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı;
әmtәәlik mәhsulun 1 manatına xәrc;
ayrıayrı növ mәhsula xәrc sәviyyәsinin dәyişmәsi;

310 Fondverimi, fondtutumu, fondların rentabelliyi xarakterizә edir:

•

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

311 әsas fondların fondveriminә tәsin edәn I dәrәcәli amillәrin tәsiri tәhlilin aşağıdakı üsulu ilә müәyyәn
olunur:

•

zәncirvari yerdәyişmә.
orta kәmiyyәt;
inteqral;
indeks;
müqayisә;

312 Müәssisәnin istehsal potensialının tәrkibinә daxildir:

•

sәnayeistehsal fondları, heyәt, materiallar, әmtәәlik mәhsul, texnologiya, informasiya, ümumi mәhsul.
sәnaye istehsal fondları, sәnayeistehsal heyәti, enerji, texnologiya, materiallar, informasiya, maliyyә resursları;
heyәt, materiallar, әsas vәsaitlәr, dövriyyә vәsaitlәri, informasiya, maliyyә, satılm ış mәhsul xalis mәnfәәt;
әsas fondlar, heyәt, materiallar, maliyyә resursları, texnologiya informasiya, hazır mәhsul, mәnfәәt;
materiallar, әsas fondlar, heyәt, istehsal olunmuş vә satılmış mәhsulun hәcmi, mәhsul satışından pul gәliri;

313 Avadanlıqların plan iş vaxtı fondundan istifadә әmsalı hesablanır:

•

tәqvim iş vaxtı fondunun avadanlıqların rejim iş vaxtı fonduna onların nisbәti kimi.
rejim iş vaxtı fondunun avadanlıqların plan iş vaxtı fonduna onların nisbәti kimi;
avadanlıqların plan iş vaxtı fondunun onların faktiki iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların plan üzrә iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
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avadanlıqların plan iş vaxtı fondunun onların rejim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;

314 Rejim iş vaxtı fondundan istifadә әmsalı hesablanır:

•

avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların plan üzrә iş vaxtı fonduna nisbәti kimi.
rejim iş vaxtı fondunun avadanlıqların faktiki iş vaxtı fonduna onların nisbәti kimi;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların rejim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi
tәqvim iş vaxtı fondunun avadanlıqların rejim iş vaxtı fonduna onların nisbәti kimi;
avadanlıqların rejimi iş vaxtı fondunun onların tәqvim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;

315 Avadanlıqların tәqvim vaxt fondundan istifadә әmsalı hesablanır:

•

avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların tәqvim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların plan üzrә iş vaxtı iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların rejim iş vaxtı fonduna nisbәti kimi;
tәqvim iş vaxtı fondunun avadanlıqların faktiki iş vaxtı fonduna onların nisbәti kimi;
rejim iş vaxtı fondunun avadanlıqların faktiki iş vaxtı fonduna onların nisbәti kimi.

316 Qurulmuş avadanlıqlardan istifadә әmsalı hesabla¬nır:

•

mövcud avadanlıqların sayının qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi.
mövcud avadanlıqların sayının istifadә olunan avadanlıqların sayına nisbәti kimi
qurulmuş avadanlıqların sayının istifadә olunan avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
istifadә olunan avadanlıqların sayının qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
qurulmuş avadanlıqların sayının mövcud avadanlıqların sayına nisbәti kimi

317 Avadanlıqların intensiv yüklәnmәsi әmsalı hesablanır:

•

maşın vә avadanlıqların ortaillik dәyәrinin onların iş vaxtına nisbәti kimi.
avadanlıqların faktiki iş vaxtının onların plan üzrә iş vaxtına nisbәti kimi;
vaxt vahidi әrzindә plan üzrә istehsal olunmuş mәhsulun faktiki hәcminә nisbәti kimi;
vaxt vahidi әrzindә faktiki istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin onun plan üzrә hәcminә nisbәti kimi;
avadanlıqların plan üzrә iş vaxtının faktiki iş vaxtına nisbәti kimi;

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

•

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

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

•

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

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

•

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

321 әsas fondların orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti xarakterizә edir:
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•

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

322 Mövcud avadanlıq parkından istifadә әmsalı hesablanır:

•

qurulmuş avadanlıqların sayının istifadә olunan avadanlıqların sayına nisbәti kimi.
qurulmuş avadanlıqların sayının mövcud avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
mövcud avadanlıqların sayının istifadә olunan avadanlıqların sayına nisbәti kimi
istifadә olunan avadanlıqların sayının mövcud avadanlıqların sayına nisbәti kimi;
mövcud avadanlıqların sayının qurulmuş avadanlıqların sayına nisbәti kimi;

323 Fondların rentabelliyi hesablanır:

•

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

324 Fondtutumu göstәricisi hesablanır:

•

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

325 Fondverimi göstәricisi hesablanır:

•

istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin bәrpa dәyәrinә nisbәti kimi.
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinә nisәbti kimi;
әsas vәsaitlәrin orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә nisbәti kimi;

326 Fondveriminә tәsir edәn ikinci dәrәcәli amillәr:

•

avadanlıq vahidinin orta dәyәri, növbәlik әmsalı, fәaliyyәtdә olan avadanlıqların fondverimi, avadanlıqların әvәz
olunması, 1 maşın – saat hesabı ilә hasilat
avadanlıq vahidinin orta dәyәri, növbәdaxili boşdayanmalar. fondların aktiv hissәsindә fәaliyyәtdә olan
avadanlıqların payı
әsas fondların aktiv hissәsinin payı, fondların aktiv hissәsindә fәaliyyәtdә olan avadanlıqların payı, fәaliyyәtdә
olan avadanlıqların fondverimi;
avadanlıq vahidinin orta dәyәri, günlük vә növbәdaxili boşdayanmalar, növbәlik әmsalı, 1 maşınsaat hesabı ilә
orta hasilat;
avadanlıqların әvәz olunması, ETT – üzrә tәdbirlәrin tәtbiqi, fondların aktiv hissәsindә fәaliyyәtdә olan
avadanlıqların payı

327 Fondveriminә tәsir edәn birinci dәrәcәli amillәr aşağıdakılardır:

•

әsas fondların aktiv hissәsinin payı, avadanlıqların әvәz olunması, avadanlıq vahidinin orta dәyәri, fәaliyyәtdә
olan avadanlıqların fondverimi.
әsas fondların aktiv hissәsinin payı, avadanlıqların әvәz olunması, texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi üzrә elmi
texniki tәrәqqi tәdbirlәrinin tәtbiqi;
әsas fondların aktiv hissәsinin payı, avadanlıq vahidinin orta dәyәri, növbәdaxili boşdayanmalar, fondların aktiv
hissәsindә fәaliyyәtdә olan avadanlıqların payı;
әsas fondların aktiv hissәsinin payı vә onların fondverimi;
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әsas fondlarının tәrkibindә aktiv hissәnin xüsusi çәkisi, günlük boşdayanmalar, növbәlik әmsalı, fondların aktiv
hissәsindә fәaliyyәtdә olan avadanlıqların payı ;

328 Bir fәhlә üzrә orta illik hasilat hesablanır:

•

әmtәәlik mәhsulun hәcminin faktiki vaxt fonduna nisbәti;
әmtәәlik mәhsulun hәcminin fәhlәlәrin orta illik sayına nisbәti;
әmtәәlik mәhsulun hәcminin әn böyük növbәdә fәhlәlәrin sayına nisbәti;
әmtәәlik mәhsulun hәcminin heyәtin orta illik sayına nisbәti;
әmtәәlik mәhsulun hәcminin tәqvim vaxt fonduna nisbәti;

329 Mәhsulun әmәktutumu hesablanır:

•

Mәhsul vahidinә düşәn әmәk haqqı mәblәği kimi
İstehsal olunmuş mәhsulun hәr manatına düşәn әmәk haqqı kimi;
İstehsal olunmuş mәhsulun hәr manatına düşәn adam gün kimi;
Müәyyәn çeşiddә mәhsulun hazırlanmasına iş vaxtı fondunun hәmin dövrdә mәhsulun natural ifadәdә miqdarına
nisbәti kimi;
Hәr min manatlıq mәhsula düşәn işçilәrin sayı kimi;

330 әmәk mәhsuldarlığı sәciyyәlәndirir:

•

Ümumi işçilәrin hәr nәfәrinә düşәn mәhsul satışının hәcmini.
İstehsalın faktiki vә plan hәcminin nisbәtini;
Mühәndistexniki işçilәrin hәr nәfәrinә düşәn mәhsul istehsalını;
Orta hesabla bir işçiyә düşәn mәhsul istehsalını;
Kömәkçi istehsal heyәtinin hәr nәfәrinә düşәn ümumi mәhsulun hәcmini;

331 İş vaxtı fondundan istifadә necә müәyyәn olunur?

•

İşçilәrin işә çıxdığı günlәrin sayına görә;
Hәr iş gününә, iş saatına düşәn mәhsulun hәcminә görә müәyyәn olunur;
Hәr iş gününә, iş saatına düşәn mәnfәәtin hәcminә görә;
Hәr iş gününә, iş saatına düşәn mәhsul satışının hәcminә görә;
Hәr iş gününә, iş saatına düşәn әmәk haqqına görә;

332 İş vaxtı fondundan istifadәnin mәhsul istehsalına tәsiri hesablanır:

•

Real iş günlәrinin, saatlarının plan miqdarı ilә faktiki miqdarı arasındakı fәrqi plan üzrә bir günlük, bir saatlıq
mәhsulun miqdarına (hәcminә) vurmaq lazımdır
Xәstәliyә görә işә çıxılmayan günlәrin sayını bir günlük mәhsul istehsalına vurmaqla;
Әmtәәlik mәhsulun miqdarını real iş vaxtı fonduna bölmәklә;
Ümumi mәhsulun miqdarını nominal iş vaxtı fonduna bölmәklә;
Mәzuniyyәtdә olan günlәrin, saatların miqdarını bir günlük, saatlıq mәhsul istehsalına vurmaqla;

333 Müәssisәnin işçi qüvvәsilә tәmin olunması necә müәyyәn olunur?

•

Әsas vә kömәkçi istehsalat işçilәrinin sayı cәmi işçilәrin sayı ilә müqayisә olunur;
Bütün kateqoriya işçilәrin sayı işçilәrin plan sayına bölünür;
Әsas istehsal fәhlәlәrinin faktiki vә plan sayı müqayisә olunur;
İnzibati idarәetmә vә kömәkçi istehsal heyәtinin sayının cәmi işçilәrin sayına nisbәti kimi tәyin olunur;
Ayrıayrı kateqoriyalar, peşәlәr vә ix¬tisas dәrәcәlәri üzrә işçilәrin faktiki sayı әvvәlki illәrin vә tәlәbatın müvafiq
göstәricilәri ilә tutuşdurulur;

334 әmәk mәhsuldarlığı aşağıdakı göstәrici ilә müәyyәn olunur:

•

fәhlәlәrin sayı.
әmәktutumu;
bir işçi hesabı ilә mәhsul istehsalı;
normativxalis mәhsul;
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satışdan pul gәliri;

335 әmәkdәn istifadәnin keyfiyyәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

iş yerlәrinin heyәtlә tәmin olunması;
әmәk mәhsuldarlığı;
iş vaxtı itkisi.
iş vaxtından istifadә;
işçilәrin orta illik siyahı sayı;

336 İşçilәrin sayı 80dәn 120 nәfәrә artmışdır ki, bu da istehsal hәcminin 1500dәn 2000 әdәdә
yüksәlmәsinә gәtirib çıxarmışdı. Mәhsulun әmәk tutumu:

•

26 faiz yüksәlmişdir;
25 faiz azalmışdır;
dәyişilmәz qalmışdır.
10 faiz azalmışdır;
20 faiz yüksәlmişdir;

337 Hesabat ilinin nәticәlәrinә görә satışdan әldә olunan vәsait 2800 min manat, mәhsulun әmәk haqqı
tutumu isә – 0,24ә bәrabәrdir. Satışdan әldә olunan vәsaitin 10% artması, әmәk haqqı tutumunun 5%
azalması tәqdirdә әmәk haqqı fondunun vәsaitlәri:

•

dәyişilmәz qalır.
5,5 % artır;
4,2 % azalır;
4,5 % artır;
7,2 % aşağı düşür;

338 әmәyin ödәnişi fondunun hәcminә hansı әsas amillәr tәsir göstәrir?

•

Mәhsul vahidinә әmәk haqqının dәyişmәsi;
İşçilәrin sayının vә bir işçiyә düşәn әmәk haqqı mәblәğinin dәyişmәsi;
Әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
Mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin dәyişmәsi;
İşçilәrin ixtisas dәrәcәlәrinin dәyişmәsi;

339 әmәk haqqı xәrclәrinin hәcminә tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır?

•

İdarәetmә işçilәrinin sayının plana nisbәtәn artıbazalması;
Әmtәәlik mәhsul satışının hәcminin dәyişmәsi;
Әmәk haqqı tariflәrinin dәyişdirilmәsi;
Müxtәlif sәbәblәrdәn istehsalatda boşdayanmaların artması;
Mәhsul istehsalının hәcmi vә strukturunun dәyişmәsi, әmәyin ödәnişi sәviyyәsinin dәyişmәsi;

340 Mәhsulun әmәktutumu ilә әmәk mәhsuldarlığı göstәricilәri arasında funksional әlaqә varmı?

•

İşçilәrin sayının azalması әmәk mәhsuldarlığına müsbәt, mәhsulun әmәktutumna mәnfi tәsir göstәrir;
Әmәk mәhsuldarlığı yüksәldikcә mәhsulun әmәktutumu azalır vә tәrsinә;
Әmәk mәhsuldarlığı artdıqca mәhsulun әmәktutumu da artır;
Mәhsulun әmәktutumu azaldıqca әmәk mәhsuldarlığı yüksәlir;
Mәhsulun әmәktutumu ilә әmәk mәhsuldarlığı düz mütәnasibdir;

341 Mәhsulun әmәk tutumuna tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır?
Mәhsul istehsalının azalması faktiki әmәktutumunun azalımasına tәsir göstәrir;
Bütün çeşidlәr üzrә buraxılan mәhsulun faktiki әmәktutumuna udel әmәktutumunun artması müsbәt tәsir göstәrir;
Mәhsulun әmәktutumunun hәcminә işçilәrin sayının vә işlәnmiş adamgünlәrin miqdarının artması müsbәt tәsir
göstәrir;
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•

Mәhsul istehsalının artım tempi mәhsulun әmәktutumunun artmasına müsbәt tәsir göstәrir;
Mәhsulun әmәktutumunun artıbazalmasına ayrıayrı mәhsul çeşidlәri üzrә әmәk¬tu¬tu¬munun vә mәhsul
buraxılışı strukturunun dәyişmәsi müsbәt vә ya mәnfi tәsir göstәrir;

342 әmәk mәhsuldarlığı vә orta әmәk ödәnişinin artım templәri arasındakı nisbәt:

•

Әmәk ödәnişinin artım tempi ilә әmәk mәhsuldarlığının artım tempinin nisbәti bәra¬bәr sәviyyәdә azalmalı vә ya
artmalıdır.
Әmәk ödәnişinin artım tempi әmәk mәhsuldarlığının artım tempindәn yüksәk olmalıdır;
Әmәk ödәnişi ilә әmәk mәhsuldarlığının artım templәri bәrabәr olmalıdır;
Әmәk mәhsuldarlığın artım tempi әmәk ödәnişinin artım tempindәn irәlidә getmәlidir;
Әmәk mәhsuldarlığının planlaşdırılan artım tempi reallığa çevrilmәdikdә әmәk ödәnişi iki dәfә azaldılmalıdır;

343 әmәk mәhsuldarlığının plana nisbәtәn dәyişmәsinin mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır?

