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Fәnn : 2206Y Müәssisә maliyyәsi
1 Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtindә mәhdudiyyәtlәr?

•

satışdan gәlir, mәnfәә, rentabellik.
amortizasiya vergi, sosial vergi vә s.
aktivlәr, passivlәr, vergilәr
möhkәm passivlәr, amortizasiya
mәnfәәt, maya dәyәri, amortizasiya

2 Müәssisәlәrdә maliyyәnin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil:

•

maliyyә ehtiyatı.
dövlәt maliyyә nәzarәti
özünümaliyyәlәşmә
tәsәrrüfat sәrbәstliyi
maddi mәsuliyyәt

3 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya fәaliyyәti göstәrәn müәssisәlәrin maliyyәlәşmәsi sisteminin
hansı elementi üstünlüyә malikdir?

•

qisa müddәtli kreditbüdcә maliyyәlәşmәsi
bank kreditlәşmәsi, bedcә tәminatı
kapital bazarı mexnizmi ilә birbaşa maliyyәlәşmә
öz xәrcini ödәmә,sığorta
özünümaliyyәlәşmә

4 Maliyyә münasibәtlәrinin sferalarına uyğun maliyyә mexanizmi neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

5 Maliyyә mexanizminin alәtlәrini göstәr:

•

planlaşma, proqnozlaşma, maliyyәlәşmә, mәnfәәt, maya dәyәri.
qiymәtli kağızlar, kredit üçün faizlәr, mәnfәәt, qiymәt
sığortalama, tәnzimlәmә, qiymәt, vergi
banklar, pul, qiymәt, maliyyәlәşmә
vergiqoyma, vergi, qiymәt, planlaşma

6 Ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәrindә nizamnamә kapitalının tәşkili mәnbәyi nәdәn aslıdır?

•

istehsal güclәrindәn.
idarәçiliyin tәşkilatıhüquqi formasından
istehsalın tәyinatında
yerlәşdiyi әrazidәn
maliyyә vәziyyәtindәn

7 Maliyyә sisteminin maddi bazasını tәşkil edәn hәlqә:

•

sığorta müәsssә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi, kredit
müәssisә maliyyәsi
dövlәt büdcәsi, meәssisә
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dövlәt fondu,sığorta fondları
bedcә, kommersiya fәaliyyәti göstәrmәyәn müәssisәlәrin maliyyәsi

8 Özünümaliyyәlәşmә hansı maddәyә aiddir?

•

maliyyә nәzarәti.
maliyyәnin tәşkili prinsiplәri
maliyyә resursları
maliyyә tәhlili
maliyyә uçotu

9 Müәssisәnin maliyyә tәminatı metodunu göstәr:

•

kreditlәşmә
özünümaliyyәlәşmә
sığortalanma
dövlәt maliyyәlşmәsi
sosial ödәmә

10 Müәssisәnin maliyyә münasibәtlәrinin xarakteri:

•

sosialiqtisadi
istehsal (iqtisadi)
natural –әşya
sosial ,pul
qanunu, qiymәt

11 Müәssisәdә sadәı tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının әsas metodu:

•

öz xәrcini ödәmә.
öz xәrcini ödәmәlәşmә
dövlәt maliyyәlәşmәsi
kreditlәşmә
sığortalama

12 Maliyyә kateqoriyalarından ibarәt olan maliyyә alәtlәrinә daxil olmayan element:

•

amortizasiya
maliyyәlәşmә, planlaşma
dividend
mәnfәәt
vergi

13 Qiymәt riskinә daxil olan element:

•

investisiya riski, maliyyә riski
valyuta riski
likvidlik riski bazar riski
kredit riski,pul
pul axını riski amortizasiya ayırmalarf

14 Maliyyә sisteminin maddi bazasını tәşkil edәn hәlqә:

•

DSMF, bedcә, kredit
kommersiya fәaliyyәti göstәrәn müәssisәlәrin maliyyәsi
sığorta, maliyyә
dövlәt büdcәsi, dövlәt krediti
dövlәt krediti,sığorta
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15 Riskin idarә olunmasının metodlarını göstәr:

•

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

16 Maliyyә riskindәn müdafiәnin növlәri necә adlandırılır?

•

fiziki, iqtisadi
qiymәt müdafiәsi, valyuta müdafiәsi
hüquqi müdafiә, iqtisadi müdafiә.
fiziki müdafiә, hüquqi müdafiә
mәnfәәt müdafiәsi, rentabellik

17 Maliyyә riskinin idarә olunmasının mәqsәdini göstәr:

•

risk nәticәsindә baş verәn zәrәrlәrin mәnfәәt hesabına örtürülmәsi.
risk nәticәsindә baş verәn zәrәrin minimuma çatdırılması
riskin 50 faiz lәğv edilmәsi
riskin lәğv edilmәsi
risk nәticәsindә baş verәn zәrәrlәrin tamamilә aradan qaldırılması

18 Müәssisә maliyyәsi bu:

•

vergidir, puldur
pul münasibәtlәridir.
qiymәtli kağızdır
puldur
әmәk haqqıdır

19 Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtindә hansı göstәricilәr direktiv xarakter daşıyır?

•

satışdan gәlir, mәnfәә, rentabellik.
vergi, sosial vergi vә s.
kreditlәr, aktivlәr, passivlәr, vergilәr
vergi, möhkәm passivlәr, amortizasiya
mәnfәәt, maya dәyәri, amortizasiya

20 Tәsәrrüfat subyetlәrinin maliyyәsi niyә maliyyә sistemindә әsas yer tutur?

•

büdcәnin tәşkilindә әsas rol oynayır.
müәssisәdә dәyәr yaranır
dövlәt maliyyәsinin tәşkilindә iştirak edir
müәssisәdә maliyyә münasibәtlәri daha da inkişaf edib
burada mәqsәdli fondlar yaradılır

21 Müәssisәdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının әsas metodunu göstәr:

•

büdcә vәsaiti, qısamüddәtli kreditlәşmә
özünümaliyyәlәşmә
büdcә tәminatı, öz xәrcini ödәmә
maya dәyәri,öz xәrcini ödәmә
kreditlәşmә,sığortalama

22 Müәssisәnin maliyyә mexanizminә daxil olan maliyyә alәtlәrini göstәr:
tәnzimlәmә.

•
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•

vergi, faiz, mәnfәәt, dividend
normativhüquqi baza
maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, sığortalaşma
vergiqoyma

23 Müәssisә maliyyәsinin tәşkili prinsiplәri hansılardır?

•

sığortalama, kreditlәşmә, nәzarәt.
sәmәrәli idarәetmә
maddi mәsuliyyәt, sәmәrәli idarәetmә
özünümaliyyәlәşmә, maddi maraq, planlaşma
özünümaliyyәlәşmә, sәmәrәli idarәetmә

24 Müәssisәlәr xüsusi vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilmәsi metodlarını göstәr:

•

kreditlәşmә, sığortalanma.
özünmaliyyәlәşmә, özxәrciniödәmә
sığortalama, özünümaliyyәlәşdirmә
kreditlәşmә, dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi
kreditlәşmә, öz xәrciniödәmә

25 Müәssisәnin maliyyә mexnizmi sisteminә neçә element daxildir?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

26 Maliyyә mexanizminin neçә sferası var?

•

5.0
3.0
6.0
2.0
4.0

27 Müәssisәnin maliyyә mexanizmi sisteminә daxil deyil:

•

maliyyә alәtlәri
mühasibatlıq, maliyyә şöbәsi
informasiya bazası
planlaşma
qanunlar

28 Müәssisәdә maliyyә mexanizminin metodlarına hansı elementlәr daxildir?

•

mәnfәәt, qiymәt, maya dәyәri.
vergiyqoma, maliyyәlәşmә, planlaşma
qiymәt, vergi
maya dәyәri, mәnfәәt
istehsal, satış

29 Üç fiziki vә ya hüquqi şәxs tәsiçi kimi hansı hüquqitәşkilati formada tәsәrrüfat subyektinin tәşkilindә
iştirak edir?
fermer tәsәrrüfatı
firma.
holdinq

•
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•

sәhmdar cәmiyyәti
bәlәdiyyә müәssisәsi

30 Riskin idarә olunmasının metodlarını göstәr:

•

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

31 Maliyyә riskindәn müdafiәnin növlәri necә adlandırılır?

•

hüquqi müdafiә, iqtisadi müdafiә.
fiziki vә iqtisadi müdafiә
mәnfәәt müdafiәsi, rentabellik
qiymәt müdafiәsi, valyuta müdafiәsi
fiziki müdafiә, hüquqi müdafiә

32 Maliyyә riskinin idarә olunmasının mәqsәdini göstәr:

•

risk nәticәsindә baş verәn zәrәrlәrin mәnfәәt hesabına örtürülmәsi.
risk nәticәsindә baş verәn zәrәrin minimuma çatdırılması
riskin 50 faiz lәğv edilmәsi
riskin lәğv edilmәsi
risk nәticәsindә baş verәn zәrәrlәrin tamamilә aradan qaldırılması

33 Maliyyә kateqorriyalarından ibarәt olan maliyyә alәtlәrinә daxil olmayan element:

•

amortizasiya
maliyyәlәşmә, planlaşma
dividend
mәnfәәt
vergi

34 Özxәrciniödәmәnin tәrkibinә hansı xәrclәr daxildir?

•

İqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının tәşkili.
mәhsul istehsalı vә satışı xәrclәri
ӘDV, tam maya dәyәri
Mәnfәәt vergisi, sadәlәşdirilmiş vergi
istehsal xәrclәri, aksizlәr

35 Müәssisәnin maliyyә mexanizmi sisteminә daxil deyil:

•

maliyyә alәtlәri
mühasibatlıq, maliyyә şöbәsi.
informasiya bazası
planlaşma
qanunlar

36 Müәssisәdә maliyyә mexanizminin metodlarına hansı elementlәr daxildir?

•

mәnfәәt, qiymәt.
vergiqoyma, maliyyәlәşmә, planlaşma
qiymәt, maliyyәlәşmә
maya dәyәri, planlaşdırma
istehsal, satış
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37 Müәssisә maliyyәsinin tәşkili әsaslarının prinsiplәri ?

•

sığortalama, kreditlәşmә, nәzarәt.
özünümaliyyәlәşmә, maddi maraq, planlaşma
maddi mәsuliyyәt, sәmәrәli idarәetmә
sәmәrәli idarәetmә
özünümaliyyәlәşmә, sәmәrәli idarәetmә

38 Müәssisә maliyyәsinin funksiyaları:

•

tәkrar istehsal vә planlaşma.
bölüşdürücü, nәzarәt vә maliyyә tәminatı
nәzarәt vә istehsal
sosial vә tәnzimlәmә
planlaşma, tәnzimlәmә

39 Maliyyә – bu:

•

vergidir
pul münasibәtlәridir.
qiymәtli kağızdır
puldur
әmәk haqqıdır

40 Müәssisәnin maliyyә mexanizminә daxil olan maliyyә alәtlәrini göstәr:

•

vergiqoyma
vergi, faiz, mәnfәәt, dividend.
normativhüquqi baza
maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, sığortalama

41 Müәssisәdә möhkәm passivlәr hansı vәsaitlәrә bәrabәr tutulur?

•

maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsaitlәrә.
xüsusi vәsaitlәrә
uzunmüddәtli kreditlәrә
qısamüddәtli kreditәrә
yenidәn bölüşdürümә yolu ilә müәssisәyә daxil olan vәsaitlәrә

42 Möhkәm passivlәrә daxil deyil?

•

büdcәyә minimum keçici borclar.
qısa müddәtli kredit
büdcәdәnkәnar fondlara ayırmalar üzrә minimum borc
әmәk haqqı üzrә minimum borc
gәlәcәk ödәmәlәr vә xәrclәr üçün nәzәrdә tutulmuş ehtiyatlar üzrә minimum borclar

43 Müәssisәnin dövriyyәsindә daim yerlәşәn vә ona aid olmayan vәsaitlәrin növlәrini göstәr?

•

büdcәyә olan 3 illik borclar, DSMF vaxtı keçmiş borclar.
sosial vergilәr üzrә minimum borc, gәlәcәk ödәmәlәr üzrә borclar
satıcılara olan borclar, alıcılara olan borclar
alıcılara olan vaxtı keçmiş borclar
fәhlә fә qulluqçulara әmәk haqqı üzrә maksimum borclar

44 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinә bәrabәr tutulan vәsaitlәrini göstәr

•

maliyyә fәaliyyәtindәn mәnfәәt.
möhkәm passivlәr
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bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
satışdan gәlir
sair satışdan mәnfәәt

45 Müәssisәdә alıcıların avansları üzrә borclar hansı vәsaitә daxildir?

•

yenidәnbölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәrә.
möhkәm passivlәrә
satışdan gәlirә
әmәk haqqına
maliyyә әmәliyyatlarından gәlirә

46 Müәssisәdә möhkәm passivlәrә daxil olan sosial sığortaya mәqsәdini göstәr:

•

satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
sosial ödәniş
mәnfәәt
tәqaüd üçün
әmәk haqqı

47 Müәssisәnin cari dövriyyәsinә daxil olan cәlb olunmuş vәsaiti göstәr:

•

baş idarәnin vәsaiti.
kreditor borcları
qısamüddәtli kredit
satışdan gәlir
sığorta vәsaiti

48 Müәsisәnin kreditor borcları neçә yerә bölünür?

•

6.0
2.0
1.0
3.0
4.0

49 Mikrosәviyyәdә hansı pul fondları yaradılır?

•

Bәlәdiyyә büdcәsi, ehtiyat fondu, istehlak fondu.
istehlak fondu, ehtiyat fondu, yığım fondu
dövlәt büdcәsi, bәlәdiyyә büdcәsi
bәlәdiyyәlәrin kredit fondu
DSMF, istehlak fondu

50 Müәssisәnin sosial sığortaya ayırmalar; m'rk'zl'.dirilmi. hansı pul fonduna daxil edilir?

•

ehtiyat fonduna
dövlәt sosial müdafiә fonduna
sığorta fonduna
dövlәt büdcәsinә
istehlak fonduna

51 Müәssisә tәrәfindәn alınmış qısamüddәtli kredit nә zaman geri qaytarılır?

•

hazır mәzsul alıcıları yola salındıqda.
dövriyyә tam başa çatdıqda
xammal vә material dövriyyәyә verildikdә
mәhsul istehsal olunduqda
hazır mәhsul ambara verildikdә
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52 Müәssisәdә möhkәm passivlәr hansı vәsaitlәrә bәrabәr tutulur?

•

maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsaitlәrә.
xüsusi vәsaitlәrә
uzunmüddәtli kreditlәrә
qısamüddәtli kreditlәrә
yenidәn bölüşdürmә yolu ilә müәssisәyә daxil olan vәsaitlәrә

53 Qısamüddәtli kredit hansı hallarda müәssisәnin dövriyyәsinә daxil olur?

•

iflasa uğradıqda
müәssisәdәn asılı olmayan sәbәbdәn müvәqqәti maliyyә çәtinliyi yarandıqda
debitor borcları yarandıqda
kreditor borcları yaradandıqda
özündәn asılı olan sәbәbdәn müvәqqәti maliyyә çәtinliyi yarandıqda

54 Әmәk haqqı fondu üzrә minimum borc nә zaman yaranır?

•

әmәk haqqı fondunun hesablandığı tarixi gecikdikdә.
әmәk haqqı fondunun hesablandığı tarix ilә ödәnildiyi tarix arasında ara gün fәrqi olduqda
әmәk haqqı ayda iki dәfә ödәnildikdә
әmәk haqqı ayda bir dәfә ödәnildikdә
әmәk haqqı fondunun hesablandığı tarixdә

55 Möhkәm passivlәr niyә görә müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinә bәrabәr tutulur?

•

möhkәm passivlәr daim müәssisәnin döriyyәsindә olmur.
möhkәm passivlәr müәssisәnin dövriyyәsindә daima iştirak edir
möhkәm passivlәr müәssisәyә mәxsusdur
möhkәm passivlәr müәssisәyә mәxsus deyil
möhkәm passivlәrin hәr birinin xәrclәnmә istiqmәti var

56 Müәssisәdә nizamnamә kapitalının ilkin formalaşması nә zaman baş verir?

•

müәssisә mәhsulu satan zaman.
müәssisә yeni tәşkil olunan zaman
müәssisә fәaliyyәt göstәrәn zaman
müәssisә fәaliyyәti genişlәndikdә
müәssisәdә mәhsul istehsal olunan zaman

57 Müәssisәnin maliyyә resurslarında xüsusi vәsaitә bәrabәr tutulan vәsaitlәr necә adlanır?

•

amortizasiya
dotasiya
mәnfәәt
xalis mәnfәәt
möhkәm nassivlәr

58 Müәssisәnin maliyyә resursları sistemi neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
5.0
2.0

59 Әmәk haqqı üzrә min borc müәssisәdә hansı vәsaitә daxildir?
sair satışdan gәlir.