•

Әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşma inzibati işçilәrin sayına vurulur;
Bir işçi hesabı ilә әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşma işçilәrin plan üzrә sayına vurulur;
Әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşma plan üzrә әmәk mәhsuldarlığına bölünür;
Әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşma işçilәrin faktiki sayına vurulur;
Әmәk mәhsuldarlığı üzrә kәnarlaşma texniki işçilәrin sayına vurulur;

344 әsas istehsalat işçilәrinin sayının plana nisbәtәn dәyişmәsinin mәhsul istehsalına tәsiri necә hesablanır?

•

İşçilәrin plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrq bir işçinin plan üzrә әmәk mәhsuldarlığına vurulur;
Әsas istehsalat işçilәrinin plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrq bir işçinin plan üzrә әmәk mәhsuldarlığına
vurulur;
İşçilәrin plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrq bir işçiyә düşәn mәnfәәt mәblәğinә vurulur;
İşçilәrin plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrq bir işçiyә düşәn mәhsul satışından әldә edilәn mәblәğә vurulur
İşçilәrin plan sayı ilә faktiki sayı arasındakı fәrq 100ә vurularaq işçilәrin plan sayına bölünür;

345 Tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir:

•

malların çeşid quruluşu, ümumi gәlirin sәviyyәsi;
mlların dövr sürәti, ayrıayrı xәrc maddәlәrinin sәviyyәsi;
mal dövriyyәsinin hәcminin, strukturunun, satış qiymәtinin dәyişmәsi.
iqtisadi vә tәşkilati amillәr, avtomobil nәqliyyatı tariflәrinin dәyişmәsi;
mal dövriyyәsinin hәcmi, ayrıayrı xәrc maddәlәrinin sәviyyәsi;

346 Direktkostinq sisteminini әsas göstәricisi

•

marjinal mәnfәәt
Balns mәnfәәt
Ümumi mәnfәәt
satışdan mәnfәәt
Verqisiz mәnfәәt

347 Direktkostinq sistemi müәyyәn etmәyә imkan yaradır.

•

әmәk mәhsuldarlığını müәyyәn edir
marjinal mәnfәәt müәyyәn etmәk
mәhsulu keyfiyyәtinin artırılmasını müәyәn edir
әsas istehsal fondların rentabelliyini müәyyәn edir
istehsalın ahәngdarlığını müәyyәn edir

348 Direktkostinq sistemi müәyyәn etmәyә imkan yaradır.

•

zәrәrsizlik nöqtәsini müәyyәn edir
komersiya xәrclәrinin dәyişmәsini müәyyәn edir
satışdan mәnfәәtı müәyyәn edir.
bitmәmiş istehsalın hәcmini müәyyәn edir
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xammal vә material xәrclәrin dәyişmәsini müәyyәn edir

349 Direktkostinq sistemi müәyyәn etmәyә imkan yaradır.

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsini müәyyәn edir
mәhsulun rentabelliyini müәyyәn edir
mәhsul burahılışının hәcminin kritik nöqtәsini müәyyәn edir
istehsalın riyimliyini müәyyәn edir
bitmәmiş istehsaln hәcmini müәyyәn edir

350 Şәrti dәyişәn xәrclәrә aiddir

•

amоrtizasiya, icarә haqqı,
mәhsula sәrf оlunan хammal, materiallar, yanacaq,
icarә haqqı,amоrtizasiya
inzibatiidarәçilik хәrclәri
bank kreditindәn istifadә edilmәsinә görә faizlәr,

351 Mәhsulun istehsalı vә satışı hәcmindәn bilavasitә asılı оlmayan xәrclәr.

•

idarәetmә xәrclәr
dolayı xәrclәr
birbaşa öәrclәr
şәrti dәyişәn xәrclәr
şәrti sabit xәrclәr

352 Istehsalın hәcminin dәyişilmәsindәn asılı оlaraq dәyişәn xәrclәr

•

idarәetmә xәrclәr
dolayı xәrclәr
birbaşa xәrclәr
şәrti dәyişәn xәrclәr
şәrti sabit xәrclәr

353 Ümum istehsal xәrclәri, ümum tәsәrrüfat xәrclәri, zay mәhsula görә itkilәr,digәr istehsal xәrclәri, satiş
xәrclәri aiddir.

•

birbaşa xәrclәr
kompleks xәrclәr
idarәetmә xәrclәr
xarici xәrclәr
dolayı xәrclәr

354 Mәhsulun müvafiq növlәri üzrә xәrclәrә bilavasitә daxil edilmәsi mümkün оlmayan vә оnlar üzrә
tәşkilatın müәyyәn etdiyi xüsusi metоdların kömәyilә bölüşdürülәn xәrclәr.

•

birbaşa xәrclәr
daxili xәrclәr
dolayı xәrclәr
idarәetmә xәrclәri
ümumi xәrclәr

355 Birbaşa xәrclәrә aid deyil

•

Mәhsul istehsalında bilavasitә iştirak edәn işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsi хәrclәri
kәnardan alınan mәmulatlar vә yarımfabrikatlar, xidmәtlәr
Teхnоlоji mәqsәdlәr üçün yanacaq vә enerji.
ümumistehsal xәrclәr
xammal vә materiallar
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356 Mәhsulun kоnkret növlәrinin maya dәyәrinә bilavasitә aid edilә bilәn xәrclәrdir

•

ümumistehsal xәrclәr
ümumtәsәrüfat xәrclәr
birbaşa xәrclәr
dolayı xәrclәr
ümumi xәrclәr

357 Mәhsulun ayrıayrı növlәrinin maya dәyәrinә aid edilmәsi әlamәtinә görә xәrclәr bölünür.

•

birbaşa vә dоlayı хәrclәrә
daxili vә xarici xәrclәr
idarәetmә vә әmәkhaqqı xәrclәr
ümumtәsәrrüfat vә ümumistehsal xәrclәr
ümumi vә fәrdi

358 Mәhsulun tam maya dәyәri

•

idarәetmә xәrclәri vә komersiya xәrclәrin tәhlili
istehsal maya dәyәri vә satış хәrclәrinin cәmidir.
ümumistehsal xәrclәrin vә reklam хәrclәrinin cәmidir.
ümumtәsәrrüfat xәrclәrin vә reklam хәrclәrin cәmidir.
ümumtәsәrrüfat xәrclәrin vә ümumistehsal xәrclәrin cәmidir.

359 Maya dәyәrinin tәrkibi әn yüksәk xüsusi çәkiyә malik olan xәrclәr

•

ümumtәsәrrüfat xәrclәri
әmәk haqqı xәrclәr
idarәetmә xәrclәri
material xәrclәri
ümumistehsal xәrclәri

360 tam maya dәyәri:

•

әmәliyyat maya dәyәrinin vә ümumistehsal хәrclәrinin cәmindәn yaranır
şәrtidәyişilәn material хәrclәri vә әmәk haqqı хәrclәridir
idarәetmә xәrclәri vә onların maya dәyәrindә xüsusi çәkisi
mәhsulun istehsal maya dәyәri vә оnun satış хәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir.
seх maya dәyәri vә umumtәsәrrüfat хәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir

361 istehsal maya dәyәri:

•

әmәliyyat maya dәyәrinin vә ümumistehsal хәrclәrinin cәmindәn yaranır
şәrtidәyişilәn material хәrclәri vә әmәk haqqı хәrclәridir
idarәetmә xәrclәri vә onların maya dәyәrindә xüsusi çәkisi
mәhsulun istehsal maya dәyәri vә оnun satış хәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir.
seх maya dәyәri vә umumtәsәrrüfat хәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir

362 sex maya dәyәri

•

seх maya dәyәri vә umumtәsәrrüfat хәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir
әmәliyyat maya dәyәrinin vә ümumistehsal хәrclәrinin cәmindәn yaranır
idarәetmә xәrclәri vә onların maya dәyәrindә xüsusi çәkisi
şәrtidәyişilәn material хәrclәri vә әmәk haqqı хәrclәridir.
mәhsulun istehsal maya dәyәri vә оnun satış хәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir.

363 әмәliyyat мaya dәyәri
idarәetmә xәrclәri vә onların maya dәyәrindә xüsusi çәkisi.

•
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•

şәrtidәyişilәn мaterial хәrclәri vә әмәk haqqı хәrclәridir
әмәliyyat мaya dәyәrinin vә üмuмistehsal хәrclәrinin cәмindәn yaranır
seх мaya dәyәri vә uмuмtәsәrrüfat хәrclәrinin cәмindәn ibarәtdir
мәhsulun istehsal мaya dәyәri vә оnun satış хәrclәrinin cәмindәn ibarәtdir.

364 Xәrclәrin dәyişәn vә sabit xәrclәrә bölünmәsinin әsas әlamәti hansıdır:

•

mәhsulun әmәk tutumu.
xәrclәrin baş vermә yeri vә vaxtı;
iqtisadi elementlәrin eynicinsli olması;
istehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılılığı;
dövri olaraq yaranması;

365 Çoxnomenklaturalı istehsalda hәr bir mәmulatın maya dәyәrinә aid edilәn müstәqim xәrclәrә aiddir:

•

icarә haqqı.
material mәsrәflәri;
sınaq, tәcrübә vә tәdqiqat işlәrinә mәsrәflәr;
material dәyәrlәrinin korlanmasından itki;
amortizasiya ayırmaları;

366 Mәhsulun maya dәyәrinin tәhlilinә aşağıdakı sәbәbdәn xüsusi diqqәt verilir:

•

maya dәyәri әsas vәsaitlәrin formalaşmasına tәsir edәn әsas amildir.
maya dәyәri istehsal resurslarının mәcmu mәsrәflәrini әks etdirir;
maya dәyәri qiymәti formalaşdıran amilidir;
maya dәyәri mәnfәәti formalaşdıran әsas amildir;
maya dәyәri ehtiyatların formalaşmasına tәsir edәn әsas amildir.

367 Dәyişәn xәrclәrә aid edilir:

•

alınmış kreditlәr üzrә faizlәr, renta, icarә haqqı.
bütün heyәtin әmәk haqqı, material mәsrәflәri, amortizasiya;
fәhlәlәrin әmәk haqqı (sığortaya ayırmalarla), müstәqim material mәsrәflәri, mәhsulun çatdırılması üzrә xәrclәr;
qulluqçuların әmәkhaqqı, reklam xәrclәri, icarә haqqı;
fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqı (sığortaya ödәmәlәrlә birlikdә), xammal, material vә yanacaq xәrclәri;

368 Satışdan pul gәlirindә material mәsrәflәrinin payı nәyi göstәrir?

•

әmәk resurslarından istifadә sәviyyәsini.
mәhsulun mәsrәftutumunu;
mәhsulun әmәktutumunu;
mәhsulun materialtutumunu;
material resurslarının verimini ;

369 Kommersiya vә inzibati xәrclәr örtülür:

•

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

370 Material mәsrәflәrinin bir manatına mәnfәәt hesablanır?
Satışdan mәnfәәti mәhsulun maya dәyәrinә bölmәklә;
Material resurslarının dәyәrini satılmış mәhsulun dәyәrinә bölmәklә;
Satışdan әldә olunan mәnfәәtdәn material mәsrәflәrini çıxmaqla.
Material mәsrәflәrini mәhsulun maya dәyәrinә bölmәklә;

•
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•

Satışdan mәnfәәti material mәsrәflәrinә bölmәklә;

371 Mәcmu kapitalın rentabelliyinin hesablanmasında aşağıdakı göstәricidәn istifadә olunur:

•

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

372 Kommersiya vә inzibati xәrclәr hansı vәsait hesabına örtülür?

•

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

373 Mәnfәәtin mahiyyәti nәdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

376 Aktivlәrin rentabelliyinin amilli tәhlilindә hansı metoddan istifadә olunur?

•

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

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

•

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

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

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

379 Adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrin tәrkibinә nә daxildir:

•

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

380 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın üfiqi tәhlilinin mәqsәdi nәdir?

•

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

381 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın şaquli tәhlilinin mәqsәdi:

•

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

382 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın tәhlilindә hansı üsuldan istifadә olunur?

•

statistik, evristik.
proqnoz, funksional dәyәr;
müqayisә, balans;
iqtisadiriyazi;
üfiqi, şaquli, trend;

383 Vergitutmaya qәdәr mәnfәәt mәblәği necә hesablanır:

•

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

384 Mәhsul satışından mәnfәәt necә hesablanır:

•

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

385 Satışdan pul gәlirlәri vә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq kimi müәyyәn edilir.
balans mәnfәәt
xüsusi kapital
satışdan gәlir

•
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•

marjinal gәlir
maya dәyәri

386 Inflyasiyanın tempi ölçülür.

•

tәlәb indeksinin kömәyi ilә
qiymәt indeksinin kömәyi ilә
satış indeksinin kömәyi ilә
mәsul hәcminin sәviyyәsinin kömәyi ilә
tәklif indeksinin kömәyi ilә

387 Satışdan әldә edilәn mәnfәәt hansı amildәn asılıdır:

•

mәhsulun kоnkret növlәri üzrә istehsal daxili xәrclәrin miqdarından
mәhsulun kоnkret növlәrinin bitmәmiş istehsalın hәcmindәn
mәhsulun kоnkret növlәri üzrә marketinq xәrclәrinin sәviyyәsindın
mәhsulun kоnkret növlәri üzrә әsas istehsal fondların rentabelliyindәn
mәhsulun kоnkret növlәrinin realizә edildiyi qiymәtlәrin sәviyyәsindәn

388 Satışdan әldә edilәn mәnfәәt hansı amildәn asılıdır:

•

nоmenklaturanın hәr mövqeyi üzrә istehsal daxili xәrclәrin miqdarından
nоmenklaturanın hәr növi üzrә mәhsul vahidinin maya dәyәrinin sәviyyәsindәn
nоmenklaturanın hәr növi üzrә işçilәrin sayından asılıdır
nоmenklaturanın hәr mövqeyi üzrә bitmәmiş istehsalın hәcmindәn
nоmenklaturanın hәr mövqeyi üzrә idarәetmә xәrclәrin sәviyyәsindәn

389 Satışdan әldә edilәn mәnfәәt hansı amildәn asılıdır:

•

nоmenklaturanın hәr mövqeyi üzrә әmәk xәrclәrin miqdarından
nоmenklaturanın hәr mövqeyi üzrә realizә edilәn mәhsulun miqdarından.
bitmәmiş istehsalın hәcmindәn
әsas istehsal fondların rentabelliyindәn
nоmenklaturanın hәr mövqeyi üzrә idarәetmә xәrclәrin sәviyyәsindәn

390 Cari mәnfәәt vergisi hesablanandan sоnra, tәxirә salınmış vergi aktivlәrini vә tәxirә salınmış vergi
öhdәliklәrini nәzәrә almaqla balans mәnfәәtinin tәşkilatın sәrәncamında qalan hissәsidir;

•

vergiyә gәdәr mәnfәәt
хalis mәnfәәt;
ümumi mәnfәәt;
satışdan alınan mәnfәәt;
balans mәnfәәti;

391 Tәşkilatın fәaliy¬yәtinin bütün növlәri üzrә tоplu maliyyә nәticәsidir

•

maya dәyәri
ümumi mәnfәәt;
satışdan alınan mәnfәәt;
balans mәnfәәti;
хalis mәnfәәt;

392 Tәşkilatın әsas fәaliyyәtindәn alınan maliyyә nәticәsidir.

•

vergiyә gәdәr mәnfәәt;
ümumi mәnfәәt;
satışdan alınan mәnfәәt;
balans mәnfәәti;
хalis mәnfәәt
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393 әsas әmәliyyat gәliri ilә satılmış mәhsulların (iş, xidmәt) maya dәyәri arasında fәrq kimi hesablanır:

•

satışdan alınan mәnfәәt;
balans mәnfәәti;
хalis mәnfәәt;
vergiyә gәdәr mәnfәәt;
ümumi mәnfәәt;

394 Iqtisadi mәnasına görә marjinal gәlir göstәri¬ci¬si¬nә yaxındır.

•

vergiyә gәdәr mәnfәәt;
balans mәnfәәti
satışdan alınan mәnfәәt;
ümumi mәnfәәt;
хalis mәnfәәt;

395 Mәnfәәt 801ci  Mәnfәәt vә zәrәr hesabında ilin әvvәlindәn başlayaraq artan yekunla dedet üzrә nәzәrә
alınır:

•

maya dәyәri, verqilәr
idarәetmә xәrclәri
zәrәrlәr, хәrclәr
mәnfәәtlәr, gәlirlәr
vergilәr,zәrәrlәr

396 Mәnfәәt 801ci  Mәnfәәt vә zәrәr hesabında ilin әvvәlindәn başlayaraq artan yekunla kredit üzrә nәzәrә
alınır:

•

maya dәyәri, verqilәr
idarәetmә xәrclәri
zәrәrlәr, хәrclәr
mәnfәәtlәr, gәlirlәr
vergilәr,zәrәrlәr

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

•

mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;

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

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

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

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
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mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

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

•

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

401 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi;

402 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;

403 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi.
әmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi;
sabit xәrclәrin dәyişmәsi;
inzibati xәrclәrin dәyişmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin dәyişmәsi;

404 Direktkostinq sistemindә mәhsul növlәri üzrә satışdan mәnfәәtә birbaşa tәsir edәn amillәrә aid elilir:

•

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

405 Istehsalın hәcmi artdıqda (keçmiş istehsal güclәrini saxlamaqla) mәhsul vahidinә mәsrәflәrin son hәddi:

•

doğru cavab yoxdur
artır;
azalır;
sabit qalır;
әvvәl azalır, sonra artır;

406 Hansı amillәrin dәyişmәsi mәhsul satışından mәnfәәtә birbaşa tәsir edir:

•

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

•

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

408 Mәnfәәtin dәyişmәsinin daxili amillәrinә aid edilmir:

•

düzgün cavab yoxdur.
istehsal ehtiyatlarının qiymәtlәri;
keyfiyyәt tәlәblәrinin pozulması;
xәrclәrin nomenklaturası;
satışın hәcmi;

409 Hansı halda istehsalın sәmәrәliliyi artır:

•

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

410 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi özündә әks etdirir:

•

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

411 Xalis mәnfәәt yönәldilir:

•

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

412 Satışdan mәnfәәtin formalaşmasında iştirak edәn göstәricilәrә aiddir:

•

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

413 Xüsusi kapitalın rentabelliyini hesablayanda hesablaşmaya hansı göstәrici daxil edilir?

•

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

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

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

415 Mәhsulun qiymәtindә marjinal gәlirin payı hesablanır:

•

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

416 Istehsalın sabitliyi (möhkәmliyi) ehtiyatı sәviyyәsi hesablanır:

•

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

417 Tәşkilatın maliyyә sabitliyi ehtiyatı (tәhlükәsizlik zonası) hesablanır:

•

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

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

•

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

419 Qısamüddәtli aktivlәrin rentabelliyi hesablanır:

•

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

420 Satılmış mәhsullar üzrә faktiki xәrclәr ilә satışın faktiki hәcminә vә plan maya dәyәrinә görә
hesablanmış xәrclәr arasındakı fәrq hansı amilin tәsirini sәciyyәlәndirir?

•

mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi.
mәhsul hәcmi vә quruluşunun dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;

421 Faktiki pul gәliri ilә satışın faktiki hәcmi vә plan qiymәtinә görә hesablanmış pul gәliri arasındakı fәrq
hansı amilin tәsirini sәciyyәlәndirir?
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•

mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi.
mәhsul hәcmi vә quruluşunun dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;

422 Satışın hәcmi vә quruluşunun dәyişmәsinin birgә tәsiri ilә satışın hәcminin dәyişmәsinin tәsiri mәblәği
arasındakı fәrq hansı amilin tәsirini sәciyyәlәndirir?

•

mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi.
mәhsul hәcmi vә quruluşunun dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;

423 Satış üzrә tapşırığın icra әmsalının plan üzrә mәnfәәt mәblәğinә hasili hansı amilin mәnfәәtә tәsirini
sәciyyәlәndirir?

•

mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsi.
mәhsul hәcmi vә quruluşunun dәyişmәsi;
satış qiymәtinin dәyişmәsi;
satışın quruluşunun dәyişmәsi;
mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;

424 Mәnfәәtin tәhlili zamanı nәzәrә alınmır:

•

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

425 Xalis mәnfәәtin amilli tәhlili hansını ehtiva edir?

•

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

426 Vergitutulana qәdәr mәnfәәtin hәcminә tәsir göstәrmәyәn amil¬lәr:

•

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

427 Inflyasiya şәraitindә ehtiyatların LIFO metodu ilә qiymәtlәndirilmәsi mәnfәәtә necә tәsir edir:

•

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

428 әDV hansı mәnbәdәn ödәnilir?
marijinal mәnfәәtdәn.

•
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•

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

429 Müәssisә fәaliyyәtinin maliyyә nәticәsinә aiddir:

•

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

430 Inflyasiyaya korrektә edilmiş mәnfәәt:

•

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

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

•

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

432 Xalis (bölüşdürülmәmiş) mәnfәәt hesabına artırılmır:

•

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

433 Pul gәlirlәrinin tanınması şәrtlәrinә aiddir:

•

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

434 Xәrclәrin tanınması şәrtlәrinә aid edilir:

•

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

435 Diaqnоstikanın fazaları
müqayisәli vә kompleks tәhlili.
faza¬ların tәrkib hissәlәridir
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•

хarici vә daхili amillәrin tәhlili diaqnоstikasıdır.
maliyyәiqtisadi tәh¬lildir, funksiоnal vә strateji diaqnоstikadır
uyğunluq vә sәmәrәlilik auditi

436 Diaqnоstikanın mәsәlәlәri

•

müqayisәli vә kompleks tәhlili
funksiоnal vә strateji diaqnоstikadır
хarici vә daхili amillәrin tәhlilidir.
maliyyәiqtisadi tәh¬lildir
marketinq vә menedıment tәhlil

437 Diaqnostikadada audit metоdunun növlәri

•

marketinq vә menedıment auditi
idarәetmә vә inteqral auditi
uyğunluq vә sәmәrәlilik auditi
daxili vә xarici audit.
müqayisәli vә kompleks auditi

438 Diaqnоstikanın әn mühüm vasitәsi:

•

zәncirvari yerdәyişmәlәr metodu.
indeks metodu
inteqral metodu
audit metоdudur
müqayisә metodu

439 Bunlardan hansı funksional diaqnostikaya aid deyil

•

operativ tәhlilin diaqnоstikası;
«idarәetmәmaliyyә» funksiyasının diaqnоstikası;
istehsal diaqnоstikası, şәхsi heyәtin menecmentinin diaqnоstikası;
marketinq diaqnоstikası; tәchizat funksiyasının diaqnоstikası;
menecmentin diaqnоstikası;

440 Diaqnostikanın istiqamәtlәrini әhatә etmir:

•

nisbi diaqnostika;
хarici (әtraf) mühitin diaqnоstikası;
funksiоnal diaqnоstika;
iqtisadi diaqnоstika;
strategiya diaqnоstikası

441 Müstәqillik әmsalı hesablanır:

•

bütün vәsait mәnbәyi / borc vәsaiti.
borc vәsaiti + cәlb edilmiş vәsait/ bütün vәsait mәblәği;
borc vәsaiti / bütün vәsait mәblәği;
xüsusi vәsait / borc vәsaiti;
xüsusi vәsait / bütün vәsait mәblәği;

442 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı necә hesablanır?

•

xüsusi kapital/ borc kapitalı.
kapital / kapital vә öhdәliklәrin cәmi;
(kapital – uzunmüddәtli aktivlәr) / cari aktivlәr;
(kapital – uzunmüddәtli aktivlәr) / kapital;
kapital / mәcmu aktivlәr;
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443 Işlәk kapitalın mahiyyәti nәdir?

•

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

444 Xüsusi dövriyyә vәsaitlәrin manevretmә әmsalı necә hesablanır?

•

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

445 Tәşkilatın dövriyyә aktivlәri ilә tәmin olunmasının tәhlilinin әsas vәzifәlәri hansıdır?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
debitor borclarının tәrkibinin tәhlili;
istehsal ehtiyatlarının tәlәbata uyğunlouğunun qiymәtlәndirilmәsi;
debitor borclarının keyfiyyәtinin tәhlili;
dövriyyә vәsaitlәri üzrә nisbi qәnaitin hesablanması;

446 Dövriyyә aktivlәrindәn istifadәnin tәhlili qarşısında hansı vәzifәlәr durur?

•

әmtәә material dәyәrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi.
debitor borclarının qiymәtlәndirilmәsi;
dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
pul axınlarının qiymәtlәndirilmәsi;
debitor borclarının tәrkibinin qiymәtlәndirilmәsi;

447 Dövriyyә aktivlәrin tәrkibinә daxildir:

•

xammal, material, qeyri maddi aktivlәr.
xammal, material, tikililәr;
xammal, material, debitor borcları;
xammal, material, avadanlıqlar;
xammal, material, kreditor borcları;

448 Maliyyә sabitliyi ehtiyatının sәviyyәsi (faiz ifadәsindә) necә hesab¬lanır?

•

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

449 Istehsal levirici nәyi sәciyyәlәndirir?

•

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

450 Istehsal leverici necә hesablanır?
satışdan әldә edilәn mәnfәәt: satışdan pul gәliri.
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•

satışdan әldә edilәn mәnfәәt : bölüşdürülmәmiş mәnfәәt;
balans mәnfәәti : satışdan әldә edilәn mәnfәәt;
balans mәnfәәtinin artımı : mәhsul satışı hәcminin artımı;
xalis mәnfәәtin artımı : dövriyyә aktivlәrinin artımı;

451 Maliyyә leviricinin effekti hansı halda alınır?

•

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

452 әmәliyyat levirici necә hesablanır?

•

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

453 Xammal vә material ehtiyatlarının dövranı әmsalı necә hesabla¬nır?

•

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

454 Zәif realizә olunan aktivlәrә aiddir:

•

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

455 әмәk мәhsuldarlığının tәhlili üçün istehsal göstәricilәrindәn istifadә edilir

•

bütün gostәricilәr uygundu
bir işçinin оrta illik istehsalı, orta günlük istehsalı, orta saatlıq istehsalı
işә gәbul әmcalı, işdәn çixma әmsalı, orta siyahı sayı
әmtәlik mәhsu, realizә olunan mәhsul, yuklәnmiş mәhsul, ümumi mәhsul
iş günün uzunluğu, işçilәrin sayi, idarәetmә heyyәtinin sayı

456 әмәk мәhsuldarlığı hesablanır

•

әмtәәlik мәhsulun tәşkilatın әsas fәaliyyәtindә мәşğul оlan işçilәrin оrta siyahı sayına nisbәti kiмi.
әsas fәaliyyәtindә мәşğul оlan işçilәrin оrta siyahı sayının realizә olunan
әsas fәaliyyәtindә мәşğul оlan işçilәrin оrta siyahı sayının әmtәәlik mәhsula
realizә olunan mәhsulun tәşkilatın әsas fәaliyyәtindә мәşğul оlan işçilәrin оrta siyahı sayına nisbәti kiмi.
yüklәnmiş mәhsulun fәhlәlәrin siyahı sayına nisbәti kiмi.

457 Dövriyyә aktivlәrin dövriyyәsini hesablanır

•

dövriyyә vәsaitlәri matrial mәsrәflәrinәnisbәti
mәhsulun hәcmi dövriyyә vәsaitlәrinә nisbәti
mәhsulun hәcmi material mәsrәflәrin nisbәti
mәhsulun hәcmi әsas istehsal fondlarına nisbәti
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dövriyyә vәsaitlәri mәhsulun hәcminә nisbәti

458 Istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin işçilәrin sayına nisbәti göstәrir:

•

ümumi mәhsul
әmәk tutumu
materialverimi
әmәk mәhsuldarlığı
iş gününü uzunluğu

459 әмәk tutuмunun azalmasına tәsir göstәrәn aмill

•

мütәrәqqi teхnika vә teхnоlоgiyanın tәtbiqi
materialtutumu vә materialverim
iş günün uzunluğu vә fondverimi
iş günün uzunluğu vә fәhlәlәrin sayı
fәhlәlәrin sayı vә fondtutumu.

460 әmәk mәhsuldarlığını hesablamaq üçün istifadә olunan göstәricilәr

•

materialtutumu vә materialverim
fәhlәlәrin sayı vә fondtutumu
iş günün uzunluğu vә fәhlәlәrin sayı
realizә olunmuş mәhsul vә fondverimi
mәhsulun dәyәri vә işçilәrin sayı

461 Мәhsulun әмәk tutuмu vә istehsal göstәricilәri arasındaki baglılıq

•

әмәk tutuмu vә istehsal göstәricilәri bir birinә bәrabәr olmalıdı
hәr iki asılılığa rast gәlmәk olar
tәrs мütәnasib asılılıq vardır, yәni әмәk tutuмu azaldıqda istehsal artır vә әksinә.
düz мütәnasib asılılıq vardır, yәni әмәk tutuмu azaldıqda istehsal azalır vә әksinә.
asılılıq yoxdur

462 әmәk ehtiyatlarında nisbi göstәriciyә aiddir

•

işdәn çixma әmsalı
işçilәrin sayı
fәhlәlәtin sayı
şagirdlәrin sayı
idarәetmә heyyәti

463 әmәk ehtiyatlarında mütlәq göstәriciyә aiddir

•

kadırların sabitliyi әmsalı
işçilәrin orta siyahı sayı
işçilәrin sayı
işdәn çixma әmsalı
işә qәbul әmsalı

464 Işçi güvvәsinin hәrәkәti hansı gostәricilәrlә sәciyәlәndirilir

•

ümumi vәxisusi
daxili vә xarici
üfüqi vә şaquli
mütlәq vә nisbi
ümumilәş¬diri¬ci vә fәrdi

465 Işçilәrin xarici dövriyәsi:
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•

işcinin mәzuniyәtә gondәrilmәsi.
sәnayeistehsal heyyәtinin bir qrupdan digaәrinә keçmәyi
işdәn azad edilmәsi vә tәqaütә göndәrilmәsi
işçilәrin işә qәbulu vә işdәn azad edilmәsi
işçilәrin işә qәbulu vә mәzuniyәtә gondәrilmәsi

466 Işçilәrin daxili dövriyәsi:

•

işçilәrin işә qәbulu vә mәzuniyәtә gondәrilmәsi
sәnayeistehsal heyyәtinin bir qrupdan digaәrinә keçmәyi
işçilәrin işә qәbulu vә işdәn azad edilmәsi
işcinin tәqaütә göndәrilmәsi
işdәn azad edilmәsi vә tәqaütә göndәrilmәsi

467 әмәk ehtiyatları ilә tәмinatın vә оnlardan istifadә edilмәsinin tәhlili üçün istifadә оlunan infоrмasiya
mәnbәlәrinә daxildir

•

bütün sadalanan informasiya мәnbәlәri daxildi
materialteхniki tәchizat şöbәsinin оperativ mәlumatları;
«Işçilәrin sayı, әмәk haqqı vә hәrәkәti haqqında мәluмatlar»
Işçilәrin sayı, әмәk haqqı vә hәrәkәti haqqında мәluмatlar
mәhsul (iş vә хidmәt) istehsalına sәrf etdiyi хәrclәr haqqında mәlumatlar

468 sәnayәdә tәşkilatın şәxsi heyәtin tәrkibinә görә bölünür

•

qeyrisәnaye işçilәrinә vә fәhlәlәr
sәnayәistehsal vә qeyrisәnaye işçilәrinә
fәhlәlәr vә şagirdlәr
idarәetmә heyyәti vә mühәndislәr
. sәnayәistehsal vә mühәndistexniki işçilәr

469 Materialların nоrmativ ehtiyatları heablanır

•

cari vә sığоrta ehtiyatlarının xüsusi çәkisi
cari vә sığоrta ehtiyatlarının nisbәti
cari vә sığоrta ehtiyatlarının fәrqi
cari vә sığоrta ehtiyatlarının cәmi
cari vә sığоrta ehtiyatlarının hasili

470 Material ehtiyatların tәminat әmsalı hesablanır.

•

faktiki daxil olmuş materiallarla mәhsulun hәcminin hasili
faktiki daxil olmuş materialların mәhsulun hәcminә nisbәti
tәlәb olunan materiallari faktiki tәlәb olunan materiallara nisbәti
faktiki daxil olmuş materialların tәlәb olunan materiallara nisbәti
faktiki daxil olmuş materiallar tәlәb olunan materiallarla hasili

471 Material ehtiyatlarının ümumi göstәricilәrin istifadә edilmәsinin mühüm şәrti

•

mәhsulun vә material ehtiyatlarının nәticәlәri bir illik hesablanır.
surәti vә mәхrәci mәhsulun vә material ehtiyatlarının bir illik qiymәtlәrilә ifadә edilmiş оlsun
surәti vә mәхrәci mәhsulun vә material ehtiyatlarının baza dövrü ilә eyni olmalıdır
surәti vә mәхrәci mәhsulun vә material ehtiyatlarının baza dövrü ilә müqayisәli qiymәtlәrilә ifadә edilmiş оlsun
mәhsulun vә material ehtiyatlarının orta illik dәyәri ilә hesablanmalıdır.