•
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•

möhkәm nassivlәr
balans mәnfәәti
satışdan gәlir
amortizasiya ayrımları

60 Hansı pul fondu müәssisәdә mәnfәәt hesabına tәşkil olunur?

•

ssuda fondu.
әmәk haqqı fondu
valyuta fondu
istehlak fondu
amortizasiya fondu
sığorta fondu

61 hansı pul fonduna sosial sığorta üçün vәsait köçürülür?

•

yığım fonduna.
dövlәt sosial müdafiә fondu
dövlәt büdcәsi
ssuda fondu
ehtiyat fonduna

62 Müәssisәnin nizamnamә kapitalının tәrkibi:

•

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

63 Möhkәm passivlәrә daxil olan elementi göstәr:

•

baş idarәnin vәsaiti.
әmәk haqqı fondu üzrә min.borc
uzunmüddәtli kredit
qısamüddәtli kredit
qiymәtli kağızlar üzrә dividendlәr

64 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc vәsaiti:

•

sığorta vәsaitlәri.
kredit
mәnfәәt vә kredit
büdcә vәsaiti vә mәnfәәt
amortizasiya ayrımları

65 Müәssisәnin maliyyә resurslarına yenidәn bölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsait:

•

maliyyә әmәliyyatlarından mәnfәәt.
sığorta vәsaitlәri
möhkәm passivlәr
mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları

66 Müәssisәnin dövriyyәsindә cәlb olunmuş vәsaitlәri göstәr:

•

sığorta vәsaitlәri.
vaxtı keçmiş kreditor borcları
mәnfәәt
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büdcә vәsaiti
Amortizasiya ayırmaları

67 Müәssisәdә alıcıların avansları üzrә vәsaitlәr hansı vәsaitә daxildir?

•

yenidәnbölüşdürülmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәrә.
möhkәm passivlәrә
satışdan gәlir
әmәk haqqına
maliyyә әmәliyyatlarından gәlirә

68 Müәssisәdә hansı göstәriciyә әsasәn DSMF ayırma hesablanır?

•

istehlak fonduna görә
әmәk haqqı fonduna görә
tam maya dәyәrinә görә
satışdan gәlirә görә
yığım fonduna görә

69 Müәssisәdә nizamnamә fondunun tәrkibini göstәr:

•

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

70 Müәssisәdә möhkәm passivlәrә daxil olan elementi göstәr:

•

mәnfәәt
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
sair satışdan gәlir
DSMF ayırmalar üzrә minimum borc
satışdan gәlir

71 Vaxtı keçmiş kreditor borcları müәssisәdә hansı kredit formasında çıxış edir?

•

uzunmüddәtli kredit.
kommersiya krediti
istehlak krediti
bank krediti
Dövlәt krediti

72 Möhkәm passivlәrә aid olmayan elementi göstәr:

•

sosial vergilәr üzrә borclar.
satıcılara olan borclar
әmәk haqqı üzrә minimum borc
alıcıların avansları üzrә borclar
büdcәyә ödәmәlәr üzrә borclar

73 Möhkәm passivlәrә hansı elementlәr daxildir?

•

idarәetmә xәrclәri
әmәk haqqı fondu üzrә borc.
kommersiya xәrclәri
istehsal xәrclәri
satış xәrclәri
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74 Müәssisәdә müvәqqәti maliyyә çәtinliyi yarandıqda hansı vәsaitdәn istifadә edә bilәr?

•

kreditor borcları.
qısa müddәtli bank krediti
büdcә vәsaiti
baş idarәnin vәsaiti
uzunmüddәtli bank krediti

75 Vaxtı keçmiş kreditor borcları müәssisәdә hansı kredit formasında çıxış edir?

•

uzunmüddәtli keridit.
kommersiya keriditi
istehlak keriditi
bank krediti
dövlәt keriditi

76 Möhkәm passivlәrә aid olmayan elementi göstәr:

•

sosial vergilәr üzrә borclar.
satıcılara olan borclar
әmәk haqqı üzrә minimum borc
alıcıların avansları üzrә borclar
büdcәyә ödәmәlәr üzrә borclar

77 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc alınmış mәnbәlәri göstәr:

•

sığorta mәnbәlәri, dövlәt kreditlәri.
uzunmüddәtli kredit
mәnfәәt, qısamüddәtli kreditlәr
büdcә vәsaiti, vergilәr
amortizasiya ayırmaları, sosial vergilәr

78 Hansı qiymәtli kağız törәmә qiymәtli kağıza aiddir?

•

xәzinә öhdәçiliyi
opsion
sәhm
istiqraz
veksel

79 Yenidәnbölüşdürmә yolu ilә müәssisәnin maliyyә resurslarına daxil olan vәsaitlәr:

•

amortizasiya ayırmaları.
qısamüddәtli kreditlәr, sığorta mәblәği
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
mәnfәәt
möhkәm passivlәr

80 Möhkәm passivlәrә daxil deyil?

•

büdcәyә minimum keçici borclar.
әmәk haqqı üzrә minimum borc
büdcәdәnkәnar fondlara ayırmalar üzrә minimum borc
qısa müddәtli kredit
gәlәcәk ödәmәlәr vә xәrclәr üçün nәzәrdә tutulmuş ehtiyatlar üzrә minimum borclar

81 Müәssisәnin dövriyyәsindә daim yerlәşәn, lakin ona mәxsus olmayan pul vәsaitlәri hansılardır?
mәnfәәt
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•

fövqәladә gәlirlәr
satışdan gәlir
möhkәm passivlәr
maliyyә aktivlәri

82 Müәssisәnin dövriyyәsindә olan kreditor borcu kreditin hansı növünü ifadә edir?

•

beynәlxalq kredit.
dövlәt krediti
uzunmüddәtli kredit
istehlak krediti
kommersiya krediti

83 Yenidәn bölüşdürmә yolu ilә müәssisәyә vәsit hansı pul fondlardan daxil olur?

•

әmәk haqqı fondu, ehtiyat fondu.
istehlak fondu, kredit fondu
amortizasiya fondu, istehlak fondu
dövlәt büdcәsi, sığorta fondu
ehtiyat fondu, sığorta fondu

84 Müәssisәnin dövriyyәsindә daim yerlәşәn vә ona aid olmayan vәsaitlәrin növlәrini göstәr?

•

satıcılara olan borclar, alıcılara olan borclar
alıcılara olan vaxtı keçmiş borclar
büdcәyә olan 3 illik borclar, DSMF vaxtı keçmiş borclar.
fәhlә fә qulluqçulara әmәk haqqı üzrә maksimum borclar
sosial vergilәr üzrә minimum borc, gәlәcәk ödәmәlәr üzrә borclar

85 Möhkәm passivlәrә daxil deyil?

•

büdcәyә minimum keçici borclar
әmәk haqqı üzrә minimum borc
büdcәdәnkәnar fondlara ayırmalar üzrә minimum borc
qısa müddәtli kredit
gәlәcәk ödәmәlәr vә xәrclәr üçün nәzәrdә tutulmuş ehtiyatlar üzrә minimum borclar

86 Müәssisәnin dövriyyәsindә daim yerlәşәn, lakin ona mәxsus olmayan pul vәsaitlәri necә adlanır?

•

fövqәladә gәlirlәr.
maliyyә aktivlәri
mәnfәәt
möhkәm passivlәr.
satışdan gәlir

87 Müәssisәnin maliyyә resurslarında xüsusi vәsaiti göstәr:

•

maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsait
әsas iş fәaliyyәtindәn mәnfәәt
baş idarәnin vәsaiti
kredit
sığorta ödәnişlәri

88 Müәssisәnin maliyyә resurslarında borc vәsait:

•

büdcә vәsaiti
sığorta vәsaitlәri.
mәnfәәt
qısamüddәtli kredit
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amortizasiya ayrımları

89 Müәssisәdә tәşkili mәnbәlәrindә amortizasiya ayırmalarının iştirak etdiyi pul fondunu göstәr?

•

ehtiyat fondu
valyuta fondu
әmәk haqqı fondu
yığım fondu
istehlak fondu.

90 Müәssisә hansı mәrkәzlәşdirilmiş pul fonduna sosial vergilәr ödәyir?

•

ehtiyat fonduna
ssuda fonduna
dövlәt büdcәsinә
DSMF
istehlak fonduna

91 Müәssisә hansı mәrkәzlәşdirilmiş pul fonduna sosial vergilәr ödәyir?

•

ssuda fonduna
dövlәt büdcәsinә
istehlak fonduna.
sığorta fonduna
DSMF

92 Hansı pul fondları mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt pul fondlarına aiddir?

•

dövlәt müәssisәnin әmәk haqqı fondu
bәlәdiyyә büdcәsi, dövlәt müәssisәlәrinin pul fondları.
dövlәt krediti, dövlәt büdcәsi, DSMF
DSMF dövlәt müәssisәninin pul fondları
bәlәdiyyә büdcәsi, müәssisә fondu

93 hansı pul fondu qeyrimәrәzlәşdirilmiş fondlara aiddir?

•

büdc dövlәt krediti
dövlәt büdcәsi, ehtiyat fondu
amortizasiya fondu; әmәk haqqı fondu
dövlәt sığortası, dövlәt krediti.
büdcәdәnkәnar fondlar; bәlәdiyyәnin fondları

94 Müәssisәdә әmәk haqqı fondunun formalaşma mәnbәyini göstәr:

•

satışdan mәnfәәt
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
sair satışdan mәnfәәt
satışdan gәlir
sair satışdan gәlir

95 Möhkәm passivlәrә daxil olan elementi göstәr:

•

baş idarәnin vәsaiti
qiymәtli kağızlar üzrә divindlәr
qısamüddәtli kredit
uzunmüddәtli kredit
әmәkhaqqı fondu üzrә min.borc

96 Müәssisәdә mәnfәәt vә amortizasiya ayırmaları hesabına hansı pul fondu yaradılır?
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•

ehtiyat fondu
amortizasiya fondu.
istehlak fondu
yığım fondu
әmәk haqqı fondu

97 Müәssisә maliyyә intizamını pozarsa ona tәtbiq edilәn cәrimә hansı vәsaitdәn ödәnilmәlidir?

•

balans mәnfәәti
sair satışdan әldә edilәn gәlir
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt.
maliyyә әmәliyyatlarından gәlir
satışdan әldә edilәn gәlir

98 Müәssisәdә xәrclәrin rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

balans mәnfәәti, tam maya dәyәri.
satışdan әldә edilәn mәnfәәt, satılan mәhsulun tam maya dәyәri
xalis mәnfәәt, maya dәyәri
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, kommersiya xәrclәri
xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri

99 Müәssisәdә material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә s. xәrclәr hansı xәrc qrupuna daxil edilir?

•

dolayı xәrclәrә
Kommersiya xәrclәrinә
birbaşa xәrclәrә
tәdavül xәrclәrinә
mәcburi xәrclәrә.

100 Müәssisәnin әsas iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr necә adlanır?

•

Sadә vә geniş tәkrar istehsalı ilә әlaqәdar xәrclәr.
sair satışla әlaqәdar xәrclәr
satışdankәnar әmәliyyatlarla әlaqәdar xәrclәr
mәhsul istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar xәrclәr
fövqәladә xәrclәr

101 Müәssisәdә xәrclәrin idarә olunması prosesini göstәr:

•

müәssisәnin qısa müddәtli kreditlәşmәsi, qiymәtli kağızlar
proqnozlaşma, planlaşma, operativ idarә olunma, iqtisadi nәzarәt
dövlәt maliyyә nәzarәti, audit nәzarәti, maya dәyәrinin hesablanması.
maya dәyәri, istehsal xәrclәri smetası
mәhsul istehsalı planının yerinә yetirilmәsi, vergi nәzarәti

102 Müәssisә hansı pul fonduna tәqaüd sığorta üçün vәsait köçürür?

•

yığım fondu.
ssuda fondu
dövlәt büdcәsi
dövlәt sosial müdafiә fondu
ehtiyat fondu

103 İstehsal maya dәyәrinә hansı xәrci daxil etmәklә mәhsulun tam maya dәyәrini hesablamaq olar?
vergilәr
әmәk haqqı
xammal vә material xәrci
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•

amortizasiya xәrclәri
dolayıxәrclәri

104 Müәssisәdә hansı göstәriciyә әsasәn sosial ayırma hesablanır?

•

yığım fonduna görә.
satışdan gәlirә görә
tam maya dәyәrinә görә
әmәkhaqqı fonduna görә
istehlak fonduna görә

105 Müәssisәdә istehsaldan kәnar xәrclәrin tәrkibinә daxil olan elementi göstәr?

•

yanacaq vә enerji xәrclәri.
әmәk haqqı
amortizasiya xәrclәri
kommersiya xәrclәri
material xәrclәri

106 Satışdankәnar xәrclәrin elementlәri

•

nәqliyyat xәrclәri
reklam xәrclәri
qablaşdırma xәrclәri
maliyyә sanksiyalarına görә xәrclәr, cari ildә aşkar edilәn keçәn illәrin zәrәri
amortizsiya ayrımları.

107 Maya dәyәrinә daxil olan vergini göstәr:

•

sosial vergilәr
ӘDV
yol vergisi.
mәnfәәt vergisi
Aksivlәr

108 Müәssisәlәrdә tәmir fondunun tәşkili ilә әlaqәdar xәrclәr hansı göstәricidә әks olunur?

•

yığım fondunda.
istehlak fondunda
amortizasiya fondunda
istehsal maya dәyәrindә
istehsal maya dәyәrindә

109 Әsaslı tәmir ilә әlaqәdar xәrclәr bazar iqtisadiyyatına keçәnә qәdәr hansı pul fondundan
maliyyәlәşdirilirdi?

•

yığım fondundan.
maya dәyәrindәn
ehtiyat fondundan
istehlak fondundan
amortizasiya fondundan

110 İstehsalda iştirak edәn әsas fondların istehlak dәyәri hansı iqtisadi göstәriciyә silinir?

•

sair satışdan gәlirә.
mәnfәәtә
rentabelliyә
maya dәyәrinә
gәlirә
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111 DSMFә hansı mәqsәdlәr üçün müәssisәlәr tәrәfindәn ayırmalar köçürülür?

•

maya dәyәri ilә әlaqәdar xәrclәr, mükafat
dövlәt sığortasına, sosial sığortaya
kreditlәr, faizlәr, mükafatlar
sosial sığorta, pensiya, mәşğulluq üçün
kommersiya xәrclәri, material xәrc.

112 Müәssisәdә kommersiya xәrclәrinin ödәnilmә mәnbәyini göstәr:

•

sair satışdan gәlir
investisiya fәaliyyәtindәn gәlir.
maliyyә fәaliyyәtindәn gәlirlәr
satışdan gәlir
satışdan mәnfәәt

113 Әmәk haqqı, ezamiyyә xәrclәri vә s. ödәmәlәr müәssisәnin hansı planında göstәrilir?

•

pul vәsaitinin hәrәkәti planı.
şahmat planı
maliyyә planı
kredit planı
kassa planı

114 Müәssisәdә sosial vergilәrlә әlaqәdar xәrclәr hansı iqtisadi göstәriciy daxildir?

•

sair satışla әlaqәdar xәrclәrә.
balans mәnfәәtinә
bölüşdürülmәyәn mәnfәәtә
maya dәyәrinә
satışdankәnar xәrclәrә

115 Müәssisәdә mәcburi xәrclәrә daxil olan elementlә göstәr:

•

inzibati işçilәrin әmәk haqqı
Material, kömәkçi materiallar vә s. ilә әlaqәdar xәrclәr
әsas әmәk haqqı.
amortizasiya ayırmaları
kreditlәr üçün plandan yuxarı faizlәr, maliyyә cәrimәlәri, vergilәr

116 dәyişәn vә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxildir?