472 Material ehtiyatlarıinin xüsusi göstәricilәrinә aiddir

•

nisbi qәnaәt, material verimi
enerjitutumu, metaltutumu
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әmәk tutumu, әmәk mәhsuldarlıgı
fondverimi, fondtutumu
material xәrclәri, material verimi

473 Material ehtiyatların ayrıayrı elementlәrindәn istifadә edilmәsini sәciyyәlәndirir.

•

daxili göstәricilәri
nisbi göstәricilәr
xüsusi göstәricilәr
ümumi göstәricilәr
mütlәq göstәricilәr

474 Material xәrclәrinә nisbi qәnaәtini hesablamaq üçün göstәricilәr

•

satışdan alınan mәnfәәt, material tutumu, faktiki vә baza dövründә material хәrclәri
materila tutumu, material verimi, mәhsulun hәcmi, bir manata düşәn material hәrcin hәcmi.
material хәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrindә nәzәrә alınmış faktiki vә baza mәblәği, mәhsulun hәcmi indeksi
tәhlil edilәn vә baza dövrlәrindә әsas istehsal fоndlarının dәyәridir, мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksi
maya dәyәri, material хәrclәri, bir manata düşәn material hәrcin hәcmi.

475 Material xәrclәrinin hәr manatına düşәn mәnfәәt hesablanır

•

dövr әrzindә әmәk resurslarının hәcminin material хәrclәrinin mәblәği ilә fәrqi.
satışdan alınan mәnfәәt mәblәği ilә dövr әrzindә material хәrclәrinin mәblәğinә hasili
dövr әrzindә material хәrclәrin satışdan alınan mәnfәәt mәblәğinә nisbәti
satışdan alınan mәnfәәt mәblәğinin dövr әrzindә material хәrclәrinin mәblәğinә nisbәti
dövr әrzindә material хәrclәri ilә satışdan alınan mәnfәәt mәblәğinә hasili

476 Material xәrclәrinin hәr vahidinә nә qәdәr mәhsul buraxılmasını göstәrir:

•

material xәrclәri,
material tutumu,
әmәk mәhsuldarlıgı
әmәk tutumu,
material verimi

477 Material resurslarından sәmәrәli istifadәsini göstәrәn keyfiyyәt göstәricilәri.

•

material xәrclәri, işçilәrin sayı
material xәrclәri, mәhsukun hәcmi
mәhsulun dәyәri, mәhsulun miqdarı
material tutumu, material verimi
materialın hәcmi, işçilәrin sayı

478 material tutumunu vә material verimini hesablamaq üşün istifadә olunan göstәricilәr:

•

material xәrclәri, işçilәrin sayı
material xәrclәri, mәhsukun hәcmi
mәhsulun dәyәri, mәhsulun miqdarı
materialın dәyәri, material miqdarı
materialın hәcmi, işçilәrin sayı

479 Mәhsulun material tutumu göstәricisi müәyyәn edilir.

•

istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun buraхılışı hәcminin mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material
хәrclәri mәblәğinin hasili
tәhlil edilәn vә baza dövrlәrindә material ehtiyatların dәyәri мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksinin
hasili
istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun buraхılışı hәcminin mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material
хәrclәri mәblәğinә nisbәti
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mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material хәrclәri mәblәğinin istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun
buraхılışı hәcminә nisbәti.
mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material хәrclәri mәblәğinin istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun
buraхılışı hәcminin hasili.

480 Mәhsulun material tutumu göstәricisi müәyyәn edilir:

•

istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun buraхılışı hәcminin mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material
хәrclәri mәblәğinin hasili
tәhlil edilәn vә baza dövrlәrindә material ehtiyatların dәyәri мәhsulun (iş vә хidмәtlәrin) hәcмinin indeksinin
hasili
istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun buraхılışı hәcminin mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material
хәrclәri mәblәğinә nisbәti
mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material хәrclәri mәblәğinin istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun
buraхılışı hәcminә nisbәti.
mәhsul istehsalında istifadә оlunmuş material хәrclәri mәblәğinin istehsalçı müәssisәnin qiymәtlәri ilә mәhsulun
buraхılışı hәcminin hasili.

481 Material ehtiyatlarında istifadә oıunan ümumi göstәricilәrә aiddir.

•

metaltutumu, material tutumu
enerjetutumu, metaltutumu
әmәk tutumu, әmәk mәhsuldarlıgı
fondverimi, fondtutumu
material tutumu, material verimi

482 Sәnaye müәssisәsindә bütün material ehtiyatları mәcmusundan istifadә edilmәsini sәciyyәlәndirәn.

•

daxili göstәricilәri
nisbi göstәricilәr
xüsusi göstәricilәr
ümumi göstәricilәr
mütlәq göstәricilәr

483 Material sәrfinin sәviyyәsi üzrә material tutumu göstәricilәri iki bölünә bilәr

•

aktiv vә passiv.
mütlәq vә nisbi.
üмuмi vә хüsusi.
daxili vә xarıcı.
kәmiyәt vә keyfiyәt.

484 Material ehtiyatlarının tәhlilin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә olunan infоrmasiya mәnbәlәrinә daxildir

•

sәrf edilmiş material хәrclәri göstәricilәri
хammal vә materialların göndәrilmәsi (gәtirilmәsi) üçün sifarişlәr vә müqavilәlәr.
Işçilәrin sayı, әмәk haqqı vә hәrәkәti haqqında мәluмatlar
inventarizasiya cәdvәllәri vә uçоt vәrәqәlәrinә әlavәlәr
material ehtiyatlarından istifadә edilmәsi göstәricilәri;

485 Material ehtiyatlarından istifadәnin tәhlilinin qarşısında duran әsas vәzifәlәrindәn biri:

•

inventarizasiyaların vaxtıvaxtında keçirilmәyi
material ehtiyatlarından istifadә edilmәsinin sәmәrәliliyinin araşdırılması
әsas istehsal fоndlarından istifadәnin sәмәrәliliyinin tәhlili
әмәk ehtiyatlarının hәrәkәtinin tәhlili
хammal vә materialların sәrfәli qiymәtә alınması

486 Mәhsul satışının, sair satışın vә satışdan kәnar әmәliyyatların nәticәlәrinin cәmlәnmәsi әks etdirir:
inflasiyanın ümumi sәviyyәsini
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•

Bütün aktivlәrin rentabelliyi
Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin rentabelliyi.
Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi
Dövriyyә aktivlәrinin rentabelliyi.

487 Maliyyә vәziyyәtinin daxili tәhlili kimlәr tәrәfindәn apa¬rılır?

•

investоrlar, mal göndәrәnlәr
verqilәr deportamenti
maliyyә nazirliyi
kоmmersiya bankları
tәşkilatların iqtisadi хidmәt sahәlәri.

488 Rentabellik göstәricilәrini xesablamaq üçün mәxrәcdә hansı göstәricilәrdәn istifsdә etmәk olmaz.

•

әsas fоndların оrta dәyәri, dövriyyә aktivlәrinin оrta dәyәri,
balans mәnfәәti, хalis mәnfәәt, satışdan alınan mәnfәәt;
satışdan alınan mәdaхil (nettо), satışın tam maya dәyәri,
tәşkilatın aktivlәrinin (әmlakının) оrta dәyәri, istehsal fоndlarının оrta dәyәri
tәşkilatın хüsusi kapitalının оrta mәblәği, nizamnamә kapitalının mәblәği,

489 Rentabellik göstәricilәrini xesablamaq üçün sürәtdә hansı göstәricilәrdәn istifsdә etmәk olar.

•

tәşkilatın aktivlәrinin (әmlakının) оrta dәyәri, istehsal fоndlarının оrta dәyәri
әsas fоndların оrta dәyәri, dövriyyә aktivlәrinin оrta dәyәri,
tәşkilatın хüsusi kapitalının оrta mәblәği, nizamnamә kapitalının mәblәği,
balans mәnfәәti, хalis mәnfәәt, satışdan alınan mәnfәәt;
satışdan alınan mәdaхil (nettо), satışın tam maya dәyәri,

490 Rentabellik göstәricilәrini xesablamaq üçün sürәtdә hansı göstәricilәrdәn istifsdә etmәk olmaz.

•

satışın tam maya dәyәri
хalis mәnfәәt,
gәlirlik
balans mәnfәәti,
satışdan alınan mәnfәәt;

491 Rentabellik göstәricilәri sisteminә daxil deyir

•

Satışın rentabelliyi.
Aktivlәrin rentabelliyi.
Хәrclәrin rentabelliyi.
Passivlәrim rentabelliyi
Kapitalın rentabelliyi.

492 Aktvlәrin rentabellik qrupuna daxil deyil

•

Bütün aktivlәrin rentabelliyi (iqtisadi rentabellik).
Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin rentabelliyi.
Хüsusi kapitalın rentabelliyi
Әsas fоndların rentabelliyi.
Dövriyyә aktivlәrinin rentabelliyi.

493 Mәnfәәtlilik yaxud gәlirlilik sәviyyәsini әks etdirir
maya dәyәri
inflyasiyanı
likvidlik
zәrәrsizlik

•
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•

rentabellik

494 Satışın rentabelliyi hesablanır

•

satışdan pul gәlirlәri xalis mәnfәәtinә nisbәti
xalis mәnfәәtin satışdan pul gәlirlәrinә nisbәti
xalis mәnfәәtin xüsusi kapitala nisbәti;
satışdan pul gәlirlәri balans mәnfәәtinә nisbәti.
balans mәnfәtinin xüsusi vә borc kapitalına nisbәti

495 Iqtisadi artımın sabitliyi әmsalı hesablanır.

•

illik ümumi mәhsulun оrta mәblәğinin istehsalın dәyәrinә nisbәti
material xәrclәrin illik ümumi mәhsulun nisbәti
әsas istehsal fondlarının istehsalın dәyәrinә nisbәti.
хalis mәnfәәtin оrta mәblәği ümumi mәhsulun nisbәti
хalis mәnfәәtin хüsusi kapitalının оrta mәblәğinә nisbәti

496 Istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyi әmsalı hesablanır

•

әsas istehsal fondlarının istehsalın dәyәrinә nisbәti.
material xәrclәrin illik ümumi mәhsulun nisbәti
illik ümumi mәhsulun istehsalın dәyәrinin hasilidir
maya dәyәri illik satılmış mәhsulun hasilidir
illik ümumi mәhsulun istehsalın dәyәrinә nisbәti

497 Xalis mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәrә aid edilmir:

•

vergi güzәştlәri
vergi mәblәği
satışın rentabelliyi
balans mәnfәәti
mütlәq maliyyә ödәmәlәri,

498 Xalis mәnfәәt mәblәğinә tәsir göstәrәn amillәrә aid edilir:

•

komersiya xәrclәri, imtiyazlı vә adi sәhmlәr dividendlәrin
ӘDV vә aksizlәr, satışın maya dәyәri, istehsalın hәcmi
balans mәnfәәti, mütlәq maliyyә ödәmәlәri, vergi güzәştlәri, vergi mәblәği
marjinal gәlir, pul axını, xüsusi kapital, qiymәtli kağızlar
tam maya dәyәri, satışın xüsusi çәkisi, depazitlәr

499 Tәşkilatın maliyyә sabitliyini qiymәtlәndirir:

•

müstәqilliyi әmsalı
istehsalın rentabelliyi
istehsal levirici
manevirlik әmsalı
Maliyyә levirici

500 Satışdan alınan mәnfәәtin dövriyyә kapitalının orta mәblәğinә nisbәti bәrabәrdir

•

Dövriyyә kapitalının rentabelliyi:
istehsalın rentabelliyi
maliyyә müstәqilliyi әmsalı
satışın rentabelliyi
manevirlik әmsalı

501 Nizamnamә kapitalı xalis aktivlәrin dәyәrindәn artıq оlarsı göstәrir:
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•

maliyyә fәaliyyәtinin qәnaәtbәхş оlmasını göstәrir.
maliyyә fәaliyyәtinin qeyriqәnaәtbәхş оlmasını göstәrir.
bütü cavablar uyğundur.
maliyyә fәaliyyәtinin orta sәviyәdә оlmasını göstәrir.
maliyyә fәaliyyәtinin yuxarı sәviyәdә оlmasını göstәrir.

502 Maliyyә vәziyyәtinin kоmpleks şәkildә tәhlilinin ilkin mәrhәlәsidir

•

marjinal tәhlil.
diaqnostik tәhlil.
operativ tәhlil.
ekspresstәhlil
strateji tәhlil.

503 Ekspresstәhlil nәdir?

•

Maliyyә nәticәlәrin kompleks şәkildә vrilәn hesabat
Qisa müddәtdә aparılan tәhlil
Maliyyә vәziyyәtinin kоmpleks şәkildә tәhlilinin ilkin mәrhәlәsidir
Müәyyәn dövir üçün aparıla maliyyә tәhlil
Auditor tәrәfindәn aparılan operativ tәhlil

504 Tәşkilat özünün ehtiyatlarını fоrmalaşdıran zaman оnun bоrc mәnbәlәrindәn maliyyә cәhәtdәn asılı
оlmadığını sәciyyәlәndirir.

•

fondverimi әmsalı
rentabellik әmsalı
ehtiyatlar sahәsindә maliyyә müstәqilliyi әmsalı
dövriyyәdә хüsusi kapitalın оlması
ümumi maliyyә müstәqilliyi әmsalı

505 Dövriyyә aktivlәrinin fоrmalaşmasına yönәldilmiş mәblәğini sәciyyәlәndirir

•

fondverimi әmsalı
dövriyyәdә хüsusi kapitalın оlması
ümumi maliyyә müstәqilliyi әmsalı
ehtiyatlar sahәsindә maliyyә müstәqilliyi әmsalı
rentabellik әmsalı

506 Dövriyyә aktivlәrindәn istifadә edilmәsi sәmәrәliliyinin sәciyyәlәndirilmәsi üçün:

•

ümumi maliyyә müstәqilliyi әmsalı
müstәqillik әmsalı, rentabellik әmsalı
dövriyyә aktivlәrinin dövranı әmsalı; tәşkilatın ehtiyatlarının dövranı әmsalı.
ehtiyatlar sahәsindә maliyyә müstәqilliyi әmsalı
rentabellik әmsalı. fondverimi әmsalı

507 Balans mәnfәәtinin artımı, mәhsul satışı hәcminin artımına nisbәti bәrabәrdi

•

rentabellik әmsalı
maliyyә leveredji
xüsusi kapital
müstәqillik әmsalı.
istehsal leveredji;

508 Tәşkilatın bоrc mәnbәlәrindәn, yәni kreditоrlardan, banklardan vә digәr bоrc verәnlәrdәn maliyyә
müstәqilliyinin sәviyyәsi barәdә ümumi tәsәvvür verir;
fondverimi әmsalı
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•

ehtiyatlar sahәsindә maliyyә müstәqilliyi әmsalı
ümumi maliyyә müstәqilliyi әmsalı
rentabellik әmsalı
dövriyyәdә хüsusi kapitalın оlması

509 Balansın әsas vәsaitlәr vә sair dövriyyәdәnkәnar aktivlәr bölmәsinә aid deyil.

•

"Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri",
" Uzunmüddәtli icarәyә götürülmüş әsas vәsaitlәr"
Әsas vәsaitlәr
«Qeyrimaddi aktivlәr»
"Kapital qоyuluşları"

510 xüsusi vәsaitlәrin mәnbәlәrinә aiddir

•

"Istehsal ehtiyatları","Gәlәcәk dövrün хәrclәri"
"Nizamnamә kapitalı", "Ehtiyat kapitalı", "Әlavә kapital".
Uzunmüddәtli bоrclar
"Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri",
"Materiallar" , «Ma¬te¬ri¬al¬ların tәdarükü vә әldә edilmәsi»

511 Göstәricilәrin dinamikasında әsas meyllәrin aşkar edilmәsi üçün bir neçә il әrzindә balans maddәlәrinin
qiymәtlәrinin müqayisә edilmәsindәn ibarәtdir.

•

operativ
şaquli
trend
üfuqi
kompleks

512 balansın yekununda ayrıayrı maddәlәrin xüsusi çәkisinin müәyyәn edәn tәhlil

•

kompleks
şaquli
üfuqi
operativ
trend

513 Müәyyәn dövr әrzindә mühasibat balansının müxtәlif maddәlәrinin mәblәğlәrinin mütlәq vә nisbi
dәyişilmәlәri müәyyәn edilir:

•

kompleks
operativ
trend
şaquli
üfuqi

514 Maliyyә vәziyyәtinin әmsallar vә amillәr üzrә tәhlilinin sәr¬bәst metоdları

•

ststistik, funksional, staxostik tәhlili
üfuqi, şaquli, müqayisәli trend tәhlili.
marketinq, kompleks, tematik tәhlili.
operativ, perspektiv, reteospektiv tәhlili.
qruplaşma, indeks, marjinal tәhlili.

515 Müәssisәnin ümumi balans mәnfәәti ilә mәnfәәtdәn vergi arasında fәrq bәrabәrdir
ümumi balans mәnfәәti
müәssisәnin cari mәnfәәti.
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•

istehsalın rentabelliyi
ehtiyatının Likvidlik әmsalı
müәssisәnin xalis mәnfәәti.

516 Yavaş realizә olan aktivlәrә aiddir

•

debitor borcları vә digәr dövriyyә aktivlәri.
gәlәcәk dövrin xәrclәri
debitor borcları
uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları
digәr dövriyyә aktivlәri

517 Debitor borcları vә digәr dövriyyә aktivlәri aiddir

•

artıq realizә olunmuş aktivlәr
gec realizә olunan aktivlәrә
tez realizә olunan aktivlәrә
yavaş realizә olunan aktivlәrә
hec realizә olunmayan aktivlәr

518 Tez realizә olan aktivlәrә aiddir

•

Uzunmüddәtli icarәyә götürülmüş әsas vәsaitlәr
debitor borcları vә digәr dövriyyә aktivlәri
Әsas vәsaitlәr qeyrimaddi aktivlәr
Qeyrimaddi aktivlәr.
Хidmәtedici istehsalat vә tәsәrrüfatlar

519 Ödәmә qabiliyyәtinin tәhlil prossesindә bu göstәrici nәzәrә alınmır

•

Material dәyәrlәri ehtiyatının Likvidlik әmsalı
Aktivlәrdә dövriyyә vәsaitinin payı
Xüsusi dövriyyә vәsaitinin hәcmi
Xüsusi dövriyyә vәsaitinin manevrlik әmsalı
Cari aktivlәrdә istehsal ehtiyyatlarının payı

520 Ehtiyat vә xәrclәrin qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:

•

nisbi likvidlik әmsalı
ümumi likvidlik әmsalı
әmtәәmaterial dәyәrlәri ehtiyatların likvidlik әmsalı
ara likvidlik әmsalı
mütlәq likvidlik әmsalı

521 әmtәәmaterial dәyәrlәri ehtiyatların likvidlik әmsalı

•

qısamüddәtli maliyyә qoyuluşların qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:
debitor borcların qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:
Pul vәsaitin vә debitor borcların qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:
ehtiyat vә xәrclәrin qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:
Pul vәsaitin qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:

522 Pul vәsaitin, qısamüddәtli maliyyә qoyuluşların, debitor borcların vә ehtiyat vә xәrclәrin cәminin
qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi hesablanır:

•

nisbi likvidlik әmsalı
ümumi likvidlik әmsalı
ehtiyatının Likvidlik әmsalı
ara likvidlik әmsalı
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mütlәq likvidlik әmsalı

523 Pul vәsaitin, qısamüddәtli maliyyә qoyuluşların vә debitor borcların cәmini qisamüddәtli öhdәliklәrә
nisbәti kimi hesablanır:

•

ümumi likvidlik әmsalı
ehtiyatının likvidlik әmsalı
mütlәq likvidlik әmsalı
nisbi likvidlik әmsalı
ara likvidlik әmsalı

524 Pul vәsaiti ilә qısamüddәtli maliyyә qoyuluşların cәmini qisamüddәtli öhdәliklәrә nisbәti kimi
hesablanır:

•

tәcili likvidlik әmsalı
mütlәq likvidlik әmsalı
nisbi likvidlik әmsalı
ara likvidlik әmsalı
ehtiyatının Likvidlik әmsalı

525 Ehtiyat vә xәrclәrin xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәğinә nisbәti kimi hesablanır.

•

Xüsusi dövriyyә vәsaitinin hәcmi
Aktivlәrdә dövriyyә vәsaitinin payı
material dәyәrlәri ehtiyatının Likvidlik әmsalı
Cari aktivlәrdә istehsal ehtiyyatlarının payı
Xüsusi dövriyyә vәsaitinin manevrlik әmsalı

526 Işgüzar fәallığ göstәricilәri:

•

maliyyә levirici, müstәqilliyi әmsalı
dövriyyә kapitalının dövranı әmsalı; хüsusi kapitalın dövranı әmsalı.
ümumi mәhsulun likvidlik әmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi әmsalı
ümumi ödәmә әmsalı, tәcili likvidlik әmsalı
manevirlik әmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi әmsalı.

527 Likvidlik göstәricilәri:

•

ümumi mәhsulun likvidlik әmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi әmsalı.
хüsusi vәsaitlә tәmin оlunma әmsalı, хüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin manevrlilik әmsalı
ümumi ödәmә әmsalı, tәcili likvidlik әmsalı, vәsaitlәr sәfәrbәr edilmәklә likvidlik әmsalı.
manevirlik әmsalı, maliyyә levirici, müstәqilliyi әmsalı.
хüsusi kapitalın dövranı әmsalı, mәcmu kapitalın dövranı әmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi әmsalı.

528 Y=A+B+C+D amillәrin hasilini göstәrәn model adlanır

•

fәrq
qarışıq
multiplikativ
additiv
nisbi

529 Y=ABCD amillәrin hasilini göstәrәn model adlanır

•

fәrq
qarışıq
multiplikativ
additiv
nisbi
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530 Müqayisә üsulunun tәtbiqinin әsas şәrtlәrindәn biri:

•

müqayisә olunan göstәricilәr fәrqli ölcüdә olmalıdır;
müqayisә olunan göstәricilәr yalnız manat formasında olmalıdır;
müqayisә olunan göstәricilәr fәrqli cinsli olmalıdır;
müqayisә olunan göstәricilәr eyni cinsli olmalıdır;
müqayisә olunan göstәricilәr nisbi formaya gәtirilmәlidirlәr

531 müqayisә üsuluna aiddir

•

trend, şaquli vә üfüqi;
illik, ongünlük, rüblük;
nisbi, mütlәq, xarici;
daxili, aylıq, rüblük;
rüblük, daxili vә xarici;

532 Evristik üsullar qrupuna daxildir

•

korelasiyavә qruplaşdırma üsulu
blaknot vә beyinlәrin hücumu üsulu
korelasiya vә variasiya üsulu
zәncirvari yedәyişmә vә indeks üsulu
müqayisә vә variasiya üsulu

533 әnәnәvi üsullar qrupuna daxildir

•

korelasiyavә qruplaşdırma üsulu
korelasiya, variasiya vә blaknot üsulu
indeks vә zәncirvari yedәyişmә üsulu
müqayisә vә korelasiya üsulu
korelasiya vә variasiya üsulu

534 Iqtisadi riyazi üsullarına aiddir

•

müqayisә, oyun nәzәriyyәsi
statistik, qruplaşdırma, balans
bloknot, zәncirvari yerdәyişmә
reqresiya, korelasiya, variasiya
bloknot, oyun, indeks

535 Iqtisadi tәhlil işindә istifadә edilәn bütün üsulları hansı qruplara bölünür:

•

әnәnәvi, iqtisadiriyazi, evristik.
operativ, tәsirli perspektiv
multiplikativ, marjinal, sәmәrәli
operativ, evrestik, additiv.
zәncirvari yerdәyişmә, operativ, müqayisәli

536 istifadә olunan informasiya hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir.

•

oxşarlıq, şәffaflıq, yuvarlaşdırılmış, tematik
gerçәklik, müqayisәlilik, sistemlәşdirmә
tәqribi, elmilik, nisbilik, mütanasiblik
dәqiq, münasiblik, gerçәklik, müqayisәlilik, rasionallıq
elmilik, sistemlәşdirmә, müqayisәlilik, komplekslilik

537 Müәsisәdә iqtisadi tәhlilin informasiya mәnbәlәrinә daxil deyil:

•

menecment
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operativ mәlumatlar
statistik,
mühasibat uçotu
biznesplanlar

538 Sistemli tәhlil metodunun nәzәri әsası nәdir

•

tәnzimlәmә
proqramlaşma
induksiya
dialektika
planlaşdırma

539 Aşağıdakilardan hansı iqtisadi tәhlilin prinsiplәrinә aid deyil.

•

Tәhlil tәgribi olmalıdır.
Tәhlil operativ olmalıdır.
Tәhlil tәsadüfi hallarda deyil, vaxtaşırı (sistematik) aparılmalıdır.
Tәhlil tәsirli olmalıdır.
Tәhlil sәmәrәli olmalıdır.

540 Aşağıdakilardan hansı iqtisadi tәhlilin prinsiplәrinә aid deyil.

•

Tәhlil tematik xarakter daşımalıdır
Tәhlil sistemli yanaşma әsasında aparılmalıdır
Tәhlil kompleks olmalıdır.
Tәhlil elmi xarakter daşımalıdır.
Tәhlil obyektiv, konkret, dәqiq olmalıdır.

541 Mütlәq göstәricilәr hesablanma qaydasından asılı olaraq necә fәrqlәnir?

•

intervallı, ani, sadә vә mürәkkәb;
orta xronoloji, birbaşa vә dolayi;
birbaşa vә dolayi;
intervallı, ani, orta xronoloji;
sadә vә mürәkkәb;

542 Ifadә edilmә üsulu üzrә göstәricilәr bölünür

•

daxili vә xarici;
kompleks vә tematik;
mütlәq vә nisbi;
kәmiyyәt vә keyfiyyәt;
sadә vә mürәkkәb;

543 Mәzmunu üzrә göstәricilәr nece bölünür

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt;
daxili vә xarici
kompleks vә tematik
sadә vә mürәkkәb
nisbi vә mütlәq

544 iqtisadi tәhlildә göstәricilәrin әsas şәrti

•

nisbi olması
eyni olması
mütlәq olması
müqayisәli olması
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ikidәn artıq olmaması

545 Operativ tәhliln mәnfi xüsusiyyәti

•

әmәliyyatdan qabaq aparılır.
bir әmәliyat üçün aparılmır
kompleks formada aparılır
kompleks formada aparilmir
bir ilin gotәricilәri üçün aparılır

546 Satişin hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt göstәricilәri arasında qarşılıqlı әlaqә tәhlilin hansi novunә aiddir.

•

operativ tәhlil
diaqnostik tәhlil
marjinal tәhlil
staxostik tәhlil
perspektiv tәhlil

547 Maliyyә sabitliyi vә ödәmә qabliyyәti göstәricilәri tәhlilin hansı növünә aiddir

•

kompleks tәhlili
Maliyyә tәhlili;
strateji tәhlil
perspektiv tәhlil
statistk tәhlil

548 Idarәetmә obyektlәrinә görә tәhlil hansı növlәrә tәsniflәşdirilir

•

daxili, xarici, staxostik, fuhksionaldәyәr tәhlili
kompleks, tematik, cari, fuhksionaldәyәr tәhlili
texniki, maliyyә, sosialiqtisadi, iqtisadstatistik, marketinq.
marjinal, diaqnostik, operativ, operativ, qabaqcadan tәhlil
marjinal, diaqnostik, operativ.

549 Vaxt әlamәtinә görә iqtisadi tәhlilin növü fәrqlәnir

•

operativ, qabaqcadan, sonradan
ayliq, rublik, illik
marjinal, diaqnostik, operativ.
kompleks, tematik, cari
perspektiv, on günlük, illik;

550 İqtisadi tәhlilin predmetini tәşkil edir:

•

kommersiya tәşkilatlarının fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirilmәsi;
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtindә tәsәrrüfat proseslәri, onların sәmәrәliliyi vә fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri;
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin planlarının, idarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin cari vә perespektiv planların elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin inkişaf meyillәri vә nisbәtlәrinin istifadә edilmәmiş ehtiyatların müәyyәn
edilmәsi

551 Aşağdakilardan biri iqtisadi tәhliln növlәrinә aid deyil

•

sahә әlamәtlәri üzrә, proqram mәzmunu üzrә
sahә әlamәtlәri , iqtisdi tәhlilin subyektlәri üzrә, vaxt әlamәti üzrә;
idәrәetmә obyektlәri üzrә.proqram mәzmunu üzrә.
obyektlәrin öyrәnilmәsi metodikası üzrә. vaxt әlamәti üzrә;
kәmiyәt vә keyfiyәt metodikası üzrә

552 Qeyrikomersiya tәşkilatlarına aiddir.
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•

istehsal kooperativlәri, firmalar
ictimai tәşkilatlar, xeyriyyәçilik fondları
tәssәrüfat cәmiyyәtlәri, unitar müәssisәlәr
düzgün cavab yoxdur
açiq sәhimdar cәmiyyәti, qapalı sәhimdar cәmiyyәti

553 Kommersiya tәşkilatlarına aiddir

•

öz fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi kimi mәnfәәtin alınmasını qarşıya qoyur
xeyriyyәçilik fondları bәlәdiyyә fondları
qeyrihökümәt tәşkilatı, ictimai tәşkilatlar
öz fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi kimi mәnfәәtin alınmasını qarşıya qoymur
büdcә tәşkilatları vә büdcәdәn kәnar dövlәt fondları

554 Iqtisadi tәhlilin obyektlәrinә aiddir

•

unitar müәssisәlәr vә firmalar
firmalar vә kooperativlәr
tәsәrrüfat birliklәri vә qeyrikommersiya tәşkilatları
kommersiya vә qeyrikommersiya tәşkilatları
bәlәdiyyәlәr vә texniki şöbәlәr

555 Idarәetmәnin funksiyalarına aiddiri:

•

statistika, tәhlil, tәnzimlәmә.
planlaşdırma, uçot, tәhlil, tәnzimlәmә.
tәdqiqat, maliyyәlәşdirmә, tәhlil
statistika, marketinq, planlaşdırma
uçot, tәhlil, statistika, marketinq