•

istehsalla bilavasitә әlaqәdar olmayan xәrclәr.
dolayı xәrclәr
ümumzavod xәrclәri
istehsalla bilavasitә әlaqәdar olan xәrclәr
kommersiya xәrclәri

117 Büdcәyә vә DSMF, ödәmәlәr müәssisәdә hansı xәrc qrupuna daxildir?

•

sosial xәrclәr
mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrclәr
mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar olmayan xәrclәr
mәcburi ödәmәlәrlә әlaqәdar xәrclәr
geniş tәkrar istehsal xәrclәri

118 Müәssisәdә yanacaq xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrә
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•

kommersiya xәrclәrinә
istehsal maya dәyәrinә
sair xәrclәrә
ümumi zavod xәrclәrinә.

119 tam maya dәyәrinә aid maliyyәlәşdirilir

•

satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
fәaliyyәtin adi növündәn әldә edilәn gәlirlәr
sәnaye xarakterli olmayan mәhsul (iş, xidmәt) satışdan gәlir
balans mәnfәәti
investisiya fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlir

120 Müәssisәnin xәrclәrinin idarә olunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan funksiyanı göstәr:

•

istehsal xәrclәri.
mәnfәәtin planlaşdırılması
әmtәәlik mәhsula xәrclәr
xәrclәrin planlaşdırılması
maya dәyәrinin hesablanması

121 Müәssisәdә dolayı xәrclәrin tәrkibinә daxil olan elementi göstәr:

•

yanacaq vә enerji xәrclәri.
kommersiya xәrclәri
amortizasiya xәrclәri
istehsalda әmәk haqqı
material xәrclәri

122 Satışdankәnar xәrclәrin elementlәrini göstәr:

•

Amortizasiya ayrımları, tәmir xәrclәri.
maliyyә sanksiyalarına görә xәrclәr, cari ildә aşkar edilәn keçәn illәrin zәriri
reklam xәrclәri, faizlәr
qablaşdırma xәrclәri, dividendlәr
nәqliyyat xәrclәri, istehlak fondları

123 Müәssisәlәrdә tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının üstün formasını göstәr:

•

Maliyyә ehtiyatlarını tәşkil etmәklә sığortalama.
özünü maliyyәlәşdirmә
dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi
uzunmüddәtli kreditlәşmә
öz xәrcini ödәmә

124 Müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinә daxil olan dәyişәn xәrclәrә aiddir:

•

idarәetmә xәrclәri
icarә xәrclәri
ümumzavod xәrclәri
vergilәr.
material xәrclәri, yanacaq

125 Mәhsulun istehsal maya dәyәrin daxil olmayan xәrclәri göstәr:

•

amortizasiya.
nәqliyyat xәrclәri, qablaşdırma xәrclәri
istehsal işçilәrinin әmәk haqqı
material, kömәkçi material
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enerji xәrclәri

126 Müәssisәdә mәhsulun tam maya dәyәri hansı elemnetlәrdәn ibarәtdir?

•

Kommersiya xәrclәri, idarәetmә xәrclәri.
istehsal, maya dәyәri, kommersiya xәrclәri
mәnfәәt, maya dәyәri, ӘDV
mәnfәәt, maya dәyәri, istehsaldan kәnar xәrclәr
İstehsal, maya dәyәri, kommersiya xәrclәri, idarәetmә xәrclәri

127 Әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәr üzrә birgünlük xәrc dövriyyә aktivlәrinin hansı elementinin
normativinin hesablanmasında istifadә edilir?

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri
hazır mәhsul
kömәkçi materiallar
xammal vә materiallar
bitmәmiş istehsal

128 Şәrti sabit xәrclәr müәssisәdә hansı göstәriciyә daxil edilir?

•

qiymәtә
tam maya dәyәrinә
mәnfәәtә
istehsal maya dәyәrinә
rentabelliyә

129 Dәyişәn xәrclәrin hәcmi müәssisәdә hansı göstәricidәn asılıdır?

•

idarәetmә xәrclәrindәn.
istehsal planından
kommersiya xәrclәrindәn
maya dәyәrindәn
mәnfәәtdәn

130 İstehsal maya dәyәrinә daxil olan dәyişәn xәrci göstәr

•

umumzavod xәrclәri.
material
nәqliyyat xәrclәri
reklam xәrclәri
anbar xәrclәri

131 Müәssisәdә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?

•

ümumi zavod xәrclәrinә.
istehsal maya dәyәrinә
kommersiya xәrclәrinә
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrә
sex xәrclәrinә

132 Mәhsul istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar xәrclәr hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

•

satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
fәaliyyәtin adi növündәn әldә edilәn gәlirlәr
investisiya fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlir
sәnaye xarakterli olmayan mәhsul (iş, xidmәt) satışından gәlir

133 Müәssisәdә zәrәrsiz nöqtә nәdir?
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•

kredit tәminatı
mәnfәәt var
özünümaliyyәlәşmә
nә mәnfәәti, nә dә zәrәri
büdcә tәminatı

134 Öz xәrcini ödәmә hansı xәrclәrin ödәnilmәsini nәzәrdә tutur?

•

ancq kreditlәrin vә faizlәrin ödәnilmәsini.
ancaq istehsal vә satış xәrclәrini,dәyәrini
geniş tәkrar istehsal xәrclәrini, büdcәyә ödәmәlәri
ancaq satış xәrclәrini vә büdcәyә ödәmәlәri
ancaq iqtisadi hәvәslәndirә fondlarının tәşkilini

135 Müәssisәnin әsas iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr necә adlanır?

•

sadә vә geniş tәkrar istehsalı ilә әlaqәdar xәrclәr.
fәaliyyәtin adi növü ilә әlaqәdar xәrclәr
satışdankәnar әmәliyyatlarla әlaqәdar xәrclәr
sair satşla әlaqәdar xәrclәr
fövqәladә xәrclәr

136 Maşın vә avadanlıqların dәyәrinin aşağı salınması maya dәyәrinә daxil olan hansı xәrcin azalmasına
sәbәb olacaq?

•

kommersiya xәrclәri.
amortizasiya xәrci
material xәrci
әmәk haqqı xәrci
yanacaq, enerji, tara vә s. xәrclәr

137 Müәssisәdә istehsal vә satış planlarının hәcminin dәyişmәsi maya dәyәrinә daxil olan hansı xәrclәrin
sәviyyәsinә tәsir göstәrәcәk?

•

sosial xәrclәrә
dәyişәn xәrclәrә.
kommersiya xәrclәrinә
dolayı xәrclәrinә
ambar xәrclәrinә

138 Müәssisәdә sosial vergilәrlә әlaqәdar xәrclәr hansı iqtisadi götәriciyә daxildir?

•

sair satışla әlaqәdar xәrclәrә.
maya dәyәrinә
bölüşdürülmәyәn mәnfәәtә
balans mәnfәәtinә
staşdınkәnar xәrclәrә

139 Müәssisәdә mәcburi xәrclәrә daxil olan elementlәri göstәr:

•

әsas әmәk haqqı.
kreditoәr üçün plandan yuxarı faizlәr, maliyyә cәrimәlәri, vergilәr
inzibati işçilәrin әmәk haqqı
material, kömәkçi materiallar vә s. il әlaqәdar xәrclәr
amortizasiya ayırmaları

140 Müәssisәdә dәyişәn vә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxildir?
istehsalla bilavasitә әlaqәdar olmayan xәrclәr.

•
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•

istehsalla bilavasitә әlaqәdar olan xәrclәr
ümum zavod xәrclәri
dolayı xәrclәr
kommersiya xәrclәri

141 banka ödәmәlәr müәssisәdә hansı xәrc qrupuna daxildir?

•

sosial xәrclәr.
mәcburi ödәmәlәrlә әlaqәdar xәrclәr
mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar olmayan xәrclәr
mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrclәr
geniş tәkrar istehsal xәrclәri

142 Hansı xәrc elementi mәhsulun istehsal maya dәyәrinә daxil edilmir?

•

amortizasiya xәrci.
kommersiya xәrclәri
enerji xәrci
xammal vә material xәrci
istehsal işçilәrinin әmәk haqqı

143 İtehsal maya dәyәrinә hansı xәrc daxil etmәklә mәhsulun tam maya dәyәrini hesablamaq olar?

•

vergilәr.
kommersiya xәrclәri
amortizasiya xәrclәri
xammal vә material xәrci
әmәk haqqı

144 Müәssisәdә zәrәrsiz nöqtәdә xәrclәrin maliyyә tәminatı necә adlanır?

•

kredit tәminatı.
öz xәrcini ödәmә
özünümaliyyәlәşmә
sığortalanma
büdcә tәminatı

145 Hesablanmış amortizasiya ayırmaları hansı maya dәyәrinә daxildir?

•

kommersiya xәrclәrinә
istehsal maya dәyәri
әsaslı tәmir ilә әlaqәdar maya dәyәri
tam maya dәyәri
mәhsulun reallaşdırılması xәrclәrinә

146 Mәhsulun istehsal maya dәyәrinә daxil olan xәrc:

•

ambar xәrclәri.
amortizasiya xәrclәri
ezamiyyә xәrclәri
reklam xәrclәri
ümumxavod xәrclәri

147 Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

•

tәdavül dövriyyә fondları, maliyyә akrivlәri
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn fondlarıdır
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq, dәyәrini itirәn fondlardır öz natural formasını dәyişәn, lakin
istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlardır
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yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn vә öz natural
formsını dәyişәn istehsal fondlarıdır
әsas fond, istehsal fondları

148 Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşuna hansı xәrclәr daxildir?

•

köhnә avadanlıqların yenisi ilә dәyişdirilmәsi, sәhmlәrin alınması
istehsal әhәmiyyәtli binaların tikintisi cari aktivlәrә vәsait qoyuluşu
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin texnika ilә silahlandırılması, dövriyyә kapitalının tәşkili
qiymәtli kağızlar portfelinin formalaşması.
tikintiquraşdırma avadanlıqların alınması, sair xәrclәr

149 Müәssisәdә mәhsulun istehsal maya dәyәrinә daxil olan dәyişәn xәrclәrә aiddir:

•

anbar xәrci
әsas material
reklam xәrci
kommersiya xәrclәri
nәqliyyat xәrci

150 Müәssisәnin mәcburi xәrclәrә daxil olmayan xәrci göstәr:

•

kreditlәr üçün faizlәr.
istehsal işçilәrinin әmәk haqqı
mәnfәәt vergisi
sosial vergilәr
faizlәr, cәrimlәr

151 Müәssisәdә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә aid edilir?

•

ümumzavod xәrclәri.
istehsal maya dәyәri
kommersiya xәrclәri
sex xәrclәri
idarәetmә xәrclәri

152 Müqafilә şәrtlәrinin pozulmasına görә tәtbiq olunan maliyyә sanksiyaları ilә әlaqәdar cәrimәlәr
müәssisәdә hansı xәrc qrupuna daxil edilir?

•

ümumzavod xәrclәri.
satışdankәnar әmәliyyatlarla әlaqәdar xәrclәr
әsas iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr
istehsaldankәnar xәrclәr
fövqәladә xәrclәr

153 Müәssisәdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrclәr hansı xәrc qrupuna daxildir?

•

mәcburi xәrclәr
fövqaladә xәrclәr
fәaliyyәtin adi növü ilә әlaqәdar xәrclәr
sosial xәrclәr
geniş tәkrar istehsalla әlaqәdar xәrclәr.

154 Müәssisәdә xәrclәrin idarә olunması predmetinә aid deyil:

•

ümumizavod xәrclәri.
mәhsul satışından әldә edilәn gәlir
dolayı xәrclәr
istehsal xәrclәri
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maya dәyәri

155 Başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında iştirakdan әldә edilәn mәnfәәt vә gәlir müәssisәnin hansı
fәaliyyәtdәn gәlirlәrinә daxildir?

•

istehsal fәaliyyәtindәn
investisiya fәaliyyәtindәn
maliyyә fәaliyyәtindәn
әsas iş fәaliyyәtindәn
әmәliyyat fәaliyyәtindәn

156 Mәhsul vahidinin qiymәti vә mәhsulun hәcmi әsasında müәssisәdә hansı göstәrici hesablanılır?

•

satışdan әldә edilәn mәnfәәt.
satışın hәcmi
amortizasiya ayırmaları
mәnfәәt
mәhsulun maya dәyәri

157 Satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt hansı üsul ilә hesablanılır?

•

hesablama üsul.
birbaşa üsul
әmsal üsulu
nәzarәt üsulu
analitik üsul

158 Maliyyә sanksiyalarına görә müәssisәyә daxil olan gәlirlәr hansı әmәliyyatlar üzrә gәlirlәrә daxil edilir?

•

maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar әmәliyyatlar.
satışdankәnar әmәliyyatlara
satışla әlaqәdar әmәliyyatlara
sair satışla әmәliyyatlar
investisiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar әmәliyyatlar

159 tәsәrrüfat suyekti qısa müddәtli krediti nә zaman qaytara bilәr?

•

bir aydan sonra
kreditin daxil olduğu dövriyyә başa çatdıqdan sonra
3 ildәn sonra
bir ildәn sonra
kredit verilәn dövrdә

160 Müәssisәdә plan ilinin әvvәlinә hazır mәhsul qalıqlarına daxil olmayan element:

•

quraşdırılmayan avadanlıqlar.
alıcılara yola salınan, lakin ödәnilmә vaxtı çatmayan mallar (plan)
alıcılar tәrәfindәn vaxtında ödәnilmәyәn mallar
alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar
hazır mәhsulun faktiki qalığı

161 Müәssisәdә ilin axırına hazır mәhsul qalıqlarına daxil olan element:

•

alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar.
ambarda hazır mәhsul qalıqlarının plan hәcmi
alıcılara yola salınan, lakin ödәmә vaxtı çatmayan mallar
ambarda olan hazır mәhsul qalığı (faktiki)
alıcılara yola salınan vә vaxtında ödәnilmәyәn mallar
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162 Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amil:

•

mәhsulun keyfiyyәti
amortizasiya ayırmaları
vergilәr dolayı xәrclәr
istehsal maya dәyәri.

163 Müәssisәdә gәlirlәrin idarә olunması predmetinә daxil deyil:

•

investisiya fәaliyyәtindәn gәlirlәr
maya dәyәri
sair fәaliyyәtlә әlaqәdar gәlirlәr
fәaliyyәtin adi növündәn gәlirlәr
mәnfәәt

164 Satışdan әldә edilәn hesablanmasının hesablama metodu hansı göstәricilәrә әsaslanır?

•

maya dәyәri, ümumi mәhsul, mәnfәәt
keçici әmtәә qalıqları, әmtәәlik mәhsul.
tam maya dәyәri, vergi, qiymәt
istehsal maya dәyәri, qiymәt
әmtәәlik mәhsul, ümumi mәhsul, qiymәt

165 Hesablanmış amortizasiya ayırmaları hansı xәrclәrә daxil edilir?

•

kommersiya xәrclәrinә.
birbaşa xәrclәrә
әsaslı tәmir ilә әlaqәdar xәrclәrә
dolayı xәrclәrә
mәhsulun reallaşdırılması xәrclәrinә

166 İstehsal olunan mәhsulun hәcmini xarakterizә edәn göstәricilәri göstәr:

•

bitmәmiş istehsal, yanacaq, enerji.
әmtәәlik mәhsul, satılan mәhsul, satılmış mәhsul
istehsal olunan mәhsul, materiallar
ümumi gәlir
hazır mәhsul, kömәkçi materiallar

167 Müәssisәnin cari fәaliyyәtinin maliyyәlәşmә mәnbәlәrindә xüsusi vәsaitlә yanaşı, daha hansı vәsait
iştirak edir?

•

büdcә vәsaiti.
qisa müddәtli kredit
hesablaşmada olan pul vәsaiti
debitor borcları
baş idarәnin vәsaiti

168 Nәqliyyat tәsәrrüfatından gәlir müәssisәdә hansı gәlir qrupuna daxildir?

•

әsas fondların satışından gәlirә.
sair satışdan gәlirә
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlirә
әsas iş fәaliyyәtindәn gәlirә
balans mәnfәәtinә

169 Müәssisәdә plan ilinin sonuna hazır mәhsul qalıqlarına daxil olan element:
quraşdırılmayan avadanlıqlar.

•
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•

alıcılara yola salınan, lakin ödәnilmә vaxtı çatmayan mallar (plan)
alıcılar tәrәfindәn vaxtında ödәnilmәyәn mallar
alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar
hazır mәhsulun faktiki qalığı

170 Müәssisәnin büdcәyә ödәdiyi dolayı vergi:

•

sadәlәşdirilmiş vergi.
aksizlәr
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi
torpaq vergisi

171 Aksiz ödәnilәn mәhsul

•

qәnnadı mәhsulları.
neft mәhsulları
yeyinti mәhsulları
çörәk mәhsulları
avadanlıqlar

172 ӘDV stavkasını göstәr:

•

15%.
0.18
0.15
0.2
0.17

173 Hesabat dövründә aşkar edilәn keçәn illәrin mәnfәәti müәssisәdә hansı gәlir qrupupa daxil edilir?

•

yenidәn bölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
sair satışdan gәlir
mәhsul satışından gәlir
әsas fondların satışından gәlir

174 Müәssisәdә ilin әvvәlindә hazır mәhsul qalıqlarına daxil olmayan element:

•

alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar.
ambarda hazır mәhsul qalıqlarının plan hәcmi
alıcılara yola salınan, lakin ödәmә vaxtı çatmayan mallar
ambarda olan hazır mәhsul qalığı (faktiki)
alıcılara yola salınan vә vaxtında ödәnilmәyәn mallar

175 Müәssisәdәn alınan birbaşa vergi:

•

mәnfәәt vergisi
ӘD
dövlәt rüsumu.
gömrük rüsumu
aksizlәr

176 Müәssisәdә sair satışdan әldә edilәn gәlirin tәrkibinә daxil olan element:

•

mәhsul satışından gәlir
tәmir tәsәrrüfatından gәlir
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
әmәk haqqı
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amortizasiya ayırmaları

177 Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amil:

•

әmәk haqqı.
mәhsulun keyfiyyәti
dolayı xәrclәr
vergilәr
amortizasiya ayırmaları

178 Mәhsul satışından gәlirdәn ödәnilәn xәrclәr:

•

maliyyә sanksiyaları.
amortizasiya fondu
yığım fondu
istehlak fondu
ehtiyat fondu

179 Bazar iqtisadiyyatında müәssisә mövsümü satış şәraitindә işlәyәrsә o zaman hazır mәhsul üzrә normativ
hansı müddәtә müәyyәn edilir?