556 Mikro iqtisadi tәhlildә istifadә olunan informasiyanın tәxminәn 70%i aiddir:

•

plan şöbәsindәn
inernetdәn
statistika
mühasibat ucotu
marketinq şöbәsindәn

557 Iqtisadi tәhlil nәdir?

•

Kommersiya tәşkilatının fәaliyyәtinin inkişaf meyillәri vә nisbәtlәrinin istifadә edilmәmiş ehtiyatların müәyyәn
edilmәsi
Kommersiya tәşkilatının fәaliyyәtinin planlarının, idarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsi
Kommersiya tәşkilatının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi mәqsәdilә, elmi cәhәtdәn әsaslanmış
tәdqiqatdır.
Kommersiya tәşkilatının fәaliyyәtinin biznes – planların elmi әsaslandırılması
Kommersiya tәşkilatının fәaliyyәtinin cari vә perespektiv planların elmi cәhәtdәn әsaslandırılması

558 Iqtisadi tәhlilin aparılmasının mәqsәdi nәdir?

•

tәsәrrüfat faktlarının sәnәdlәşdirilmәsi.
biznes planların әsaslandırılması vә tәrtib olunması;
tәşkilatın fәaliyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәrin hesablanması;
idarәetmә qәrarının qәbulu üçün informasiyaların hazırlanması;
tәşkilatın fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәkliflәrin hazırlanması;

559 Kompleks iqtisadi tәhlilin informasiya mәnbәlәrinә daxildir:

•

tәhlil üçün zәruri olan bütün informasiyalar
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•

operativ hesabat;
statistik informasiyalar;
plan vә mühasibat hesabatı mәlumatları;
normativ aktlar vә tәlimatlar;

560 Obyektin әhatә sәviyyәsinә görә tәhlil bölünür:

•

tәsәrrüfatdaxili vә tәsәrrüfatarası
kompleks vә müqayisәli;
sahәlәri vә sahәlәrarası;
tam vә seçmә;
amilli vә diaqnostik;

561 Hansı göstәricilәr maliyyә tәhlilinin obyektlәridir?

•

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

562 Tәşkilatın fәaliyyәtinin kompleks tәsәrrüfatdaxili tәhlilinin mәqsәdi nәdir?

•

maliyyә hesabatlarının tәrtib olunması
mәhsul buraxılış istehsalı üzrә әsaslandırılmış planların işlәnib hazırlanması;
mәhsul buraxılışının optimallaşdırılmasının tәsәrrüfatdaxili ehtiyyatların müәyyәn edilmәsi;
tәşkilatın fәaliyyәtinin son nәticәlәri haqqında tam vә hәqiqi informasiya¬ların formalaşdırılması;
mәhsul istehsalı üzrә xәrc smetasının işlәnib hazırlanması;

563 Aparılma dövrünә görә iqtisadi tәhlilin növlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin

•

cari, perspektiv, operativ
illik, rüblük, aylıq, günlük, növbәlik, birdәfәlik
daxili vә xarici
iqtisaditexniki, maliyyәiqtisadi, idarәetmә, marketinq tәhlili
tәsәrrüfatdaxili vә tәsәrrüfatlararası

564 Maliyyә tәhlilinin obyektlәri olan göstәricilәr hansılardır:

•

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

565 Operativ tәhlilin obyektlәrinә daxildir:

•

müәssisәnin әmәk göstәricilәrini әks etdirәn hesabatlar.
mәhsul istehsalı vә satışı;
müәssisәnin biznes planları;
müәssisәnin maliyyә hesabatları;
müәssisәnin fәaliyyәtinin nәticәlәri;

566 İqtisadi tәhlilin obyektlәrinә daxildir:

•

istehsal olunmuş mәhsulun miqdarı.
әmtәәlik mәhsulların istehsalı vә satışı;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri;
müәssisәnin maliyyә sabitliyi;
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istehsalın idarә edilmәsi prosesi;

567 Operativ tәhlil aparılır:

•

tәsәrrüfat әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra
tәrәfdaşlar qarşısında xarici öhdәliklәrin icrası zamanı;
tәsәrrüfat әmәliyyatlarının başa çatdırılması posesindә;
tәsәrrüfat әmәliyyatlarının başa çatdırılmasına qәdәr;
tәsәrrüfat әmәliyyatlarının gedişindә kәnarlaşmalar aşkar edildikdә;

568 Subyektinә görә tәhlil bölünür:

•

qabaqcadan vә retrospektiv
tam vә seçmә;
daxili vә xarici;
kompleks vә tematik;
tәsәrrüfatdaxili vә tәsәrrüfatlararası;

569 Öyrәnilәn obyektlәrin әhatә olunmasına görә tәhlilin növlәri:

•

tәsәrrüfatdaxili vә tәsәrrüfatarası
kompleks vә müqayisәli;
sahәlәri vә sahәlәrarası;
tam vә seçmә;
amilli vә diaqnostik;

570 Vaxt әlamәtinә görә iqtisadi tәhlilin növlәrinin tәsniflәşdirilmәsi:

•

cari, perspektiv, operativ
illik, rüblük, aylıq, günlük, növbәlik, birdәfәlik
daxili vә xarici
iqtisaditexniki, maliyyәiqtisadi, idarәetmә, marketinq tәhlili;
tәsәrrüfatdaxili vә tәsәrrüfatlararası

571 İqtisadi tәhlilin növlәrinin tәsniflәşdirilmәsinin әsasını tәşkil edir:

•

tәdqiqatın metod vә metodikası
tәhlilin prinsiplәrinin tәsniflәşdirilmәsi;
tәhlilin fәzifәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi;
idarәetmә funksiyaların tәsniflәşdirilmәsi;
tәhlilin üsul vә metodlarının tәsniflәşdirilmәsi;

572 İqtisadi tәhlilin aparılmasının mühüm şәrti:

•

göstәricilәrin sәmәrәliliyi
göstәricilәrin müqayisәliliyi;
göstәricilәrin qarşılıqlı asılılığı;
göstәricilәrin proporsionallığı;
göstәricilәrin keyfiyyәtcә müxtәlifliyi;

573 İqtisadi tәhlilin metodoloji әsasını tәşkil edir:

•

statistika.
mühasibat uçotu;
iqtisadi nәzәriyyә;
fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi;
müәssisәnin iqtisadiyyatı;

574 İqtisadi tәhlilin nәzәri әsasını tәşkil edir:
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•

statistika.
mühasibat uçotu;
iqtisadi nәzәriyyә;
fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi;
müәsisәnin iqtisadiyyatı;

575 İqtisadi tәhlilin mәqsәdi:

•

tәsәrrüfat faktlarının sәnәdlәşdirilmәsi.
tәşkilatın fәaliyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәrin hesablanması;
idarәetmә qәrarının qәbulu üçün informasiyaların hazırlanması;
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
biznes planların hazırlanması;

576 İqtisadi tәhlilin predmetini tәşkil edir:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının qiymәtlәndirilmәsi, dinamikası vә proqnozlaşdırılması.
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, diaqnostikası vә proqnozlaşdırılması
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәti (tәsәrrüfat proseslәri, onların sәmәrәliliyi, fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri);
tәsәrrüfat proseslәri vә hadisәlәrin sәbәbnәticә әlaqәlәri;

577 İqtisadi tәhlil özündә әks etdirir:

•

iqtisadi hal vә hadisәlәrin müqayisә edilmәsi vә әsaslandırılması.
iqtisadi hal vә proseslәrin ümumilәşdirilmәsi vә kompleks öyrәnilmәsi;
iqtisadi hal vә proseslәrin uzlaşdırılması vә qruplaşdırılması;
iqtisadi hal vә proseslәrin qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması;

578 Aparılma metodikasına görә iqtisadi tәhlilin hansı növlәri vardır?

•

cari tәhlil, perspektiv tәhlil, operativ tәhlil.
amilli tәhlil, diaqnostik tәhlil, marjinal tәhlil;
daxili tәhlil, xarici tәhlil, tematik tәhlil;
cari tәhlil, maliyyә tәhlili, marketinq tәhlili;
tәsәrrüfatdaxili tәhlil, tәsәrrüfatlararası tәhlil;

579 Determinlәşdirilmiş tәhlildә nәticә vә amillәr arasında әlaqә necә sәciyyәlәnir?

•

korrelyasiya.
qarışıq;
stoxastik;
xәtti;
funksional;

580 Hansı göstәrici idarәetmә tәhlilinin obyekti hesab olunur?

•

müәssisәnin likvidliyi.
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәti;
mәhsul istehsalı, mәhsulun maya dәyәri;
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti;
müәssisәnin maliyyә sabitliyi;

581 Hansı göstәrici keyfiyyәt göstәricisi hesab olunur?

•

dövriyyә aktivlәrinin hәcmi
maşınların ortaillik dәyәri;
fondverimi;
heyәtin sayı;
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mәhsulun hәcmi;

582 Istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması üzrә istifadә olunmamış imkanlar adlandırılır:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri.
tәşkilatın fәaliyyәtindә әmәlә gәlәn “dar yerlәr”;
ehtiyatlar;
amillәr;
sәmәrәliliyin göstәricilәri;

583 Hansı göstәricilәr nisbi göstәricilәrә aiddir:

•

dövriyyә aktivlәrinin hәcmi
fondverimi
heyәtin sayı;
mәhsulun hәcmi;
maşınların ortaillik dәyәri;

584 Determinlәşdirilmiş amilli tәhlilin mәqsәdi nәdir?

•

bir nәticә göstәricisinin digәrinә tәsirini müәyyәn etmәk.
nәticәnin mәcmu amillәrә tәsirini müәyyәn etmәk;
mәcmu amillәrin nәticәyә tәsirini müәyyәn etmәk;
hәr bir amilin nәticәyә tәsirini müәyyәn etmәk;
nәticәnin hәr bir amilә tәsirini müәyyәn etmәk;

585 Iqtisadi tәhlil vә mühasibat uçotu arasında qarşılıqlı әlaqә nәdәn ibarәtdir?

•

mühasibat uçotu vә iqtisadi tәhlildә eyni metod vә üsullarından istifadә olunur.
mühasibat uçotu vә hesabatı iqtisadi tәhlilin әsas informasiya mәnbәyidir;
mühasibat uçotu vә iqtisadi tәhlilin mәqsәd vә vәzifәlәri eynidir;
idarәetmәnin әn vaçib funksiyaları hesab olunur;
biznesplanlarının tәrtib edilmәsindә mühasibat uçotu mәlumatlardan istifadә olunur;

586 Inzibati idarәetmә sistemindә proqnozlaşdırmanın tәşkili nә ilә xarakterizә olunur?

•

strateji planlaşdırmaya üstünlük verilmәsi ilә.
dövlәtin tәnzimlәyici rolu ilә yuxarıdan aşağıdan proqnozlaşdırma ilә
dövlәtin tәnzimlәyici rolu ilә aşağıdan yuxarıya proqnozlaşdırma ilә;
sosial vә bazar proqnozların prioriteti ilә;
planlaşdırmanın fasilәsizliyi vә çevikliyi ilә;

587 Hansı göstәrici statistik göstәrici hesab olunur?

•

mәnfәәtin hәcmi
mal dövriyyәsinin strukturu;
manatda ifadә olunmuş göstәricilәr;
[әmәk mәhsuldarlığı;
qiymәt indeksi;

588 Vaxt әlamәtinә görә iqtisadi tәhlilin hansı növlәri vardır?

•

tәsәrrüfatdaxili tәhlil, tәsәrrüfatlararası tәhlil;
daxili tәhlil, xarici tәhlil;
cari tәhlil, perspektiv tәhlil;
cari tәhlil, idarәetmә tәhlili, marketinq tәhlili;
illik, rüblük, aylıq, maliyyә;

589 Korrelyasiya tәhlilinin mәqsәdi nәdir?
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•

göstәricinin dәyişmә dinamikasının müәyyәn edilmәsi
trendin müәyyәn edilmәsi;
göstәricinin artım tempinin hesablanması;
amillәr vә nәticә göstәricilәri arasında әlaqәnin sıxlığının qiymәtlәndirilmәsi;
qurulmuş trendin düzgünlüyünün qiymәtlәndirilmәsi;

590 Istehsalın intensivlәşdirilmәsi prosesindә istehlak resursları necә dәyişir?

•

resursların istehlakı tempi nәticә tempindәn yüksәkdir.
nәticәnin yaxşılaşması şәraitindә azalır;
nәticәlәrin dәyişmәz qalması şәraitindә azalır;
nәticәlәrin dәyişmәz qalması şәraitindә artır;
resursların istehlak tempi nәticәnin tempindәn aşağıdır;

591 Mәhsul buraxılışı, mәsrәflәr vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәhlilin hansı növündәn istifadә
olunur?

•

marjinal tәhlil;
qabaqcadan tәhlil;
operativ tәhlil;
eksprestәhlil
proqnoz tәhlil;

592 Iqtisadi tәhlil nәyi sәciyyәlәndirir?

•

iqtisadi hal vә proseslәrin elementlәrә bölünmәsini.
iqtisadi hal vә hadisәlәrin proqnozlaşdırılmasını
iqtisadi hal vә proseslәrin qruplaşdırılmasını;
iqtisadi hal vә poseslәrin qiymәtlәndirilmәsini;
iqtisadi hal vә proseslәrin kompleks öyrәnilmәsini;

593 Auditin iqtisadi tәhlil ilә qarşılıqlı әlaqәsi necә özünü göstәrir?

•

auditorun vacib funksiyalarından biri yoxlanılan müәssisәyә mәslәhәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsidir.
daha yüksәk effektin әldә edilmәsi üçün analitik prosedurlarının keçirilmәsindә auditor kompüter proqram
vasitәlәrindәn istifadә edilә bilәr;
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti vә maliyyә nәticәlәrinin tәhlilini әhatә edәn analitik prosedurlar audit sübütlarının
әsaslandırılması üçün istifadә olunan müstәqil audit prosedurlarıdır
iqtisadi tәhlil auditin vasitәsilә tam proqram üzrә hәyata keçirilә bilәr;
audit prosesindә hәr bir auditor müәssisәnin maliyyә tәhlilinin metodikasını bilmәli vә onun әsasında nәticә
çıxartmağı bacarmalıdır;

594 İqtisadi tәhlilin mühasibat uçotu ilә qarşılıqlı әlaqәsi necә özünü göstәrir?

•

hәm mühasibat uçotu vә hәm dә iqtisadi tәhlildә eyni dәrәcәdә iqtisadi tәdqiqatların metod vә üsullarından
istifadә olunur.
hәm mühasibat uçotu vә hәm dә iqtisadi tәhlil idarәetmәnin әn vaçib funksiyaları hesab olunur;
hәm mühasibat uçotu vә hәm dә iqtisadi tәhlilin qarşısında eyni mәqsәd vә vәzifәlәr durur;
uçot vә mühasibat (maliyyә) hesabatının mәlumatları iqtisadi tәhlilin әsas informasiya mәnbәyidir;
müәssisәnin biznesplanlarının tәrtib edilmәsindә mühasibat uçotunun tәrkibindә olan bütün mәlumatlardan
istifadә olunur;

595 İqtisadi tәhlil aiddir:

•

fundamental elminә.
xüsusi iqtisadi forma vә tәşkili xüsusiyyәtlәri olan iqtisad elminә;
konkretiqtisad elminә;
analitikinformasiya elminә;
iqtisaditarixi elminә
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596 Determinlәşdirilmiş amilli tәhlilin mahiyyәti:

•

ümumilәşdirici göstәriciyә müsbәt amillәrin tәsirinin müәyyәn edilmәsi vә bu tәsirin kәmiyyәtcә ölçülmәsi.
fәrdi amillәrin nәticә göstәricisinә olan amillәrin tәsirinin tәdqiqi metodikası;
nәticә göstәricisi ilә natamam, ehtimal dәrәcәsilә әlaqәdә olan amillәrin tәsirinin tәdqiqi metodikası;
nәticә göstәricisi ilә funksional әlaqәdә olan amillәrin tәsirinin tәdqiqi metodikası;
nәticә göstәricisinә kәnar (xarici) amillәrin tәsirinin müәyyәn edilmәsi vә bu tәsirin kәmiyyәtcә ölçülmәsi;

597 İdarәetmә tәhlilinin obyektlәrini hansı göstәricilәr tәşkil edir?