•

altı ay üçün.
ay vә rüb üçün
gün üçün
il üçün
2 il üçün

180 Hesablama metodu ilә satışdan gәliri planlaşdırmaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

satılacaq mәhsul, ilin sonuna hazır mәhsul qalıqları.
ilin axırına vә әvvәlinә qalıqlar, әmtәәlik mәhsul
keçici әmtәә qalıqları, qiymәt, maya dәyәri
әmtәәlik mәhsul, satılacaq mәhsul, qiymәtlәr
ilin әvvәlinә hazır mәhsul qalıqları, әmtәәlik mәhsul

181 Satışdan әldә edilәn gәlirin hesablanmasının birbaşa metodunuu göstәr:

•

ӘQ
S.Q
Ә+A
Q.Ә
QӘ

182 Müәssisәlәrdә maksimum sәviyyәdә qiymәt nәyә әsasәn müәyyәn edilә bilәr?

•

maya dәyәrinin aşağı salınması üçün.
tәlәb әsasınd
gәlirin artması üçün
mәnfәәtin artması üçün
xәrclәrә qәnaәt üçün

183 Müәssisәdә vәsaitlәrin bir dövriyyәsinin tam başa çatması nә zaman baş verir?

•

alıcılar tәrәfindәn malmaterial qiymәtlәrinin dәyәri vaxtında ödәnilmәdikdә.
satışdan pul vәsaitinin hesablaşma hesabına daxil olduqda
satış başa çatdıqda
istehsal başa çatdıqda
materiallar istehsala verildikdә

25/99

22.12.2016

184 Müәssisәnin «stfariş portfelinә» nә daxil deyil?

•

hesabat balansı
maliyyә
müqavilә
istehsal planı
sifarşlәr

185 Qeyrisәnaye xarakterli mәhsul (iş vә xidmәtlәr) satışından gәlirin elementini göstәr

•

mәhsul satışından gәlir.
tәmir tәsәrrüfatından gәlir
satıqdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
әmәk haqqı
amortizasiya ayırmaları

186 Müәssisәdә әmtәәlik mәhsulun hәcmi vә tәrkibi nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

biznes plan, istehsal planı
istehsal planı, dövlәt sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilә
biznes planı
maliyyә planı
istehsal planı

187 Satışdan әldә edilәn gәlirin planlaşdırılmasının hesablama metodunda hansı göstәrici faktiki mәlumatlar
әsasında müәyyәn edilir?

•

ilin sonuna satılmayan hazır mәhsul qalıqları.
plan ilin әvvәlinә satılmayan hazır mәhsul qalıqları
әmtәәlik mәhsul vә ilin axırına qalıqlar
әmtәәlik mәhsul
әmtәәlik mәhsul vә ilin әvәlinә qalıqlar

188 dövriyyә vәsaitlәrin bir dövriyyәsinin tam başa çatması nә zaman baş verir?

•

satış başa çatdıqda
alıcılar tәrәfindәn malmaterial qiymәtlәrinin dәyәri vaxtında ödәnilmәdikdә.
materiallar istehsala verildikdә
satılmış mәhsul üçün pul vәsaiti hesablanma hesabına daxil olduqda
istehsal başa çatdıqda

189 müәssisәnin әsas iş fәaliyyәtinin nәticәlәri hansı göstәrici ilә qiymәtlәndirilir?

•

kreditlәr,vergilәrin ödәnilmәsi.
mәhsul satışından gәlir, mәnfәәt
dövriyyә kapitalından istifadә
әsas fondlardan istifadә
xәrclәr,qiymәt

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

•

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

191 Müәssisәnin «sifariş portfelinә» nә daxildir?
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•

hesabat balansı.
müqvilәlәr, istehsal planı, dövlәt sifarişi
maliyyә planı
istehsal xәrclәri smetası
gәlirlәr vә xәrclәr balansı

192 Müәssisә maliyyә sanksiyasına görә cәrimәni hansı vәsaitdәn ödәyir?

•

mәnfәәt.
xüsusi mәnfәәt
satışdan gәlir
ümumi gәlir
balans mәnfәәti

193 Müәssisәdә valyut kurslarındakı fәrqlәr hansı qrupda olan gәlirә daxildir?

•

investisiya fәaliyyәtindәn gәlir.
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlirlәr
sair satışdan gәlir
әsas fәaliyyәtdәn olan gәlir
fövqәladә gәlir

194 Tәsәrrüfat subyektlәrindә yaradılan dәyәrin hansı hissәsi birinci növbәdә bölünür?

•

valyuta fondu.
fәaliyyәtin adi növlәrindәn әldә edilәn gәlir
balans mәnfәәti
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
ehtiyat fondu

195 Fәaliyyәtinin adi növündәn gәlirlәr niyә müәssisәnin ümumi gәlirlәrindә böyük xüsusi çәkiyә malikdir?

•

Ancaq materialların dәyәrinin ödәnilmәsindә iştirak edir.
müәssisәnin әsas iş fәaliyyәti ilә әlaqәdardır
nizamnamә kapitalının tәşkilindә iştirak edir
çünki müәssisәnin genişlәndirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәrdәn ibarәtdir
müәssisәnin bütün investisiya xәrclәri maliyyәlәşdirilir

196 Mәhsulun topdan satış qiymәtlәrinin tәrkibi necә formalaşır?

•

tam maya dәyәri, ticarәt güzәşti, ticarәt әlavәsi.
maya dәyәri, mәnfәәt, aksizlәr
tam maya dәyәri, әlavә dәyәr vergisi
plan tam maya dәyәri, plan mәnfәәti
İstehsal maya dәyәri, ӘDV, ticarәt güzәştlәri

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

•

istehslın hәcmi.
tәchizat şәrtlәrinin pozulması
mәhsulun keyfiyyәti
müqavilә qiymәtlәri
istehsalın ritmikliyi

198 Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn müәssisәnin fәaliyyәtindәn asılı olan
amil hansıdır?
müәssisәnin tәchizat şәraiti.

•
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•

әmtәlikistehsal planının yerinә yetirilmәsi,
tәnzimlәnәn qiymәtlәr
alıcıların borcları
nәqliyyat tәşkilatının işi

199 Müәssisә uzun müddәtli krediti nә zaman qaytarmalıdır?

•

bir aydan sonra.
kreditin daxil olduğu dövriyyә başa çatdıqdan sonra
3 ildәn sonra
bir ildәn sonra
kredit verilәn dövrdә

200 Mәhsul vahidinin qiymәti vә mәhsulun hәcmi әsasında müәssisәdә hansı göstәrici hesablanılır?

•

satışdan әldә edilәn mәnfәәt.
dәyәr formasında satışın hәcmi
amortizasiya ayırmaları
mәnfәәt planı
mәhsulun maya dәyәri

201 Satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt hansı üsul ilә hesablanılır?

•

nәzarәt üsulu
analitik üsul
birbaşa üsul
әmsal üsulu
hesablama üsul

202 Satışdankәnar gәlirlәrin tәrkibini göstәr:

•

bankdakı hesabda olan vәsait üçün faizlәr, nәqliyyat tәsәrrüfatından gәlir, keçәn illәrin mәnfәәti
başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında iştirakdan gәlir, әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir, maliyyә
sanksiyalarına görә daxil olmalar
cari ilә aşkar edilәn keçәn illәrin gәlirlәri, xәrclәri, tәmir tәsәrrüfatından gәlir
mәhsul istehsalı vә satışından gәlir, sair satışdan gәlir
әmlakın icarә verilmәsi xәrclәri, zәrәrlәr, keçәn illәrin mәnfәәti, valyuta kursundakı fәrqlәr

203 Maliyyә sanksiyalarına görә müәssisәyә daxil olan gәlirlәr hansı әmәliyyatlar üzrә gәlirlәrә daxil edilir?

•

maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar әmәliyyatlar.
satışdankәnar әmәliyyatlara
satışla әlaqәdar әmәliyyatlara
sair satışla әmәliyyatlar
investisiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar әmәliyyatlar

204 Müәssisәdә gәlirlәrin idarә olunması obyektinә daxil deyil:

•

investisiya fәaliyyәtindәn gәlirlәr
maya dәyәri
sair fәaliyyәtlә әlaqәdar gәlirlәr
fәaliyyәtin adi növündәn gәlirlәr
mәnfәәt

205 Alıcılar nә zaman malın dәyәrini ödәmәkdәn imtina edirlәr?

•

alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmәdikdә.
satıcı müqavilә şәrtlәrini pozduqda
alıcının maliyyә vәziyyәti pis olduqda
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nәqliyyat tәşkilatı malı vaxtında yola salmadıqda
alıcı iflasa uğradıqda

206 Plan ilinin sonuna hazır mәhsul qalıqlarının tәrkibini göstәr:

•

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

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

•

әmtәәlik mәhsul, ümumi mәhsul, qiymәt
kecici әmtәә qalıqları, әmtәәlik mәhsul.
tam maya dәyәri, vergi, qiymәt
istehsal, maya dәyәri, qiymәt
maya dәyәri, ümumi mәhsul, qiymәt

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

•

dividendә.
qiymәtә
vergiyә
maya dәyәrinә
bank faizinә

209 Müәssisә tәrәfindәn alınmış qısamüddәtli kredit nә zaman geri qaytarılır?

•

hazır mәhsul alıcıları yola salındıqda.
kreditin qoyulduğu dövriyyә tam başa çatdıqda
xammal vә material dövriyyәyә verildikdә
mәhsul istehsal olunduqda
hazır mәhsul ambara verildikdә

210 Müәssisәdә sadә tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının metodu hansıdır?

•

büdcә tәminatı.
öz xәrcini ödәmә
özünümaliyyәlәşmә
kreditlәşmә
sığortalanma

211 Müәssisәdә әmtәәlik mәhsulun hәcmi vә tәrkibi nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

biznes plan, istehsal planı.
istehsal planı, dövlәt sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilә
istehsal planı, kredit planı
maliyyә planı, kassa planı, istehsal planı

212 Satışdan әldә edilәn gәlirin planlaşdırılmasının hesablama metodunda hansı göstәrici faktiki mәlumatlar
әsasında müәyyәn edilir?

•

İlin sonuna satılmayan hazır mәhsul qalıqları.
plan ilin әvvәlinә satılmayan hazır mәhsul qalıqları
әmtәәlik mәhsul vә ilin axırına qalıqlar
әmtәәlik mәhsul
әmtәәlik mәhsul vә ilin әvvәlinә qalıqlar
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213 Satışdan әldә edilәn gәlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

maya dәyәri, qiymәt, keçici әmtәә qalıqlarının hәcmi.
satışın hәcmi, qiymәt
malın miqdarı
qiymәt, maya dәyәri, qalıqlar
әmtәәlik mәhsulun hәcmi, qiymәt

214 Müәssisәdә dәyәr ölçüsündә buraxılan mәhsulun tәrkibinә daxil olan element

•

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

215 Mәhsula maksimum sәviyyәdә qiymәt nәyә әsasәn müәyyәn edilә bilәr?

•

maya dәyәrinin aşağı salınması üçün.
tәlәb әsasında
gәlirin artması üçün
mәnfәәtin artması üçün
xәrclәrә qәnaәt üçün

216 Mәhsulun topdan satış qiymәtlәrinin tәrkibi hansı elementlәr hesabına formalaşır?

•

tam maya dәyәri, ticarәt güzәşti, ticarәt әlavәsi.
plan tam maya dәyәri,plan mәnfәәti
tam maya dәyәri, әlavә dәyәr vergisi
maya dәyәri, mәnfәәt, aksizlәr
istehsal maya dәyәri, ӘDV, ticarәt güzәştlәri

217 Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn müәssisәnin fәaliyyәtindәn asılı olan
amil hansıdır?

•

müәssisәnin tәchizat şәraiti.
istehsal planının yerinә vetirilmәsi, satışın ritmikliyi
tәnzimlәnәn qiymәtlәr
alıcıların borcları
nәqliyyat tәşkilatının işi

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

•

vergilәrin ödәnilmәsi.
mәhsul satışından gәlir
dövriyyә kapitalından istifadә
әsas fondlardan istifadә
qiymәt

219 Müәssisәdә vәsaitlәrin bir dövriyyәsinin tam başa çatması nә zaman baş verir?

•

hazır mәhsul satıcıya göndәrildikdә
satılmış mәhsul üçün pul vәsaiti hesablanma hesabına daxil olduqda
materiallar istehsala verildikdә
istehsal başa çatdıqda
alıcılar tәrәfindәn malmaterial qiymәtlәrinin dәyәri vaxtında ödәnilmәdikdә.

220 Müәssisәnin «sifariş portfelinә» nә daxildir?
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•

hesabat balansı
müqavilәlәr, istehsal planı, dövlәt sifarişi
maliyyә planı
istehsal xәrclәri smetası
gәlirlәr vә xәrclәr balansı

221 Sair satışdan gәlirin tәrkibinә nә daxildir?

•

amortizasiya ayırmalar.
nәqliyyat tәsәrrüfatından, әsaslı tәmir tәsәrrüfatından gәlirlәr
fövqәladә gәlirlәr
sәnaye xarakterli mәhsul
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlirlәr

222 Müәssisәnin fәaliyyәtinin adi növlәrindәn gәlirlәrinә aid olmayanı göstәr:

•

Satıcalara olanbocun ödәnilmәsi.
sair satışından gәlir
amortizasiya ayırmaları
әsas iş fәaliyyәtindәn gәlir
DSMF götürmәlәr

223 Müәssisәdә nә zaman mәnfәәt «sıfıra» bәrabәr olur?

•

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

224 Cari maliyyә planında fәaliyyәtin adi növündәn mәnfәәt necә adlanır?

•

maliyyә fәaliyyәtindәn mәnfәәt.
satışdan mәnfәәt
qeyrisәnaye xarakterli iş, xidmәt vә mәhsul satışından mәnfәәt
Sair satışdan mәnfәәt
satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt

225 Xalis mәnfәәt vә istehsal fondlarının orta qalığı göstәricilәri әsasında müәssisәdә hansı rentabellik
hesablanılır?

•

әsas kapitalın rentabelliyi.
aktivlәrin rentabelliyi
xәrclәrin rentabelliyi
satışın rentabelliyi
cari aktivlәrin rentabelliyi

226 Kreditә görә faiz dәrәcәlәri artarsa, bu müәssisәdә hansı vәsaitin azalmasına sәbәb olacaq?

•

satışdan gәlirin
xalis mәnfәәtin
balans mәnfәәtinin
gәlirin
sair satışdan gәlirin

227 Xalis mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta qalığına nisbәti kimi hansı rentabellik göstәricisi
hesablanılır?
qeyriistehsal әsas fondların.

•
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•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin
qeyrimaterial aktivlәrin
dövriyyә aktivlәrinin
maliyyә aktivlәrinin

228 Müәssisәdә satılan mәhsulların rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

xalis mәnfәәt, maya dәyәri, qiymәt.
satışdan mәnfәәt, satışdan gәlir
әsas vә dövriyyә kapitalı
qiymәt, maya dәyәri
balans mәnfәәti, satışdan gәlir

229 birbaşa metod ilә mәnfәәti hesablayan zaman hansı amillәrin mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsirini müәyyәn
etmәk mümkün deyil?

•

ilin әvvәlinә hazır mәhsul qalıqları, qiymәt, istehsal maya dәyәri.
keçici әmtәә qalıqları
dolayı xәrclәr, qiymәt, istehsal maya dәyәri
ümumi mәhsul, әmtәәlik mәhsul, maya dәyәri
sortluluq, kommersiya xәrclәri, keçici әmtәә qalıqları

230 Nәzarәt üsuli ilә mәnfәәti hesablayan zaman hansı göstәricilәrin dәyişmәsi nәzәrә alınmalıdır?

•

fond tutumu, mәnfәәt, maya dәyәri, dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsi.
mәhsulun istehsalı vә satışı xәrclәri, çeşidlәr, keyfiyyәt, sortluluq
әsas fondlardan istifadә göstәricilәri
dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr
rentabellik, fond verimi, fond tutumu

231 Müәssisәdә zәrәrsiz nöqtәdә xәrclәrin maliyyә tәminatı necә adlanır?

•

kredit tәminatı.
öz xәrcini ödәmә
özünümaliyyәlәşmә
sığortalanma
büdcә tәminatı

232 Müәssisәdә әsas vә dövriyyә kapitalının geniş tәkrar istehsalının maliyyәlәşmәsi üçün tәşkil olunan pul
fondu:

•

ehtiyat fondu.
yığım fondu
valyuta fondu
istehlak fondu
amortizasiya fondu

233 Hansı pul fondu müәssisәdә mәnfәәt hesabına tәşkil olunur?

•

sığorta fondu.
istehlak fondu
valyuta fondu
amortizasiya fondu
әmәk haqqı fondu

234 Vergi münasibәtlәri müәssisәdә hansı maliyyә münasibәtlәri qrupuna daxildir?

•

müәssisә ilә sığorta tәşkilatları arasında.
müәssisә ilә dövlәt arasında
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müәssisә ilә baş idarә arasında
müәssisәlәr arasında
müәssisә ilә birja arasında

235 Müәssisәdәmәnfәәtdәn aliyyәlәşәn xәrc hansıdır?

•

idarәetmә xәrclәri.
istehsalın genişlәndirilmәsi, yeni texnikanın alınması
reklam xәrclәri
mәhsul istehsalı xәrclәri
materialöddәnilmәsi

236 Müәssisә mәnfәәtdәn hansı pul fondlarını tәşkil edir?

•

yığım fondu, istehlak fondu
yığım fondu, ssuda fondu.
pensiya fondu, mәşğulluq fondu
büdcәdәnkәnar fondlar, istehsal fondu
ssuda fondu, istehlak fondu

237 Müәssisәdә zәrәsiz nöqtә nәyi nәzәrdә tutur?

•

xalis mәnfәәti.
nә mәnfәәti, nә dә zәrәri
zәrәri
mәnfәәti vә zәrәri
mәnfәәti

238 Müәssisәdә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi sisteminә daxil olmayan xәrc:

•

mәnfәәt vergisi
dövlәt vә sosial müdafiә fonduna ayırma.
yığım fondu
istehlak fondu
ehtiyar fondu

239 Müәssisәdә mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir edәn amil:

•

sair satışdan әldә edilәn gәlir.
maya dәyәri
mәnfәәt vergisi
rentabellik
ӘDV

240 Xalis mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta qalığına nisbәti kimi hansı rentabellik göstәricisi
hesablanılır?

•

qeyriistehsal әsas fondların.
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin
qeyrimaterial aktivlәrin
dövriyyә aktivlәrinin
maliyyә aktivlәrinin

241 Bunlardan hansı mәnfәәtin planlaşdırma metodu deyil?

•

hesablama metodu.
bölgü metodu
nәzarәt metodu
birbaşa metod
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qarışıq metod

242 Balans mәnfәәtinin hansı hissәsi onun ümumi mәblәğindә böyük xüsusi çәkini tәşkil edir?

•

qeyrisәnaye xarakterli mәhsul satışından mәnfәәt.
satışdan mәnfәәt
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
ümumi mәnfәәt
xalis mәnfәәt

243 Xalis mәnfәәtin cari aktivlәrә nisbәti formulası ilә müәssisәdә hansı göstәrici üzrә rentabellik
hesablanılır?

•

xüsusi kapital.
dövriyyә vәsaiti
әsas vәsait
satış
sәhm kapitalı

244 Müәssisәdә әsas istehsal fondlarının geniş tәkrar istehsalının әsas mәnbәyini hansı vәsait tәşkil edir?

•

fövqәladә gәlirlәr.
mәnfәәt
sair satışdan gәlir
satışdan gәlir
satıqdankәnar gәlir

245 Müәssisәdә әsas fondların sadә tәkrar istehsalı hansı fonddan maliyyәlәşir?

•

istehlak fondundan.
amortizasiya fondundan
valyuta fondundan
ehtiyat fondundan
әmәkhaqqı fondundan

246 Hesabat dövründә aşkar edilәn keçәn illәrin mәnfәәti müәssisәdә hansı gәlir qrupuna daxil edilir?

•

yenidәn bölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr.
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
sair satışdan gәlir
mәhsul satışından gәlir
әsas fondların satışından gәlir

247 Mәnfәәtin bölüşdürülrәsindә iştirak edәn xәrc:

•

amortizasiya ayırmaları.
yığım fondu
dolayı xәrclәr
әmәk haqqı
material xәrclәri

248 Müәssisәdә satılan mәhsulların rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

xalis mәnfәәt, maya dәyәri, qiymәt.
satışdan mәnfәәt, satışdan gәlir
әsas vә dövriyyә kapitalı
qiymәt, maya dәyәri
balans mәnfәәti, satışdan gәlir
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249 Müәssisәdә yığım fondu hnsı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

işçilәrin mükafatlandırılması
cari fәaliyyәtlә әlaqәdar xәrclәrә.
işçilәrin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
әsas fondların genişlәndirilmәsi
birbaşa xәrclәrә

250 Bölüşdürülmәyәn mәnfәәt hesabın7a mәssisәdә neçә pul fondu yaradılır?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

251 Xalis mәnfәәtin bölüşdürülmәsindә iştirak edәn xәrc:

•

maliyyә sanksiyalarına görә cәrimәlәr.
ehtiyat fondu
yığım fondu
istehlk fondu
ehtiyat fondu

252 Müәssisәdә әmәk haqqı fonduna görә hesablanmış sosial sığortaya ayırmalar hansı pul fonduna daxil
edilir?

•

әlillәrin sosial müdafiәsi fonduna
dövlәt sosial müdafiә fonduna.
sığorta fonduna
dövlәt büdcәsinә
istehlak fonduna

253 Müәssisәdә xalis mәnfәәt bölüşdürülәn zaman birinci növbәdә hansı pul fonduna vәsait ayrılır?

•

gәlәcәk ödәmәlәr fonduna.
ehtiyat fonduna
әmәk haqqı fonduna
yığım fonduna
istehlak fonduna

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

•

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

255 Ehtiyat fondunun sәviyyәsi müәssisәdә hansı pul fonduna görә hesablanır?

•

әmәk haqqı fondu.
nizamnamә fondu
istehlak fondu
yığım fondu
amortizasiya fondu

256 Müәssisәyә tәtbiq edilәn cәrimә sanksiyaları üzrә ödәnişlәr hansı mәnbәdәn ödәnilir?
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•

yığım fondu.
xalis mәnfәәt
sair satışdan gәlir
satışdan gәlir
balans mәnfәәti

257 Müәssisәdә yığım fondundan maliyyәlәşәn xәrc hansıdır?

•

İdarәetmә xәrclәri.
istehsalın genişlәşdirilmәsi, yeni texnikanın alınması
reklam xәrclәri
mәhsul istehsal xәrclәri
mükafatların ödәnilmәsi

258 Tәsәrrüfat subyekti özündәbölüşdürülmәyәn mәnfәәtdәn hansı pul fondlarını tәşkil edir?

•

yığım fondu, ssuda fondu
yığım fondu, istehlak fondu, ehtiyat fondu
ssuda fondu, istehlak fondu
büdcәdәnkәnar fondlar, istehsal fondu
pensiya fondu, mәşğulluq fondu

259 Müәssisәdә yığım fondunun tәşkili mәnbәyi:

•

vergi qoyulana qәdәr mәnfәәt.
xalis mәnfәәt vә amortizasiya
sair satışdan mәnfәәt
balans mәnfәәti
satışdan kәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt

260 Müәssisәdә nizamnamә kapitalının neçә faizi hәcmindә maliyyә ehtiyatı fondu tәşkil olunur?

•

30%.
0.15
0.35
0.2
0.1

261 Müәssisәdә istehlak fondunun tәşkili mәnbәyi:

•

satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları
balans mәnfәәti
sair satışdan gәlir

262 Nәzarәt üsuli ilә mәnfәәti hesablayan zaman hansı göstәricilәrin dәyişilmәsi nәzәrә alınmalıdır?

•

dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәr
rentabellik, fond verimi, fond tutumu
mәhsulun istehsalı vә satışı xәrclәri, çeşidlәr, keyfiyyәt, sortluluq
әsas fondlardan istifadә göstәricilәri
fond tutumu, mәnfәәt, maya dәyәri, dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsi.

263 Müәssisәdә baza rentabelliyi proqnozlaşdırılan göstәricilәr necә ay üçün hesablanır

•

hesabat ilinin mәnfәәti, plan ilinin tam maya dәyәri
3 ay üçün hesabat ilinin gözlәnilәcәk maya dәyәri vә mәnfәәti
1 ilәplan ilinin mәnfәәti vә maya dәyәri
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5 ay üçün plan ilinin mәnfәәti, baza ilinin maya dәyәri
9ay üçün hesabat ilinin mәnfәәti, plan ilinin istehsal maya dәyәri

264 Müәssisәnin xüsusi vәsaitinin rentabelliyi:

•

xüsusi vәsaitin bölüşdürülmәyәn mәnfәәtә nisbәti kimi
xalis mәnfәәtin xüsusi vәsaitә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitin balans mәnfәәtinә nisbәti kimi
balans mәnfәәtinin xüsusi vәsaitә nisbәti kimi
xüsusi vәsaitin xalis mәnfәәtә nisbәti kimi

265 Müәssisәdә aktivlәrin rentabelliyinin hesablanması:

•

balans mәnfәәtinin xüsusi vә cәlb olunmuş aktivlәrә nisbәti kimi.
mәnfәәtin bütün aktivlәrin orta qalığına nisbәti kimi
mәnfәәtin xüsusi kapitala nisbәti kimi
balans mәnfәәtinin cari aktivlәrә nisbәti kimi
satışdan mәnfәәtin satışından әldә edilәn gәlirә nisbәti kimi

266 Müәssisәdә tәşkili mәnbәlәrindә amortizasiya ayırmalarının iştirak etdiyi pul fondunu göstәr:

•

istehlak fondu.
yığım fondu
әmәk haqqı fondu
ehtiyat fondu
valyuta fondu

267 Müәssisәnin ehtiyat fonduna hәr il xalis mәnfәәtin neçә faiz daxil edilir?

•

3%.
0.05
0.08
0.07
0.045

268 Müәssisәdә maliyyә ehtiyatlarının tәşkili mәnbәyi:

•

kredit
amortizasiya ayırmaları
möhkәm passivlәr
xalis mәnfәәt.
balans mәnfәәti

269 Birbaşa üsul ilә mәnfәәtin hesablanması:

•

dәyәr çıxılsın maya dәyәri
dәyәr çıxılsın kommersiya xәrclәri.
dәyәr çıxılsın istehsal maya dәyәri
dәyәr çıxılsın mәnfәәt
dәyәr vurulsun mәnfәәt

270 Mәnfәәtin bölüşdürülmәsindә iştirak edәn xәrc:

•

yığım fondu
amortizasiya ayırmaları.
material xәrclәri
dolayı xәrclәr
әmәk haqqı
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271 Müәssisәdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrc:

•

maliyyә ehtiyatı
istehlak fondu
vergilәr
material xәrclәri
yığım fondu.

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

•

ehtiyat fondu
istehlak fondu
yığım fondu
amortizasiya fondu
valyuta fondu.

273 Müәssisә maliyyә sanksiyalarına görә ödәnişlәri hansı mәnbәdәn ödәyir?

•

satışdan әldә edilәn gәlir
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
sair satışdan gәlir
balans mәnfәәti
investisiya fәaliyyәtindәn gәlir.

274 Yığım fonduna mәnfәәt, mәnfәәtin hansı hissәsindәn ayrılır?

•

ümumi mәnfәәt
xalis mәnfәәt
sair satışdan mәnfәәt
saışdan mәnfәәt.
balans mәnfәәti

275 Müәssisәlәrdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar olmayan xәrclәri göstәr:

•

kommersiya xәrclәri
material xәrclәri
amorizasiya xәrclәri.
yanacaq, enerji xәrclәri
sosial xәrclәri

276 Müәssisәdә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi sisteminә daxil olmayan xәrc:

•

dövlәt vә sosial müdafiә fondu.
yığım fondu
mәnfәәt vergisi
istehlak fondu
ehtiyat fondu

277 Müәssisәdә mәnfәәt vә amortizxasiya ayrımları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

•

amortizasiya fondu.
ehtiyat fondu
istehlak fondu
yığım fondu
әmәk haqqı fondu

278 Müәssisәnin bölüşdürülmәyәn mәnfәәti hesabına ödәnilәn xәrc:
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•

valyuta fondu.
yığım fondu
mәnfәәt vergisi
әmәk haqqı
istehlak fondu

279 Müәssisә hansı göstәriciyә görә faizlә tәqaüd fonduna DSMF ayırmalar köçürür?

•

istehlak fonduna görә
mәhsul satışından gәlirә görә
mәnfәәtә görә
әmәk haqqı fonduna görә.
ehtiyat fonduna görә

280 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin sәviyyәsi hansı göstәricidәn asılıdır?

•

iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarından.
әsas fondların dәyәrindәn
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin dәyәrindәn
mәhsulun tam maya dәyәrindәn
material aktivlәrindәn

281 Müәssisәdә dividedin ödәnilmә mәnbәyi:

•

mәnfәәt
sair satışdan mәnfәәt
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir.
ümumi mәnfәәti
Satışdan gәlir

282 Tәsәrrüfat subyektlәri mәnfәәt hesabına hansı pul fondlarını yaradırlar?

•

әsas fond; pensiya fondu
istehsal fondu; istehlak fondu
ssuda fondu; istehlak fondu; ehtiyat fondu
yığım fondu; istehlak fondu; ehtiyat fondu
yol fondu; istehlak fondu.

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

•

qiymәt
vergilәrin ödәnilmәsi.
mәhsul satışından gәlir, mәnfәәt
әsas fondlardan istifadә
dövriyyә kapitalından istifadә

284 Müәssisәdә mәnfәәt vә amortizasiya ayırmaları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

•

istehlak fondu
ehtiyat fondu
yığım fondu
әmәk haqqı fondu
amortizasiya fondu

285 Mәnfәәt vergisinin ödәnilmә mәnbәyini göstәr:
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
xalis mәnfәәt
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt

•
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•

balans mәnfәәti
sair satışdan әldә edilәn mәnfәәt.

286 Mәnfәәt vergsinin stavkasını göstәr:

•

10%.
0.2
0.18
0.25
0.15

287 Müәssisә, maliyyә intizamını pozarsa ona tәtbiq edilәn cәrimә hansı vәsaitdәn ödәnilmәlidir?

•

balans mәnfәәti
maliyyә әmәliyyatlarından gәlir
sair satışdan әldә edilәn gәlir
satışdan әldә edilәn gәlir
xalis mәnfәәt.