•

müәssisәnin likvidliyi.
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәti;
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti;
mәhsul istehsalı, mәhsulun maya dәyәri;
müәssisәnin maliyyә sabitliyi;

598 Kompleks iqtisadi tәhlil xarakterizә olunur:

•

xüsusi üsulların tәtbiqi ilә
tәhlilin sistemliliyi ilә;
tәhlilin vahid mәqsәdi vә hәrtәrәfliliyi ilә;
vahid mәqsәdi ilә;
hesablama göstәricilәrinin müәyyәn әlamәtlәrә görә seçilmәsi ilә;

599 İstehsal hәcminin optimallaşdırılması, mәsrәflәrin aşağı salınması vә mәnfәәtin artırılması üzrә istifadә
olunmamış imkanlar adlandırılır:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri.
müәssisә fәalittәtindә vә onun struktur bölmәlәrindә әmәlә gәlәn “dar yerlәr”;
ehtiyatlar;
amillәr;
sәmәrәliliyin göstәricilәri;

600 İstehsal funksiyası dedikdә başa düşülür:

•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığı vә әmәyin fondla silahlanması arasında asılılıq;
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi;
nәticә vә istehlak olunan resurslar arasıqnda asılılıq;
istehsal proseslәrinin intensivlәşdirilmәsi;

601 Mütlәq göstәricilәrә aiddir:

•

işçilәrin sayı
fondtutumu;
fondverimi;
material tutumu;
rentabellik;

602 Nisbi göstәricilәrә aiddir:

•

dövriyyә aktivlәrinin hәcmi
maşınların ortaillik dәyәri;
heyәtin sayı;
fondverimi
mәhsulun hәcmi;

603 Keyfiyyәt göstәricisi hansıdır?
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•

dövriyyә aktivlәrinin hәcmi
maşınların ortaillik dәyәri;
heyәtin sayı;
fondverimi;
mәhsulun hәcmi;

604 Stoxastik tәhlildә nәticә vә amillәr arasında әlaqә necәdir?

•

aktiv
multiplikativ;
qeyrimüәyyәn;
funksional;
korrelyasiya;

605 Reqressiv tәhlilin vәzifәlәrinә daxildir:

•

göstәricilәrin dәyişmәsi dinamikasının müәyyәn edilmәsi.
qurulmuş trendin etibarlığının qiymәtlәndirilmәsi;
nәticә göstәricisi ilә amillәr arasında asılılığın konkret növünün müәyyәn edilmәsi;
tәsadüfi tәrkib elementinin müәyyәn edilmәsi;
mövsümi xarakter daşıyan tәrkib elementlәrinin müәyyәn edilmәsi;

606 Determinlәşdirilmiş amilli tәhlilin mәqsәdi aşağıdakıları müәyyәn etmәkdir:

•

bir nәticә göstәricisinin digәrinә tәsirini.
nәticәnin mәcmu amillәrә tәsirini;
mәcmu amillәrin nәticәyә tәsirini;
hәr bir amilin nәticәyә tәsinin;
nәticәnin hәr bir amilә tәsirini;

607 Determinlәşdirilmiş amilli tәhlildә amillәrlә nәticә arasında aşağıdakı әlaqә mövcuddur:

•

korrelyasiya.
qarışıq;
funksional;
xәtti;
stoxastik;

608 Maliyyә tәhlilinin obyektlәrini hansı göstәricilәr tәşkil edir?

•

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

609 İqtisadi tәhlilin әsas istiqamәtlәri:

•

fәaliyyәtin qiymәtlәndirmәsi, diaqnostikası, proqnozlaşdırılması.
qruplaşdırma;
qiymәtlәndirmә;
müqayisә;
diaqnostik;

610 Marketinq tәhlil tәtbiq edilir:

•

istehsal resurslarından istifadә sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün.
daxili vә xarici bazarın öyrәnilmәsi üçün;
müqavilә öhdәliklәrinin icrasını qiymәtlәndirmәk üçün;
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Maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün;
istehsalın texniki istiqamәtini öyrәnmәk üçün;

611 Audit tәhlili aşağıdakı mәsәlәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaş¬dırılmasını xarakterizә edir:

•

qabaqcadan vә retrospektiv
istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi;
mövcud tәsәrrüfatdaxili ehtiyatlardan istifadә olunması;
müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi;
müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәri;

612 Kompleks iqtisadi tәhlildәn istifadә edәnlәr:

•

kommersiya bankının kreditlәşdirilmә şöbәsinin mütәxәssisi;
jurnalistlәr;
malgöndәrәnlәr
müәssisәnin rәhbәri;
vergi müfәttişi;

613 Cari tәhlilin aparılmasında mәqsәd nәdir?

•

biznes planların icrasının mümkünlüyünü qiymәtlәndirmәk;
strateji idarәetmә mәsәlәlrini hәll etmәk;
biznesdә müәssisәnin iş tәcrübәsini ümumilәşdirmәk
müәssisәnin işindә nöqsanları aşkar etmәk;
müәssisәnin işini kompleks qiymәtlәndirmәk;

614 Şaquli tәhlil zamanı qiymәtlәndirilir:

•

göstәricilәr üzrә nisbi kәnarlaşma.
göstәricilәrin dәyişmәsinin dinamikası;
göstәricilәr arasında qarşılıqlı әlaqә;
göstәricilәrin strukturu;
maliyyә nәticәlәri;

615 Mühasibat hesabatlarının trend tәhlilinin mahiyyәti nәdir?

•

ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsidir.
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisә¬si¬dir
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsidir;
hesabatın hәr bir maddәsinin bir neçә ötәn dövrlәrlә müqayisәsidir;
hesabatın hәr bir maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir;

616 Funksional dәyәr tәhlilinin mahiyyәti nәdir?

•

mәhsulun rentabelliyini qiymәtlәndirmәk
mәhsulun maya dәyәri ilә satışın hәcmi arasında uyğunluğu qiymәtlәndirmәk;
mәhsulun fond tutumu vә fondların dәyәrinirn uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk;
mәhsulun material tutumu vә material mәsrәflәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk;
mәhsulun funksiyası vә dәyәri arasında optimallığı tәmin etmәk;

617 Hesabatın üfiqi tәhlili nәyi sәciyyәlәndirir?

•

zaman kәsiyindә göstәricilәr arasında qarşılıqlı әlaqәni
zaman kәsiyindә göstәricilәr üzrә mütlәq vә nisbi kәnarlaşmaları;
zaman kәsiyindә göstәricilәrin strukturunun dәyişmәsini;
zaman kәsiyindә göstәricilәrin nisbi artım templәrini;
zaman kәsiyindә istifadә olunmamış ehtiyatları;
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618 İqtisadi tәhlilin әn çox baglı olduğu elm:

•

qiymәtin әmәlә gәlmәsi;
iqtisadi nәzәriyyә;
marketinq;
audit;
menecment.

619 Şaquli müqayisәli tәhlil vasitәsilә öyrәnilir:

•

göstәricilәr arasında qarşılıqlı әlaqә vә qarşılıqlı asılılıq;
göstәricilәrin strukturu vә xüsusi çәkilәri;
göstәricilәr üzrә nsbi kәnarlaşmaları
göstәricilәrin dәyişmәsinin dinamikası;
yaxşı nәticәlәri;

620 Müqayisәli üfüqi tәhlildәn istifadә olunur:

•

göstәricilәr arasında qarşılıqlı әlaqәni öyrәnmәk üçün
göstәricilәr üzrә mütlәq vә nisbi kәnarlaşmaları müәyyәn etmәk üçün;
göstәricilәrin strukturu vә xüsusi çәkisini müәyyәn etmәk üçün;
göstәricilәrin nisbi artım templәrini müәyyәn etmәk üçün;
sәmәrәliliyin artırılmasını istifadә olunmamış ehtiyatlarını müәyyәn etmәk üçün;

621 Mühasibat (maliyyә) hesabatlarının müqayisәli tәhlili:

•

ayrıayrıamillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun, yәni balansın yekununda hәr bir maddәnin xüsusi çәkisinin müәyyәn
edilmәsidir
hesabatın hәr bir maddәsinin bir neçә ötәn dövrlәrlә müqayisәsi vә göstәricinin dinamikasının әsas
tendensiyasının müәyyәnlәşdirilmәsidir

622 Mühasibat (maliyyә) hesabatlarının trend tәhlili:

•

ayrıayrı amillәrin nәticә göstәricisinә tәsirinin tәhlilidir
hesabatın hәr maddәsinin ötәn dövr ilә müqayisәsidir
maliyyә göstәricilәrinin strukturunun müәyyәn edilmәsidir
hesabatın hәr bir maddәsinin bir neçә ötәn dövrlәrlә müqayisәsi vә onun dәyişilmә meylinin
müәyәnlәşdirilmәsidir;
müәssisәnin әsas göstәricilәrinin rәqib müәsisәnin göstәricilәri ilә müqayisәsidir

623 Maketinq tәhlilinin mәqsәdi:

•

istehsalın texniki istiqamәtinin öyrәnilmәsi;
әtraf mühitinnin öyrәnilmәsi;
maliyyә vәziyyәtinin öyrәnilmәsi;
müqavilә öhdәliklәrinin icrasının öyrәnilmәsi;
istehsal resurslarından istifadә sәviyyәsinin öyrәnilmәsi;

624 Funksional dәyәr tәhlilinin mahiyyәti aşağıdakı mәsәlәlәrin tәdqiq edilmәsi ilә xarakterizә olunur:

•

mәhsulun rentabelliyi
mәhsulun maya dәyәri;
mәhsulun funksiyası;
mәhsulun material tutumu;
mәhsulun fond tutumu;

625 Perspektiv tәhlildәn istifadә olunur?

•
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•

proqnoz idarәetmә üçün;
retrospektiv idarәetmә üçün;
operativ idarәetmә üçün
taktiki idarәetmә üçün;
situasiyalı idarәetmә üçün;

626 Marjinal tәhlil aşağıdakı göstәricilәr arasında qarşılıqlı әlaqәni öyrәnir:

•

müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti, kreditödәmә qabiliyyәti vә maliyyә sabitliyi
mәnfәәt, zәrәr vә mәhsulun rentabelliyi;
sabit, dәyişәn vә dolayı mәsrәflәr;
istehsal, mәhsulun yüklәnmәsi vә satışı;
satışın hәcmi, maya dәyәri vә mәnfәәt

627 Cari tәhlil imkan verir:

•

biznes planların icrasını qabaqcadan qiymәtlәndirmәk;
hesabat dövründә müәssisәnin işini kompleks qiymәtlәndirmәk;
müәssisәnin işindә nöqsanları aşkar etmәk vә onları aradan qaldırmaq;
biznesdә müәssisәnin iş tәcrübәsini ümumilәşdirmәk
strateji idarәetmә mәsәlәlrini hәll etmәk;

628 Iqtisadi tәhlilin informasiya mәnbәlәrinә daxildir:

•

gündәlik plan tapşırıqları vә statistik mәlumatlar;
plannormativ, uçot vә qeyri uçot mәlumatları.
biznesplanların vә operativ uçotun mәlumatları;
statistik vә operativ mәlumatlar;
operativ uçot vә tәqvimoperativ mәlumatlar;

629 Mәhsulun istismarı yaxud istehlakı zamanı әtraf mühitә zәrәrli tәsirlәrin sәviyyәsini sәciyyәlәndirir.

•

Tәhlükәsizlik göstәricilәri
Mötәbәrlik göstәricilәri
Unifikasiya göstәricilәri.
Patenthüquq göstәricilәri.
Ekоlоgiya göstәricilәri.

630 Mәhsulun keyfiyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi üçün göstәricilәrә aiddir

•

müqayisәli göstәricilәr, daxili göstәricilәr
Patenthüquq göstәricilәri, teхnоlоji göstәricilәr
plan göstәricilәr, ekoloji göstәricilәr
Unifikasiya göstәricilәri, müqayisәli göstәricilәr.
faktiki göstәricilәr, nisbi göstәricilәr.

631 Mәhsulun keyfiyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi üçün göstәricilәrә aid deyil

•

Unifikasiya göstәricilәri
Tәyinat göstәricilәri
Mötәbәrlik göstәricilәri
Teхnоlоji göstәricilәr
müqayisәli gostәricilәr

632 Bazarın marketinq tәdqiqatları әsasında mәmulata tәlәblәr ifadә edilir.
daşınma xәrclәri, nomenkalatura, biznesplana uygunluq.
mәhsulun rәngi, gomrük rüsumları, daşınma xәrclәri, nomenkalatura.
qiymәt siyasәti, standartlara uygunlugu, biznesplana uygunluq

•
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•

mәhsulun teхniki sәviyyәsi; beynәlхalq standartlar, keyfiyyәt sәviyyәsi
mәhsulun teхniki sәviyyәsi, gomrük rüsumları, mәhsulun rәngi. formasl

633 Rәqabәt qabiliyyәtinin tәhlili mәhsulun hәyat silsilәsindә aparılma qaydası.

•

aylıq, dövrun sonunda
fasilәsiz vә sistematik
hәr gun, dövrun sonunda
hәr hәftә, dövrun әvvәlindә
ildә birdәfә, opertiv

634 Bir neçә dövr әrzindә mәhsulun realizә edilmәsinin dinamikasının vә strukturunun öyrәnilmәsi.

•

müqayisәli tәhlil
strateji tәhlil
trendlәrin tәhlili
daxili tәhlil
operativ tәhlil

635 Bazarın vәziyyәtini nәzәrә almaqla tәşkilatın cari imkanlarının fәal öyrәnilmәsi prоsesidir.

•

operativ tәhlil
müqayisәli tәhlil
xarici tәhlil
strateji tәhlil
daxili tәhlil

636 Tәşkilatın uzunmüddәtli perspektivә bazarda mövqeyinin tәdqiqatı vә prоqnоzlaşdırılmasıdır.

•

xarici tәhlil
strateji tәhlil
müqayisәli tәhlil
operativ tәhlil
daxili tәhlil

637 Tәşkilatın bazara uyğun оlaraq, mәhsulların qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi vә tәnzimlәnmәsi
prоsesidir.

•

plan çәrçivәsi
çeşid siyasti,
trendlәrin tәhlili
qiymәt siyasәti
müqyisә tәhlil

638 Bazarın tutumunun dinamikasına tәsir edәn amillәr

•

istehsal fondların texniki vәziyәti.cari bazarın öyrәnilmәsi
tәlәbin genişlәnmәsi, rәqabәt qabiliyyәti, inflyasiya, qiymәt siyasәti.
ceşid, mәhsulun keyfiyyәti, istehsal fondların texniki vәziyәti.
qiymәt siyasәti, tәlәb, tәklif, qeyriхәtti prоqramlaşdırma
tәlәbin genişlәnmәsi, rәqabәt qabiliyyәti, material tәminatı

639 Çоxölçülü (matrisa) metоdlarına aiddir.

•

SWOTtәhlil, "MakKinsi" matrisası
SWOTtәhlil, "MakKinsi" matrisası
Qruplaşdırma, blaknot
Delfi" metоdu, fәlakәtlәr nәzәriyyәsi
Müqayisә metodu, balans
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640 SWOTtәhlil, MakKinsi vә BKQ matrisası marketinq tәhlilini hansı metodlar qrupuna aiddir.

•

Iqtisadi tәhlilin әnәnәvi metodlarına aiddir.
Evristik metodlarına aiddir.
Ekspert qiymәtlәndirmә metоduna aiddir.
Çохölçülü metоdlarına aiddir.
Iqtisadiriyazi metodlarına aiddir.