288 Müәssisәdә işçilәri onun fәaliyyәtinin nәticәlәri üçün maraqlandırmaqdan ötrü hansı pul fondu yaradıır?

•

yığım fondu
istehlak fondu
valyuta fondu
ehtiyat fondu.
Әmәk haqqı fondu

289 Müәssisәdә maliyyә ehtiyatı fondunun sәviyyәsi hansı pul fonduna görә vә necә faiz müәyyәn edilir?

•

nizamnamә fondu – 15%
yığım fondu – 13%
amortizasiya fondu – 14%.
istehlak fondu – 20%
әmәk haqqı fondu – 5%

290 Müәssisәdә nә zaman mәnfәәt «sıfıra» bәrabәr olur?

•

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

291 Cari maliyyә planında fәaliyyәtin adi növündәn mәnfәәt necә adlanır?

•

maliyyә fәaliyyәtindәn mәnfәәt.
satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt
sair satışdan mәnfәәt
qeyrisәnaye xarakterli iş, xidmәt vә mәhsul satışından mәnfәәt
satışdan mәnfәәt

292 Baza mәnfәәti necә hesablanır?

•

hesabat ilinin 9 ayı üçün plan mәnfәәti vә 3 ayı üçün
6 ayılıq mәnfәәt + 6 ay üçün maya dәyәri
hesabat ilinin mәnfәәti + plan ilinin mәnfәәti
hesabat ilin 9 ayı üçün mәnfәәt vә ilin sonuna qәdәr 3 aya üçün proqnozlaşdırılan mәnfәәt
plan ilin mәnfәәti çıxılsın hesabat ilinin mәnfәәti
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293 Mәnfәәtin hesablanmasının nәzarәt üsulunda baza rentabelliyi hansı göstәrişlәr әsasında hesablanır?

•

baza mәnfәәti, hesabat dövrünün maya dәyәri
plan mәnfәәt, plan maya dәyәri
plan balans mәnfәәti
xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri.
ümumi mәnfәәt, cari aktivlәr

294 Plan mәnfәәti müәssisәdә:

•

mәhsulun topdan satış qiymәti ilә istehsal maya dәyәri arasındakı fәrqdir
istehsal xәrclәri ilә ticarәt әlavәsinin cәmindәn ibarәtdir.
tam maya dәyәri ilә istehsal maya dәyәri arasındakı fәrqdir
mәhsulun dәyәri ilә plan tam maya dәyәri arasındakı fәrqdir
mәhsulun pәrakәnda satış qiymәti ilә maya dәyәri arasındakı fәrqdir

295 Müәssisәlәrdә sair satışdan әldә edilәn mәnfәәtin tәrkibi hansı istiqamәtlәrdә formalaşır?

•

maliyyә fәaliyyәtindәn
maliyyә sanksiyalarına görә daxil olmalardan
әsas iş fәaliyyәtindәn
satışdankәnar әmәliyyatlardan
nәqliyyat, tәmir, tikinti vә s. tәsәrrüfatlardan

296 Müәssisәdә tәdaıül sferasında mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amil hansıdır?

•

sex xәrclәri.
material xәrclәri
bitmәmiş istehsalla әlaqәdar xәrclәr
kommersiya xәrclәri
nәqliyyat vә material xәrclәri

297 Müәssisәnin sәrәncamında qalan xalis mәnfәәt necә adlanır?

•

satışdan gәlir
ümumi gәlir
satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt.
balans mәnfәәt
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt

298 Mәnfәәtin büdcәyaradan funksiyası nәyi ifadә edir?

•

yığım fondunu, valyuta fondunu.
әmәkhaqqı fondunun tәşkilini
istehlak fondunun vә DSMF tәşkilini
büdcәnin tәşkilini
amortizasiya fondunu

299 Tәsәrrüfat nöqteyinәzәrdәn mәnfәәt nәyi ifadә edir?

•

әmlәәlik mәhsulun hәcmini
gәlirin әldә edilmәmәsini
istehsal fondlarından istifadәni
hesabat dövrünün әvvәlinә vә axırına müәssisәnin әmlakının vәziyyәtindә olan fәrqi
satılan malların hәcmini.

300 Nәzarәt hesablama metodu müәssisәdә hansı göstәricinin planlaşma metodudur?
maya dәyәrinin
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•

amortizasiyanın
möhkәm passivlәrin.
rentaleblliyin
mәnfәәtin

301 Müәssisәdә «kapitalın artımının mәnbәyidir» funksiyası hnsı göstәriciyә aiddir?

•

maya dәyәrinә.
mәnfәәtә
bölüşdüeülmәyәn mәnfәәtә
satışdan gәlirә
balans mәnfәәtә

302 Satışdan mәnfәәt vә satılan mәhsulun tam maya dәyәri göstәricilәri әsasında rentabelliyin hansı növü
hesablanılır?

•

cari aktivlәrin rentabelliyi.
aktivlәrin rentabelliyi
xüsusi kapitalın rentabelliyi
gәlirin rentabelliyi
xәrclәrin rentabelliyi

303 Müәssisәdә hansı iqtisadi hәvәslәndirmә fondu bir neçә mәnbәdәn tәşkil edilir?

•

istehlak fondu
әmәk haqqı fondu
valyuta fondu
ehtiyat fondu
yığım fondu

304 Müәssisәdә mәnfәәt hansı pul fondlarının formalaşmasında iştirak edir?

•

yığım vә amortizasiya fondunun.
amortizasiya fondunun
әmәk haqqı fondunun
iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının
istehlak fondunun, әmәk haqqı fondunun

305 Balans mәnfәәtinin hansı hissәsi onun ümumi mәblәğindә böyük xüsusi çәkini tәşkil edir?

•

qeyrisәnaye xarakterli mәhsul satışından mәnfәәt.
ümumi mәnfәәt
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
satışdan mәnfәәt
xalis mәnfәәt

306 Mәnfәәt vә rentabellik göstәricilәri müәssisәdә maliyyә tәhlilindә nә zaman istifadә edilir?

•

maliyyә sabitliyinin tәhlilindә
Maliyyә vәziyyәtinin tәhlilindә
balansın likvidliyinin tәhlilindә.
aktivlәrin likvidliyinin tәhlilindә
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilindә

307 Xalis mәnfәәtin cari aktivlәrә nisbәti ilә müәssisәdә hansı göstәrici üzrә rentabellik hesablanılır?
әsas vәsait
satış
xüsusi kapital.
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•

sәhm kapitalı
dövriyyә vәsaiti

308 Müәssisәdә satılan mәhsulun rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanılır?

•

xalis mәnfәәt, satışdan gәlir
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, әmtәәlik mәhsul
balans mәnfәәti, tam maya dәyәri.
balans mәnfәәti, keçici әmtәә qalıqlarının satışından gәlir
tәmiz mәnfәәt, satış ilә әlaqәdar xәrclәr

309 Dövriyyә aktivlәrinin rentabelliyinin hesablanma formulasını göstәr:

•

material aktivlәri – xalis mәnfәәt.
mәnfәәtmaterial aktivlәri
xalis mәnfәәt – dövriyyәdәn kәnar aktivlәri
xalis mәnfәәt – cari aktivlәrin orta qalığı
dövriyyә aktivlәri – mәnfәәt

310 Satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәti hesablamaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

satışdan gәlir vә xәrclәr.
mәhsulun istehsalın satışı ilә әlaqәdar olmayan xәrclәr vә gәlirlәr
satışdankәnar gәlirlәr, maliyyә sanksiyalarına görә cәrimәlәr
satışdankәnar xәrclәr, maya dәyәri, bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
satışdankәnar xәrclәr, satışdankәnar gәlirlәr

311 Satışdan mәnfәәtin hesablanması hansı göstәricilәrә әsaslanır?

•

tam maya dәyәri, rentabellik, mәnfәәt vergisi.
mәnfәәt vergisi, istehsal maya dәyәri
tam maya mәyәri, kommersiya xәrclәri bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
tam maya dәyәri, qiymәt
qiymәt, istehsal maya dәyәri

312 Mәnfәәtin ümumi mәblәğinin tәrkibini göstәr:

•

istehlak fonduna ayrılan mәnfәәt
satışdan vә qeyrisatışdan mәnfәәt
xalis mәnfәәt, balans mәnfәәti, bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, sair satışdan mәnfәәt
satışdan mәnfәәt, sair satışdan mәnfәәt, satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt
büdcәyә ödәnilәn mәnfәәt, maliyyә sanksiyalarına ödәnilәn mәnfәәt

313 Әsas kapitalın istehsalda istehlak olunan dәyәri necә adlanır?

•

amortizasiya
amortizasiya norması
mәnfәәt norması.
kapital tutumu
surәtlәnmiş amortizasiya

314 Әsas vәsaitin qiymәtlәndirilmәsindәn hansı proseslәrdә istifadә edilir?

•

әsas vәsaitin köhnәlmәsindә.
әsas vәsaitin maliyyәlәşdirilmәsindә
әsas vәsaiti satılan zaman
әsas vәsaitә amortizasiyasının hesablanmasında, planlaşdırılmasında
әsas vәsaitdәn istifadә olunmasında
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315 Müәssisәnin bütün aktivlәri neçә yerә ayrılırlar?

•

1.0
2.0
4.0
3.0
5.0

316 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә yönәldilәn investisiyalar necә adlanır?

•

maliyyә investisiyalar
cari investisiyalar
annuet investisiyalar.
vençur investisiyalar
real investisiyalar

317 Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyәlәşmә mәnbәlәrindә hansı qruppa daxildir?

•

sahә idarәlәrindәn daxil olan vәsait
investorun cәlb olunmuş vәsaiti
investorun borc alınmış vәsaiti
investorun xüsusi vәsaiti
maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsait.

318 Müәssisәdә qeyrimaterial aktivlәrә aid olan elementi göstәr:

•

maliyyә aktivlәri
dövriyyә aktivlәri
әsas fondlar.
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr
torpaq hüquqi, ixtira hüquqi

319 Tikililәr, bina, maşın vә s. investisiyanın hansı formada obyektini tәşkil edir?

•

başqa müәssisәlәrin nizamnamә fondunda iştirak.
cari investisiyalar
qiymәtli kağızlar portfeli
kapital qoyuluşu
maliyyә investisiyası

320 Müәssisә kapital qoyuluşunu birinci növbәdә hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilmәlidir?

•

uzunmüddәtli kredit.
büdcә vәsaiti
ehtiyat fondu
yığım fondu
qısamüddәtli kredit

321 Müәssisәdә xarici vә milli valyuta ilә pul vәsaiti, debitor borcları aktivlәrin hansı növünә aiddir?

•

qeyrimaterial aktivlәrinә
material aktivlәrinә
cari aktivlәrә
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә.
maliyyә aktivlәrinә

322 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәr üzrә nizamnamә fondu vә zaman tamamlanır?
әsas fondlar istismara verilәn zaman

•
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•

fәaliyyәtdә olan әsas kapital lәğv olunduqda
quraşdırılmayan avadanlıqlar mövcud olduqda
әsas fondlar tәmir olunduqda.
әsas fondlar köhnәldikdә

323 Müәssisәdә әsas vә dövriyyә kapitalı hansı aktivlәrә daxildir?

•

uzunmüddәtli aktivlәrә.
material aktivlәrә
qeyrimaterial aktivlәrә
cari aktivlәrә
maliyyә aktivlәrinә

324 Müasir dövrdә müәssisәdә investisiya fәaliyyәtini stimullaşdıran yeni növ icarәnin adı nәdir?

•

uzunmüddәtli kreditlәr.
lizinq
investisiya qoyuluşu
kapital qoyuluşu
qeyrimaterial aktivlәr

325 Kapital qoyuluşunun mahiyyәti nәdir?

•

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

326 Maliyyә investisiyasının әsas forması olan kapitalının pul alәtlәrinin gәliri növlәrinә qoyulması nә
demәkdir?

•

investisiyaların dövlәt qiymәtli kağızlara yönәldilmәsi.
kapitalın depozit әmanәtlәrә qoyulması
kapitalın başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qoyulması
kapitalın cari xәrclәrә qoyulması
ölkә daxilindә müәssisә vә tәşkilatlara borc verilmәsi

327 Әgәr әsaslı tәmir fondunun vәsaiti tәmir işlәri üçün mövsümü olaraq çatışmazsa, o zaman müәssisә
hansı vәsaitdәn istifadә edә bilәr?

•

sair satışdan gәlir.
qısamüddәtli kredit
satışdan gәlir
amortizasiya ayırmaları
yığım fondu

328 Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşuna hansı xәrclәr daxildir?

•

qiymәtli kağızlar protfelinin formalaşması.
tikintiquraşdırma, avadanlıqların alınması, sair xәrclәr
istehsal әhәmiyyәtli binaların tikintisi, cari aktivlәrә vәsait qoyuluşu
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin texniki ilә silahlandırılması, dövriyyә kapitalının tәşkili
köhnә avadanlıqların yenisi ilә dәyişdirilmәsi, sәhmlәrin alınması

329 Kapital qoyuluşunun tәkrar istehsal quruluşunu göstәr:

•

layihәsmeta işlәri
yeni tikinti, fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi
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yeni növ avadanlıqların alınması
tikintiquraşdırma xәrclәri
sair kapital qoyuluşu

330 Birbaşa investisiyaların obyektlәri hansılardır?

•

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

331 Qeyrimaterial aktivlәrә investisiyaların obyektini göstәr:

•

cari aktivlәr.
lisenziyalar, proqramm mәhsulları
binilar, tikintilәr
qurğular, avadanlıqlar
ötürücü mexanizmlәr

332 İllik amortizasiya mәblәği hansı göstәricilәrә görә hesablanır?

•

amortizasiya mәblәği, amortizasiya fondu.
әsas fondların orta illik dәyәri, amortizasiya norması
istehsal fondlarının dәyәri, amortizasiya norması
amortizasiya norması, amortizasiya fondu
amortizasiya mәblәği, amortizasiya norması

333 Müәssisәdә amortizasiyanın hesablanması metodunu göstәr:

•

analitik metod.
xәtti metod
birbaşa metod
nәzarәt metodu
hesablama metodu

334 Müәssisәdә amortizasiya fondu hansı xәrclәrә istifadә edilir?

•

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

335 Әsas fondların orta illik dәyәrini necә hesablanılır?

•

balans dәyәri + ilk dәyәr
ilk dәyәr + daxil olan dәyәr – lәğv olunan dәyәr.
ilk dәyәrr – balans dәyәri
Qalıq dәyәr+blans dәyәri
ilk dәyәr+sıradan çıxan dәyәr+istehsala daxil olan dәyәr

336 Müәssisәdә әsas kapitala aid olmayan element:

•

maşınlar, dәzgahlar.
pul vәsaiti, gәlәcәk dövrün xәrclәri
qurğular, ötürücü mexanizmlәr
bina, avadanlıq
quraşdırılmayan avadanlıqlar
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337 Müәssisәdә tam likvid aktivlәr hansılardır?

•

satılmayan mallar.
milli vә xarici valyutada olan pul vәsaiti
yarım ilә qәdәr pul formasına keçәn aktivlәr
bir aydan 6 aya qәdәr pul formasına keçәn akivlәr
tezliklә pul formasına keçәn aktivlәr

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

•

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

339 Hesablanmış amortizasiya ayırmaları hansı xәrclәrә daxil edilir?

•

kommersiya xәrclәrinә.
birbaşa xәrclәrә
әsaslı tәmir ilә әlaqәdar xәrclәrә
dolayı xәrclәrә
mәhsulun reallaşdırılması xәrclәrinә

340 İstehsalda iştirakına görә әsas istehsal fondları neçә yerә ayrılır?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

341 Müәssisәdә depozitә әmsanәtin qoyulması hansı aktivlәrә aiddir?

•

Dövriyyәdәnkәnar aktivlәr.
maliyyә aktivlәri
qeyrimaterial aktivlәri
material aktivlәri
qiymәtli kğızlar

342 Müәssisәdә xarici vә milli valyuta ilә pul vәsaiti, debitor borcları aktivlәrin hansı növünә aiddir?

•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә.
maliyyә aktivlәrinә
qeyrimaterial aktivlәrinә
material aktivlәrinә
cari aktivlәrә

343 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәr üzrә nizamnamә fondu vә zaman tamamlanır?

•

әsas fondlar tәmir olunduqda.
fәaliyyәtdә olan әsas kapital lәğv olunduqda
әsas fondlar istismara verilәn zaman
әsas fondlar köhnәldikdә
quraşdırılmayan avadanlıqlar mövcud olduqda

344 Müәssisәdә әsas istehsal fondlarının geniş tәkrar istehsalının әsas mәnbәyini hansı vәsait tәşkil edir?
fövqәladә gәlirlәr.

•
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•

mәnfәәt
sair satışdan gәlir
satışdan gәlir
satıqdankәnar gәlir

345 Müәssisәdә әsas fondların sadә tәkrar istehsalı hansı fonddan maliyyәlәşir?

•

istehlak fondundan.
amortizasiya fondundan
valyuta fondundan
ehtiyat fondundan
әmәkhaqqı fondundan

346 Müәssisәdә әsas vә dövriyyә kapitalı hansı aktivlәrә daxildir?

•

uzunmüddәtli aktivlәrә.
material aktivlәrә
qeyrimaterial aktivlәrә
cari aktivlәrә
maliyyә aktivlәrinә

347 Müәssisәdә әsas kapitalın aktiv hissәsinә hansı fond daxil deyil?

•

avadanlıqlar
ötürücü mexanizmlәr.
qurğular
binalar
maşınmal

348 Kapital qoyuluşunun mahiyyәti nәdir?

•

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

349 Maliyyә investisiyasının әsas forması olan kapitalının pul alәtlәrinin gәlirli növlәrinә qoyulması nә
demәkdir?

•

investisiyaların dövlәt qiymәtli kağızlara yönәldilmәsi.
kapitalın әmanәtlәrә qoyulması
kapitalın başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qoyulması
kapitalın cari xәrclәrә qoyulması
ölkә daxilindә müәssisә vә tәşkilatlara borc verilmәsi

350 Әgәr әsalı tәmir fondunun vәsaiti tәmir işlәri üçün mövsümü olaraq çatışmazsa, o zaman müәssisә hansı
vәsaitdәn istifadә edә bilәr?

•

sair satışdan gәlir.
qısamüddәtli kredit
satışdan gәlir
amortizasiya ayırmaları
yığım fondu

351 Müasir dövrdә әsas fondların әsaslı tәmiri ilә әlaqәdar xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?

•

kommersiya xәrclәrinә.
istehsal xәrclәrinә
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amortizasiya fondunun formalaşması xәrclәrinә
geniş tәkrar istehsal xәrclәrinә
istehlak fondunun tәşkili ilә әlaqәdar xәrclәrә

352 Xәtti üsulda amortizasiya ayırmaları necә hesablanır?

•

qeyrimaterial aktivlәr vurulsun normaya.
әsas fondların orta illik dәyәri vurulsun amortizasiya norması
material aktivlәrin dәyәri vurulsun amortizasiya normasına
әsas kapitalın dәyәri bölünsün normaya
aktivlәrin dәyәri bölünsün amortizasiya normasına

353 Hәr bir әsas fond üzrә amortizasiya fondu hansı müddәt әrzindә tamamlanır?

•

әsas fondun sadә tәkrar istehsalı prosesindә.
әsas fondun xidmәt müddәti başa çatdıqda
әsas fondlar fәaliyyәt göstәrdikcә
әsas fond cari tәmir edildikdә
әsas fond әsaslı tәmir olunduqda

354 Әsas vәsaitin istehlak dәyәri hansı yolla silinir?

•

әsas vәsaitin geniş tәkrar istehsalı.
amortizasiyanın silinmәsi
satışdan gәlirin daxil olması
maya dәyәrinin hesablanması
әsas vәsaitin tәmiri

355 Müәssisәdә әsas vә dövriyyә kapitalının geniş tәkrar istehsalının maliyyәlәşmәsi üçün tәşkil olunan pul
fondu:

•

ehtiyat fondu.
istehlak fondu
valyuta fondu
yığım fondu
amortizasiya fondu

356 Müәssisәdә material aktivlәrinә daxil olmayan element:

•

avadanlıq.
torpaq hüququ
istehsal ehtiyatları
әsas material xamml
bitmәmiş istehsal

357 Müәssisәdә amortizasiya ayırmalarının formalaşma mәnbәyi:

•

sair satışdan gәlir.
mәhsul satışından gәlir
xalis mәnfәәt
mәnfәәt
әsas kapitalın satışından gәlir

358 Müәssisәdә amortizsiya fondu hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

istehsal xәrclәri.
birbaşa investisiyalar
kommersiya xәrclәri
tәmir xәrclәri
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idarәetmә xәrclәri

359 Müәssisәdә әsas fondların hissәhissә bәrpası necә adlanır?

•

ehtiyat fondu.
әsaslı tәmir
yığım fondu
amortizasiya fondu
İstehlak fondu

360 İllik amortizasiya mәblәği hansı göstәricilәrә görә hesablanılır?

•

amortizasiya mәblәği, amortizasiya fondu
amortizasiya mәblәği, amortizasiya norması
әsas fondların orta illik dәyәri, amortizasiya norması
istehsal fondlarının dәyәri, mortizasiya norması
amortizasiya norması, amortizasiya fondu

361 Amortizasiyanın müәyyәn edilmәsi metodu:

•

birbaşa metod.
xәtti metod
dövretmә әmsalı
nәzarәt metodu
hesablama metodu

362 Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

•

istehsalın hәcminin işçilәrin sayına görә.
istehsalın hәcminin әsas fondların orta dәyәrinә görә
mәnfәәtin әsas fondların orta dәyәrinә görә
әsas fondların orta dәyәrinin istehsalın hәcminә görә
әsas fondların orta dәyәrinin işçilәrin sayına görә

363 Fond tutumu necә müәyyәn edilir?

•

xarici vәtәndaşlar.
әsas fondların orta dәyәrinin istehsalın hәcminә nisbәti kimi
Sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn fiziki şәxslәr
istehsalın hәcminin әsas fondların orta dәyәrinә nisbәti kimi
müәssisәlәr

364 Әsas istehsal fondlarının rentabelliyi necә hesablanır?

•

әsas fondların orta dәyәrinin sair satışından mәnfәәtә nisbәti.
mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәti
mәhsul satışından gәlirin istehsalın hәcminә nisbәti
әsas fondların orta dәyәrinin mәhsul satışından gәlirә nisbәti
mәhsul satışından gәlirin әsas fondların orta dәyәrinә nisbәti

365 Әsas fondların qiymәtlәndirilmәsinin necә növü var?

•

2.0
3.0
6.0
5.0
4.0

366 Müәssisәdә әsas kapitala aid olan element:
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•

xammal vә material.
quraşdırılmaq üçün avadanlıqlar
bitmәmiş istehsal
hazır mәhsul
pul vәsaiti

367 Sürәtli amortizasiyada amortizasiya norması neçә dәyәr artırılır?

•

6.0
2.0
3.0
5.0
4.0

368 Müәssisәdә maliyyә aktivlәrinin tәrkibinә daxil olan elementlәr:

•

sair satışdan gәlir.
xarici vә milli valyuta ilә pul vәsaiti
mәnfәәt
satışdan gәlir
xalis mәnfәәt

369 Müәssisәdә material aktivlәrinә daxil olan element:

•

patent.
quraşdırılmayan avadanlıqlar
ixtira hüququ
torpaq hüququ
әmtәә nişanı

370 Amortizasiya ayırmaları hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

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

371 İstehsalda uzun müddәt iştirak edәn aktivlәrin xidmәt müddәti başa çatdıqda hansı pul fondu
tamamlanmış olur?

•

ehtiyat fondu.
amortizasiya fondu
istehlak fondu
nizmnamә fondu
yığım fondu

372 Müәssisәdә kapital qoyuluşu üçün amortizasiya mәblәği hansı pul fonduna daxil edilir?

•

tәmir fonduna.
yığım fonduna
istehlak fonduna
ehtiyat fonduna
nizamnamә fonduna

373 Әsaslı tәmir üçün müәssisә nә zaman qısamüddәtli kredit ala bilәr?

•

xәrclәr üçün 2 il müddәtinә kredit tәlәb olunduqda.
tәmir üçün vәsait mövsümü çatışmadıqda
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tәmir üçün gәlirlәr xәrclәrdәn çox olduqda
әsaslı tәmir planı balanslaşdırıldıqda
xәrclәr gәlirlәrdәn az olduqda

374 Amortizasiya norması vә әsas istehsal fondlarının orta illik dәyәri әsasında amortizasiyanın hesablanma
üsulunu göstәr:

•

birbaşa üsul.
xәtti üsul
azalan üsul
qalıq üsulu
nәzarәt üsul

375 İstehsalda uzun müddәt iştirak edәn aktivlәrin xidmәt müddәti başa çatdıqda hansı pul fondu
tamamlanmış olur?

•

ehtiyat fondu.
amortizasiya fondu
yığım fondu
istehlak fondu

376 Әsas vәsaitin ilk vә ya bәrpa dәyәrindәn köhnәlmә dәyәri çıxıldıqdan sonra qalan dәyәri necә adlanır?

•

ümumi dәyәri.
qalıq dәyәri
bәrpa dәyәri
balans dәyәri
ilk dәyәri

377 Әsas vәsaitin istehsal prosesindә yeni mәhsulun istehsalında hissәhissә iştirak edәn dәyәri necә adlanır?

•

qalıq dәyәri
istehlak dәyәri
maya dәyәri.
ilk dәyәri
bәrpa dәyәri

378 Bilavasitә mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan әsas fondlar necә adlanır?

•

yığım fondu.
әsas istehsal fondları
qeyrimaterial aktivlәri
istehlak fondu
yarımfabrikatlar

379 Müәssisәdә gәlir gәtirәn vәsait necә adlanır?

•

dolayı xәrclәr.
kapital
rentabellik
maya dәyәri
kommersiya xәrclәri

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

•

qeyrimaterial aktivlәr.
maliyyә aktivlәri
real aktivlәr
birbaşa aktivlәr
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cari aktivlәr

381 Müәssisәdә uzunmüddәtli investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkil olunan pul fondu:

•

amortizasiya fondu.
yığım fondu
ehtiyat fondu
istehlak fondu
tәmir fondu

382 Müәssisәdә fond tutumu göstәricisi necә hesablanılır?

•

әsas istehsal fondu – mәnfәәt
әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinin istehsalın hәcminә olan nisbәti kimi
xalis mәnfәәtdәn çıxılsın әsas fondların dәyәri
istehsalın hәcminin әsas fondların dәyәrinә olan nisbәti kimi
әsas istehsal fondu + dövriyyә kapitalı

383 Müәssisәdә әsas kapitala aid olmayan element:

•

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

384 Sürәtli amortizasiya siyasәti zamanı xәtti amortizasiya norması neçә dәyә artırılır?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

385 İstehsaldakı tәyinatına görә әsas vәsaitlәr neçә yerә ayrılır?

•

3.0
2.0
4.0
1.0
5.0

386 Müәssisәnin kapitalı nәdir?

•

qeyrimaterial aktivlәrdir.
aktivlәrә qoyulan vә gәlir gәtirәn vәsaitlәrdir
dövriyyә fondlarıdır
әsas fondlardır
borc vә cәlb olunmuş kapitaldır

387 Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşuna hansı xәrclәr daxildir?

•

qiymәtli kağızlar portfelinin formalaşması.
tikintiquraşdırma avadanlıqların alınması, sair xәrclәr
istehsal әhәmiyyәtli binaların tikintisi cari aktivlәrә vәsait qoyuluşu
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin texnika ilә silahlandırılması, dövriyyә kapitalının tәşkili
köhnә avadanlıqların yenisi ilә dәyişdirilmәsi, sәhmlәrin alınması

388 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin hüquqi bazasını nә tәşkil edir?
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•

tәlimat
qanun
sәrәncam
qәrar
qәtnamә

389 İnvestisiya nәdir? Bu

•

әmlakın sığortalanmasıdır.
pul vәsaitidir, maşın vә avadanlıqdır
yeni texnikanın tәtbiqidir
әsaslı tikintisidir
әsas vә dövriyyә kapitalıdır

390 Müәssisәlәrdә әsas vәsaitlәrin kateqoriyaları üzrә illik amortizasiya normaları hansı qanun әsasında
tәsdiq olunmuşdur?

•

«Müәssisәlәr haqqında» AR Qanunu
«Sәhmdar cәmiyyәti haqqında» AR Qanunu.
«Bank vә bank fәaliyyәti haqqında» AR Qanunu
AR Vergi Mәcәllәsi
«Büdcә sistemi haqqında» AR Qanunu

391 Müәssisәnin bütün aktivlәri neçә yerә ayrılırlar?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

392 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә yönәldilәn investisiyalar necә adlanır?

•

annuet investisiyalar.
real investisiyalar
maliyyә investisiyalar
cari investisiyalar
vençur investisiyalar

393 Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyәlәşmә mәnbәlәrindә hansı qruppa daxildir?

•

maliyyә bazarında sәfәrbәrliyә alınan vәsait.
investorun xüsusi vәsaiti
investorun cәlb olunmuş vәsaiti
investorun borc alınmış vәsaiti
sahә idarәlәrindәn daxil olan vәsait

394 Müәssisәdә qeyrimaterial aktivlәrә aid olan elementi göstәr:

•

әsas fondlar.
torpaq hüquqi, ixtira hüquqi
maliyyә aktivlәri
dövriyyә aktivlәri
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

395 Tikililәr, bina, maşın vә s. investisiyanın hansı formada obyektini tәşkil edir?

•

başqa müәssisәlәrin nizamnamә fondunda iştirak.
kapital qoyuluşu
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qiymәtli kağızlar portfeli
cari investisiyalar
maliyyә investisiyası

396 Müәssisә kapital qoyuluşunu birinci növbәdә hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilmәlidir?

•

uzunmüddәtli kredit.
yığım fondu
ehtiyat fondu
büdcә vәsaiti
qısamüddәtli kredit

397 Әsas vәsaitin istehsal prosesindә yeni mәhsulun istehsalında hissәhissә iştirak edәn dәyәri necә adlanır?

•

maya dәyәri.
istehlak dәyәri
qalıq dәyәri
bәrpa dәyәri
ilk dәyәri

398 Bilavasitә mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan әsas fondlar necә adlanır?

•

yığım fondu.
әsas istehsal fondları
Qeyrimaterial aktivlәri
İstehlak fondu
yarımfabrikatlar

399 Müәssisәdә gәlir gәtirәn vәsait necә adlanır?

•

dolayı xәrclәr.
kapital
rentabellik
maya dәyәri
kommersiya xәrclәri

400 İnnovasiya hansı kapital qoyuluşuna aiddir?

•

tәmir xәrclәridir.
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri ilә bağlı olan kapital qoyuluşlarına
qısamüddәtli kapital qoyuluşuna
uzunmüddәtli kapital qoyuluşuna
ortamüddәtli kapital qoyuluşlarıdır

401 İnnovasiya

•

lisenziyalar.
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri ilә bağlı olan investisiyalardır
patentdir
elmi tәdqiqatların aparılması hüquqdur
ticarәt nişanıdır

402 Müәssisәnin әsas fondlarına nә aid deyil?

•

zavoddaxili su kәmәrlәri.
hazır mәhsul, yolda olan mallar
sexdә qurulmuş avadanlıq
binalar, qurğular
nәqliyyat vasitәlәri, maşınlar
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403 Әsas fondlardan istifadәnin ümumi göstәricilәri hansılardır?

•

fondverimi növbәlilik әmsalı, fond tutumu.
fondtutumu vәfond verimi
iqtisadi vә sosial
әsas fondların dәyәrinin artım tempi vә köhnәlmә müddәti
fondverimi vә köhnәlmә müddәti

404 Әsas fondların istifadә müddәti bilinmәyәn qeyrimaterial aktivlәr üçün amortizasiya norması neçә
faizdir?

•

15 faizәdәk.
10 faizәdәk
20 faizәdәk
25 faizәdәk
7 faizәdәk

405 Müәssisәdә әsas fondların hissәhissә bәrpası hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

•

istehlak fondlarından.
tәmir fondundan
ehtiyat fondundan
nizamnamә fondundan

406 Әsas fondların amortizasiyası nәdir?

•

әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir.
aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn istehsal olunan mәhsulun üzәrinә keçәn istehlak dәyәri
mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri
әsas fondların dәyәrindәki artım
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi

407 Әsas fondların aşınma növlәri hansılardır?

•

fiziki, mәnәvi
mәnәvi, iqtisadi
texniki, mәnәvi.
fiziki, texniki, mәnәvi
texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi

408 Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

•

nәqliyyat vasitәsi.
bina
dәzgah
material
qurğu

409 İstehsal әsas fondların quruluşu necә müәyyәn edilir?