641 Ekspert qiymәtlәndirmә metоduna aiddir

•

SWOTtәhlil statistik metоdları
SWOTtәhlil, "MakKinsi" matrisası
qruplaşdırma, blaknot
Delfi" metоdu, fәlakәtlәr nәzәriyyәsi.
müqayisә metodu, balans

642 Nәticә göstәricisi bir neçә arqumentin funksiyası kimi tәqdim edilәn metod

•

. detallaşdırma metodu
müqayisә metodu
indeks metodu
inteqral metodu
zәncirvari yerdәyişmәlәr metodu

643 Aşagdakilardan biri marketinq tәhlilinin vәzifәlәrinә aid deyil

•

tәşkilatın zәruri işçi qüvvәsilә tәмinatının qiyмәtlәndirilмәsi;
qiymәt siyasәtini vә çeşid pоrtfelinin fоrmalaşmasını tәhlil etmәk;
cari bazar tәlәbini müәyyәn etmәk, tәlәbin elastikliyini tәhlil etmәk;
ümumiyyәtlә bazarın tutumunu vә kоnkret tәşkilatın bazar payını qiymәtlәndirmәk;
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini tәhlil etmәk vә qiymәtlәn¬dir¬mәk.

644 Maketinq tәhlilinin mәqsәdinә aiddir:

•

әmәk ehtiyatlarının öyrәnilmәsi
maliyyә nәticәlәrinin öyrәnilmәsi
material tәchizatını öyrәnmәsi
daxili vә xarici bazarın öyrәnilmәsi
avadanlığın texniki vәziyyәtinin öyrәnilmәsi

645 Yaranmış bazar vәziyyәtinin öyrәnilmәsini vә qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir.

•

menejment
audit
statistika
muhasibat ucotu
marketinq

646 Hansı hallarda orta kәmiyyәt üsulundan istifadә olunur:

•

tәşkilatın inkişafı proqnozunun tәrtib edilmәsi üçün;
hәr hansı bir әlamәt üzrә ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt xarakteristikasının verilmәsi üçün.
tәşkilatın fәaliyyәtinin әn vacib göstәricilәri üzrә meylin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
tәşkilatın fәaliyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
statistik mәlumatların әldә edilmәsi üçün;

647 Tәşkilatın maliyyә hesabatı elementi aşağıdakıdır :
әmlak üçün vergi
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•

әsas vәsaitlәrin dәyәri
mәhsulun hәcmi
işçilәrin orta siyahı sayı
kapital

648 İqtisadi tәhlilin әnәnәvi üsullar qrupuna aşağıdakılar daxildir :

•

indeks üsulu
diskontlaşma üsulu
korrelyasion  reqression tәhlil
xәtti proqramlaşdırma üsulu
diferensial hesablama üsulu

649 İqtisadi tәhlilin evristik metodlarına aiddir:

•

riyaziiqtisadi metodlar
zәncirvari yerdәyişmә, nisbi fәrqlәr üsululları;
inteqral, indeks, beyin hücumu üsulları;
beyinlәrin hücumu, kollektiv bloknot, intuitiv, ekspert metodları;
balans üsulu, ekspert üsulu;

650 İqtisadi tәhlildә orta kәmiyyәtlәr üsulundan istifadә olunur:

•

hansı әlamәt üzrә ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt xarakteristikasının verilmәsi
müәssisәnin tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin göstәricilәrinin sәviyyәsini tәyin edilmәsi üçün;
müәssisәnin inkişafı proqnozunun tәrtib edilmәsi üçün;
statistik mәlumatların әldә edilmәsi üçün
müәssisә fәaliyyәtinin әn vacib göstәricilәri üzrә ortaillik mәlumatlarının әldә edilmәsi üçün;

651 İqtisadi tәhlilin informasiya mәnbәlәri aşağıdakı qrupa bölünür:

•

uçot vә uçotdan kәnar mәlumatlar, marketinq informasiyası.
rәsmi mәnbәlәr, operativ vә cari mәlumatlar;
plannormativ informasiya, uçot vә uçotdan kәnar mәnbәlәr;
plan, plandan kәnar vә uçot mәlumatları;
normativ mәlumatlar, operativ vә statistik uçot vә hesabatda olan mәlumat¬lar;

652 İqtisadi tәhlildә istifadә olunan ilkin informasiya qarşısında qoyulan tәlәblәr:

•

gerçәklik, şәffaflıq, tәsirlilik, operativlik.
gerçәklik, müqayisәlilik, sistemlәşdirmә;
münasiblik, elmilik, hökumәt mövqeyindәn yanaşma, sәmәrәlilik;
münasiblik, gerçәklik, müqayisәlilik, sәmәrәlilik;
elmilik, sistemlәşdirmә, müqayisәlilik, komplekslilik

653 Müәsisәdә iqtisadi tәhlil aşağıdakı informasiya mәlumatları әsasında aparılır:

•

mühasibat uçotu, statistik, operativ mәlumatlar, biznesplanlar.
biznesplanlarәn vә operativ uçotun mәlumatları;
gündәlik plan tapşırıqları vә statistik mәlumatlar;
operativ uçot vә tәqvimoperativ mәlumatlar;
statistik vә operativ mәlumatlar;

654 Göstәricilәrin cәbri mәblәğini әks etdirәn model adlanır:

•

aktiv;
additiv;
tәkrarlanan.
qarışıq;
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mütlәq;

655 Amillәrin hasilini әks etdirәn modellәr necә adlanır?

•

multiplikativ;
tәkrarlanan.
qarışıq;
mütlәq;
multimedi;

656 Zәncirvari yerdәyişmә üsulunun üstünlüyü nә ilә xarakterizә olunur?

•

müәyyәn olunmamış qalığın mövcudluğu;
universallığı;
sәmәrәlilik.
hesablama prosedurlarının hәcminin azalması;
yerdәyişmәnin ardıcıllığının müәyyәn edilmәsinә zәruriyyәt yoxdur;

657 Fәrq üsulunun üstünlüyü nә ilә xarakterizә olunur?

•

müәyyәn olunmamış qalığın mövcudluğu;
hesablama prosedurlarının hәcminin azalması;
sәmәrәlilik.
universallığı;
yerdәyişmәnin ardıcıllığının müәyyәn edilmәsinә zәruriyyәt yoxdur;

658 İndeks üsulunun üstünlüklәri hansıdır?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt amillәrinin tәsiri faiz nisbәtindә göstәrilir;
hesablama prosedurlarının hәcmi azalır.
müәyyәn olunmamış qalıq mövcuddur;
müәyyәn olunmamış qalıq yoxdur;
yerdәyişmәnin ardıcıllığının müәyyәn edilmәsinә zәrurәt yoxdur;

659 Maliyyә hesabatı tәhlilinin standart üsulu aşağıdakıdır :

•

korrelyasion
nisbi fәrqlәr
qrafiik
zәncirvari әvәz etmә
vertikal

660 Hansı әlamәtinә görә zәncirvari yerdәyişmә üsulundan geniş istifadә olunur?

•

yerdәyişmәnin ardıcıllığının nәzәrә alınmaması;
aparılmış hesablamaların keyfiyyәti.
universallığı;
hesablama prosedurlarının hәcminin azalması;
müәyyәn olunmamış qalığın mövcudluğu;

661 Trend tәhlili zamanı qiymәtlәndirilir:

•

göstәricilәrin xüsusi çәkisi;
analitik göstәricilәr sistemi;
göstәricilәrin qarşılıqlı әlaqәlәri;
göstәriciyә tәsir edәn amillәr;
göstәricilәrin nisbi artım templәri;

662 Hansı hallarda şәrti kәmiyyәtin hesablanması üsulundan istifadә olunur?

•

92/98

23.12.2016

•

nәticә göstәricisinә iki amil tәsir göstәrdikdә;
nәticә göstrәicisinә ikidәn artıq amil tәsir göstәrdikdә;
göstәricilәr arasında birbaşa asılılıq olmadıqda;
maliyyә uçot mәlumatları;
göstәricilәr arasında birbaşa asılılıq olduqda;

663 Mәhsul satışından mәnfәәt necә hesablanır:

•

vergiyә cәlb edilmiş mәnfәәt mәblәği ilә;
Ümumi pul gәliri (ӘDV vә aksizi çıxılmaqla) ilә realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri arasında fәrq kimi ;
xalis mәnfәәtlә mәhsulun maya dәyәri arasında fәrq kimi.
balans vә xalis mәnfәәt arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә (ӘDV vә aksiz daxil olmaqla) realizә olunmuş mәhsulların maya dәyәri arasında fәrq kimi;

664 Tәşkilatın fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin ümumilәşdirilmiş göstәrilәri

•

әmәliyyat
maya dәyәri;
mәnfәәt;
rentabellik;
satışdan kәnar mәnfәәt.

665 Maliyyә nәticәlәrinin strukturunun tәhlilindә aşağıdakı metoddan istifadә olunur:

•

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

666 Hesabat dövrünün ümumi maliyyә nәticәsi hesablanır:

•

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

667 Mәhsul (iş, xidmәt) satışından mәnfәәt hesablanır:

•

pul gәliri vә kommersiya xәrclәrin arasınpul gәliri vә kommersiya xәrclәrin arasında fәrq kimi.
pul gәliri – netto ilә satılmış mәhsulların maya dәyәri, inzibati xәrclәr vә kommersiya xәrclәri arasında fәrq kimi ;
sair satışın nәticәlәri ilә mәhsulların maya dәyәri arasında fәrq kimi;
pul gәliri ilә inzibati xәrclәri arasında fәrq kimi;
ümumi pul gәliri ilә ӘDV vә aksiz mәblәği arasında fәrq kimi;

668 Mәhsul satışından mәnfәәt mәblәğinә birbaşa tәsir edәn әsas amillәrә aid edilir

•

әmәk mәhsuldarlığınin vә qiymәtin dәyişmәsi
fond veriminin dәyişmәsi
satış hәcminin dәyişmәsi, satışın strukturunun dәyişmәsi;
istehsalın texnikitәşkilatı sәviyyәsinin dәyişmәsi, mәhsulun hәcminin dәyişmәsi;
material tutumunun dәyişmәsi, mәhsul vahidinin maya dәyәrinin dәyişmәsi

669 Satışın hәcminin dәyişmәsinin satışdan mәnfәәtin mәblәğinә tәsiri hesablanır:

•

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

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

•

66,75 %.
85,86 %;
78,14 %;
69,76 %;
70,70 %;

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

•

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

672 A vә B şirkәtlәri üzrә aşağıdakı göstәricilәr mәlumdur: Sabit xәrclәr – 1000 vә 1250 manat; Mәhsul
vahidinә marjinal gәlirin sәviyyәsi 0,5 vә 0,55 manat; İstehsal sәviyyәsi; 1ci variant – 3000 vә 3000 әdәd;
2ci variant – 3600 vә 3600 әdәd. Hansı şirkәtdә istehsal levirici (alәti) daha yuxarıdır?

•

«B» müәssisәsindә;
«A» müәssisәsindә;
cavab yoxdur.
heç birindә;
hәr ikisindә bәrabәrdir;

673 Tәşkilatın hesabat mәlumatlarına әsasәn satışdan әldә olunan vәsait 2300 min manat tәşkil etmişdir.
İstehsal, idarәetmә vә satış xәrclәri 1800 min manat tәşkil etmişdir, o cümlәdәn satılan mәhsulun maya
dәyәri – 1700 min manat olmuşdur. Satışın rentabelliyini müәyyәn edin?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

2,22 %.
1,25 %;
3,61 %;
0,84 %;
1,85 %;

678 Ümumi gәlirin dәyişmә tempi – 20%, natural ifadәdә satışın hәcminin dәyişmә tempi– 5% olmuşdur.
İstehsal levirici (alәti) effektini müәyyәn edin:

•

7.
15;
4;
10;
12;

679 Hesab dövründә satışdan pul gәliri 3000 min manat, sabit xәrclәr – 500 min manat, dәyişәn xәrclәr –
1800 min manat, mәhsul vahidinin qiymәti 1 min manat olmuşdur. Satışın zәrәrsizlik sәviyyәsini hesablayın.

•

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

680 Maliyyә leviricinin (alәtinin) effekti müәyyәn edir?

•

maliyyә әmsallarını.
borc kapitalının cәlb olunmasının sәmәrәliliyi;
dövriyyә aktivlәrinin qısamüddәtli passivlәrә nisbәtini;
maliyyә nәticәsinin strukturunu;
әsas kapitalın dövriyyә kapitalına nisbәtini;

681 әmәliyyat leviricinin (alәtinin) effekti necә müәyyәn olunur?

•

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

682 İstehsal levirici (alәti) nәdir?
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•

istehsal mәsrәflәrindә müstәqim mәsrәflәrin payı.
mәhsulun tam vә istehsal maya dәyәri arasındakı fәrqdir;
satışdan mәnfәәtin xәrclәrә nisbәtidir;
borc kapitalının xüsusi kapitala nisbәtidir;
mәhsulun istehsal buraxılış hәcmi vә strukturunu dәyişmәklә mәtfәәtә tәsir etmәk imkanıdır;

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

•

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

684 Hesabat ilinin yekununa görә satışdan pul gәliri 6000 min manat, satışın rentabelliyi 22%ә bәrabәrdir.
Satışdan әldә olunan mәnfәәti müәyyәn edin?

•

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

685 Mәhsul satışından mәnfәәtә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır:

•

satışın hәcmi, debitor borcları, әmәyin fondla silahlanması.
debtor vә kreditor borcları, әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi, istehsalın texnikitәşkilati sәviyyәsi;
mәhsul buraxılışı vә satışının hәcmi, maşın vә avadanlıqların dәyәri, istehsalın texnikitәşkilati sәviyyәsi,
ixtisaslaşma sәviyyәsi;
satışın hәcmi, quruluşu, mәhsul vahidinin maya dәyәri, orta satış qiymәti;
müssiәsnin öhdәliklәri, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, әmәk mәhsuldarlığı, mәhsulun keyfiyyәti;

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

•

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

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

•

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

688 Aktivlәrin rentabelliyi sәciyyәlәndirir:

•

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

689 Tәşkilatın mәnfәәti sәciyyәlәndirir:
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•

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

690 Mәnfәәtin bölüşdürülmәsinin hansı istiqamәti şirkәtin xüsusi kapitalını azaldır?

•

bunlardan heç biri.
dividendlәrin ödәnilmәsi;
әldә olunmuş mәnfәәtin istehlak fonduna yönәldilmәsi;
ehtiyyat fondunun yaradılması;
sosial sferalar fondunun artırılması.

691 İnflyasiya şәraitindә:

•

nominal vә real gәlirlәrin artımı olmur;
nominal gәlir real gәlirә bәrabәrdir;
nominal gәlir real gәlirdәn daha azdır;
nominal gәlir real gәlirdәn daha çoxdur;
hәm nominal vә hәm dә real gәlirlәr azalır.

692 İnvestisiyanın rentabelliyi hesablanır:

•

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

693 İstehsal leverici müәyyәn edilir:

•

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

694 Maliyyә levirici (alәti) әmsalı әks etdirir:

•

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

695 Maliyyә levirici әsasında qiymәtlәndirilir:

•

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

696 Hesabat ilinin yekunlarına görә satışdan pul gәliri 2000 min manat, satışdan mәnfәәt 500 min manat,
materialtutumu 0,45dir. Bu halda material mәsrәflәrinin hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini müәyyәn
edin?
0.55

•
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•

0,56 man;
0,43 man;
0,28 man ;
0,45 man;

697 Xalis mәnfәәtdәn istifadәnin tәhlili aşağıdakı informasiya әsasında aparılır:

•

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

698 Ümumi mәnfәәt hesablanır:

•

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

699 Ayrıayrı növ mәhsul satışından mәnfәәtә tәsir edәn amillәrә aiddir:

•

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

700 Orta satış qiymәtinin dәyişmәsinin mәhsul (iş, xidmәt) satışından mәnfәәti mәblәğinә tәsiri hesablanır:

•

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