•

әsas fondların dәyәrinin istehsal gücündә xüsusi çәkisi.
aktiv hissәlәrin dәyәrlәrinin passiv hissә dәyәrlәrinә nisbәti
binaların dәyәrinin istehsal avadanlıqlarının dәyәrinә nisbәti
ünsürlәrdәn hәr birinin ümumi quruluşda xüsusi çәkisi kimi
texnoloji avadanlıqların dәyәrinin binaların dәyәrinә nisbәti

410 İstehsal әsas fondların tәrkibinә daxil olan elementlәr:
nәqliyyat vasitәlәri vә istehsal tullantıları
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•

qurğu vә materiallar
ötürücü mexanizmlәr, tara materiallar, xammal.
binalar vә yanacaq ehtiyatları
bina, nәqliyyat vasitәlәri, avadanlıq

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

•

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

412 Әsas vәsaitin qiymәtlәndirilmәsindәn hansı proseslәrdә istifadә edilir?

•

әsas vәsaitin köhnәlmәsindә.
әsas vәsaiti satılan zaman
әsas vәsaitin maliyyәlәşmәsindә
әsas vәsaitә amortizasiyasının hesablanmasında, planlaşdırılmasında
әsas vәsaitdәn istifadә olunmasında

413 Müәssisәdә xarici vә mili valyuta ilә pul vәsaiti, debitor borclar aktivlәrin hansı növünә aiddir?

•

Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә.
maliyyә aktivlәrinә
qeyrimaterial aktivlәrinә
cari aktivlәrә
material aktivlәrinә

414 Müәssisәdә әsas istehsal fondlarının geniş tәkrar istehsalının әsas mәnbәyini hansı fond tәşkil edir?

•

fövqәladә gәlirlәr.
satışdankәnar gәlir
satışdan gәlir
sair satışdan gәlir
yığım fondu

415 Müәssisәdә әsas fondların sadә tәkrar istehsalı hansı fonddan maliyyәlәşir?

•

valyuta fondundan
ehtiyat fondundan
istehlak fondundan.
әmәk haqqı fondundan
amortizasiya fondudan

416 Müәssisәdә amortizasiya ayırmalarının formalaşma mәnbәyi:

•

әsas kapitalın satışından gәlir
xalis mәnfәәt
mәnfәәt
mәhsul satışından gәlir
sair satışdan gәlir.

417 Müәssisәdә amortizasiya fondu hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

istehsal xәrclәri
kommersiya xәrclәri
birbaşa investisiyalara
idarәetmә xәrclәri
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tәmir xәrclәri

418 İllik amortizasiya mәblәği hansı göstәricilәrә görә hesablanır?

•

amortizasiya mәblәği, amortizasiya fondu.
amortizasiya mәblәği, aortizasiya norması
amortizasiya norması, amortizasiya fondu
istehsal fondlarının dәyәri, amortizasiya norması
әsas fondların orta illik dәyәri, amortizasiya norması

419 Әsas istehsal fondlarının rentabelliyi necә hesablanır?

•

mәhsul satışından gәlirin istehsalın hәcminә nisbәti
әsas fondların orta dәyәrinin mәhsul satışından gәlirә nisbәti
mәhsul satışından gәlirin әsas fondların orta dәyәrinә nisbәti
әsas fondların orta dәyәrinin sair satışından mәnfәәtә nisbәti.
mәnfәәtin әsas istehsal fondlarının orta dәyәrinә nisbәti

420 Aşağıdakı amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?

•

istehsal tsiklinin uzunluğu.
әsas fondların amortizasiyası
amortizasiya norması
mәnfәәtin hәcmi
әsas fondların orta illik dәyәri

421 Xammal, material, hazır mәhsul vә s. müәssisәnin maliyyә resurslarının hansı hissәsinә daxildir?

•

dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
qeyrimaterial aktialәri
uzunmüddәtli maliyyә aktivlәrinә
cari aktivlәrә
maliyyә aktivlәrinә.

422 Malların ambarda qablaşdırılması vә komplektlәşdirilmәsi üçün tәlәb olunan vaxt dövriyyә vәsaitinin
hansı elementini normalaşdırmaq üçün istifadә edilir?

•

xammal vә material
bitmәmiş istehsal
gәlәcәk dövrün xәrclәri
kömәkçi materiallar.
hazır mәhsul

423 Normallaşdırılmayan dövriyyә vәsaiti müәssisәdә ancaq hansı sәnәddә göstәrilir?

•

pul vәsaitinin hәrәkәti
biznesplanda.
maliyyә planında
ödәmә tәqvimindә
hesabat balansında

424 İstehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarının cәminin pull ifadәsi müәssisәnin hansı vәsaitinin mahiyyәtini
ifadә edir?

•

material aktivlәri
dövriyyә vәsaiti.
әsas fondların
әsas akivlәrin
qeyrimaterial aktivlәri
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425 Dövriyyә vәsaitinin orta qalığı vurulsun günlәrin sayı bölünsün satışın hәcmi formulası müәssisәdә
hansı göstәricini xarakterizә edir?

•

xalis mәnfәәti.
bir dövriyyәnin müddәtini
bir dövriyyәnin yüklәnmәsi әmsalını
dövretmә әmsalını
müәssisәnin balans mәnfәәtini

426 Dövretmә әmsalı vә dövriyyәnin yüklәnmәsi әmsalı müәssisәnin hansı aktivlәrindәn sәmәrәli istifadәni
xarakterizә edәn göstәricilәrdir?

•

qeyrimaterial aktivlәr.
dövriyyә kapitalı
әsas kapital
material aktivlәri
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

427 Hansı element materiallar üzrә normativ hesablamaq üçün istifadә olunmur?

•

hazırlıq ehtiyatı.
istehsal tsiklinin uzunluğu
nәqliyyat ehtiyatı
sığorta ehtiyatı
cari ambar ehtiyatı

428 Bitmәmiş istehsal üzrә normativ hesablanan zaman istehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisi nәyi ifadә
edir?

•

dövriyyә aktivlәrinin bir dövriyyәsi üçün tәlәb olunan vaxtı.
materialların istehsala verilmәsindәn ta hazır mәhsul çıxışına qәdәr olan vaxtı
materialların müәssisәyә daxilolma vaxtını
hazır mәhsulun satışı üçün tәlәb olunan vaxtı
materialın istehsala verilmәsi vaxtını

429 Materiallar üzrә normativ hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

hazır mәhsul üzrә ehtiyat norması.
ehtiyat norması vә materialın bir günlük xәrci
istehsal xәrclәri smetası, istehsal tsiklinin uzunluğu
mәhsulun qiymәti, maya dәyәri
xәrclәrin artma әmsalı, istehsal tskilinin uzunluğu

430 Müәssisәdә hansı aktivlәrin dövriyyәsi tez başa çatır?

•

başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına uzunmüddtli qoyuluşlar.
cari aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr
material aktivlәr
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

431 Müәssisәdә mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi hansı әmsal ilә hesablanır?

•

bir dövriyyәni xarakterizә edәn formula.
xәrclәrin artma әmsalı
yüklәmә әmsadı
dövretmә әmsalı
bir dövriyyәnin uzunluğu xarakterizә edәn göstәrici
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432 Ümumi mәhsul üzrә birgünlük xәrcdәn dövriyyә әsaitinin hansı elementinin normallaşdırılmasında
istifadә edilir?

•

kömәkçi material.
bitmәmiş istehsal
gәlәcәk dövrün xәrclәri
Xammal vә material
hazır mәhsul

433 Minimum hәcmdә dövriyyә vәsaiti müәssisәdә hansı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün.
istehsal vә satış planlarını yerinә yetirmәk üçün
istehsal xәrclәri üçün
geniş tәkrr istehsal üçün
satış planını yerinә yetirmәk üçün

434 Dövriyyә kapitalını idarә edәn zaman istehsal xәrclәri smetasından hansı әmәliyyatlarda istifadә olunur?

•

dövretmә әmsalını hesablayan zaman.
dövriyyә vәsaitini normallaşdıran zaman
dövriyyә kapitalından sәmәrәli istifadәni müәyyәn edәn zaman
dövriyyә vәsaiti maliyyәlәşәn zaman
bir dövriyyәni hesablayan zaman

435 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinin normativinә daxil olmayan elementi göstәr:

•

kömәkçi materiallar
hazır mәhsul, yola salınan mallar.
bitmәmiş istehsal
hesablaşmalarda olan pul vәsaiti
xammal vә әsas materiallar

436 Dövriyyә kapitalının hansı elementlәri müәssisәlәrdә ancaq cari ildә aşkar edilir?

•

bitmәmiş istehsal xәrclәri.
debitor vә kreditor borcları
material xәrclәri
gәlәcәk dövrün xәrclәri
material xәrclәri

437 Döriyyәdә istehlak olunan dövriyyә vәsaiti müәssisәdә nә zaman geri qayıdır?

•

alıcıda maliyyә çәtinliyi yarandıqda.
mәhsulun satışından pul gәliri müәssisәyә daxil olduqda
hazır mәhsul alıcıya yola salındıqda
mәhsul istehsal olunduqda
alıcıdan vaxtı keçmiş kreditor borcu yarandıqda

438 Dövriyyә vәsaitinin formalaşmasına yönәldilәn inestisiya necә adlanır?

•

maliyyә aktivlәrnә investisiyalar.
cari investisiyalar
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә investisiyalar
әsas aktivlәrә investisiya
qeyrimaterial aktivlәrә investisiyalar

439 Bir dövriyyәnin әvvәlindә pul formasında olan kapitalı sonra hansı mәrhәlәyә daxil olur, yәni hansı
formada çıxış edir?
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•

yola salınmış mallar.
xammal vә material
bitmәmiş istehsal
hazır mәhsul
debitor borcu

440 Materiallar üzrә ehtiyat normasına daxil olan element:

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri üzrә ehtiyat.
sığorta ehtiyatı
hazır mәhsul üzrә ehtiyat
tara üzrә ehtiyat
bitmәmiş mәhsul üzrә ehtiyat

441 Müәssisәlәrdә istehsal dövriyyә fondlarının tәrkibinә daxil olan element:

•

kreditor borcları.
bitmәmiş istehsal
debitor borcları
hazır mәhsul
pul vәsaiti

442 Müәssisәdә әsas kapitala aid olmayan element:

•

maşınlar, dәzgahlar.
pul vәsaiti, gәlәcәk dövrün xәrclәri
qurğular, ötürücü mexanizmlәr
bina, avadanlıq
quraşdırılmayan avadanlıqlar

443 Materiallar üzrә eytiyat normasına daxil olmayan element:

•

cari ambar ehtiyatı.
istehsal tsiklinin uzunlüğü
nәqliyyat ehtiyatı
sığorta ehtiyatı
texnoloji ehtiyat

444 Müәssisә normativdәn yuxarı mal ehtiyatlarının (mövsüm ilә әlaqәdar) tәşkili üçün hansı vәsaitdәn
istifadә edilә bilәr?

•

nizamnamә fondundan.
qısamüddәtli kreditdәn
amortizasiya fondundan
mәnfәәtdәn
uzunmüddәtli kreditdәn

445 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinin normativinin artan hissәsi hansı mәnbәdәn maliyyәlәşir?

•

uzunmüddәtli kredit hesabına.
xüsusi vәsaitdәn
ehtiyat fondundan
istehlak fondundan
büdcәdәn

446 Xәrclәrin artma әmsalının hesablama qaydasını göstәr:

•

bitmәmiş istehsalın tam maya dәyәri bölünsün istehsal maya dәyәrinә.
bitmәmiş istehsal xәrci bölünsün tam maya dәyәrinә
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bitmәmiş istehsl xәrci çıxılsın tam maya dәyәri
birgünlük xәrc vurulsun mәnfәәtә
tam maya dәyәri çıxılsın istehsal maya dәyәri

447 Bitmәmiş istehsal üzrә dövriyyә vәsaitinә tәlәbat hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

•

әmtәәlik mәhsulun bir günlük xәrci, satışdan gәlir, maya dәyәri.
istehsal tskilinin uzunluğu, xәrclәrin artma әmsalı, ümumi mәhsulun bir günlük xәrci
faiz, kredit, istehsal planı
qiymәt, maya dәyәri, әmtәәlik mәhsul
ümumi mәhsul, mәnfәәt, maya dәyәri

448 Müәssisәdә normativ dövriyyә vәsaitinin hansı elementinә hesablanmır?

•

xammal vә materaillar
bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri
debitor vә kreditor borcları
kömәkçi materiallar
hazır mәhsul.

449 Müәssisәdә normativ hәcmdә dövriyyә vәsaitlәrinә olan tәlәbatı hansı mәnbәdәn maliyyәlәşmәlidir?

•

maya dәyәri.
xüsusi vәsait
uzunmüddәtli kredit
büdcә vәsaiti
mәnfәәt, sığorta

450 Müәssisәdә hazır mәhsul normalaşdırılan zaman ehtiyat normasına hansı әmәliyyatlar üçün tәlәb olunan
vaxt daxil edilir?

•

materialların istehsala hazırlnması üçün vaxt.
malların qablaşdırılması vә yola salınması üçün vaxt
cari ambar ehtiyatı üçün tәlәb olunan vaxt
malların daxil olma vaxtı
hesab sәnәdinin ödәnilmәsindәn imtina etmәk üçün vaxt

451 Normativ müәyyәn edilәn zaman xәrclәrin artm әmsalı dövriyyә vәsaitlәrinin hansı elementlәrindә
istifadә edilir?

•

pul vәsaiti.
bitmәmiş istehsal
debitor vә kreditor borcarı
hazır mәhsul
xammal vә material

452 Xammal vә material normalaşdırmaq üçün bir günlük xәrcin hesablanması qaydasını göstәr:

•

istehsal xәrclәri smetası vurulsun 90.
xәrclәrin hәcmi böyük olan rübün (IV) istehsal xәrclәri smetası bölünsün 90
istehsal xәrclәri smetası bölünsün 30
istehsal maya dәyәri vurulsun 60
tam maya dәyәri vurulsun 30

453 Xammal vә material üzrә zәruri min tәlәbat hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

nәqliyyat ehtiyatı vә mәnfәәt.
birgünlük xәrc vә ehtiyat norması
mәnfәәt vә istehsal xәrclәri
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maya dәyәri vә mәnfәәt
dövriyyә vәsaitinin orta illik qalığı

454 Dövriyyә vәsaitinin normativi nәyi xarakterizә edir?

•

bu dövriyyә vәsaitinin formalaşması ilә әlaqәdar xәrclәrdir.
pul vәsaitinә olan zәruri tәlabatın minimum hәcmini
bu dövriyyә vәsaitinin maliyyәlәşmәsidir
bu müәssisәnin pul vәsaitinә olan tәlәbatının maksimum hәcmini
bu plandan yuxarı dövriyyә vәsaitinә olan tәlәbatıdır

455 Müәssisәdә dövriyyә vәsaiti üzrә ayrıayrı ehtiyatları formalaşdırmaq üçün maliyyә resurslarına olan
tәlәbat hansı yolla müәyyәn edilir?

•

mәnfәәtin cari aktivlәri olan nisbәti kimi.
normallaşma, planlaşma ilә
nәzarәt hsablama üsulu ilә
birbaşa hesablama üsulu ilә
yüklәmә әmsalının hesablanması yolu ilә

456 Cari investisiyalar müәssisәdә hansı aktivlәrin formalaşmasına yönәldilir?

•

qeyrimaterial aktivlәrә
nizamnamә kapitalına.
material aktivlәrinә
dövriyyә aktivlәrinә
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә

457 Cari aktivlәrin istehsal prosesindә istehlak dәyәrini itirmәsi hansı müddәtә baş verir?

•

5 ilә.
birdәnbirә
hissәhissә
3 il
4 ilә

458 Tәşkili mәnbәlәrinә görә dövriyyә kpitalı neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

459 Normalaşdırılan vә normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaiti, onun tәsnifatının hansı prinsipinә daxildir?

•

nәzarәt prinsipi.
tәşili prinsipi
funksional prinsipi
maliyyәlәşmә mәnbәlәri prinsipi
isthsaldakı yeri prinsipi

460 Bir dövriyyәnin müddәti hansı göstәricilәr әsasında hesablanılır?

•

balans mәnfәәti, әmtәәlik mәhsul, dövriyyә vәsaitinin qalığı.
dövriyyә vәsaitinin orta qalığı, günlәrin sayı, satışın hәcmi
dövriyyә vәsaitinin orta qalığı, maya dәyәri
istehsal fondlarının orta qlığı mәnfәәt, maya dәyәri, rentabellik
әsas vә dövriyyә fondlarının hәcmi, mәnfәәt, maya dәyәri
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461 Müәssisәdә dövriyyә fondları funksional tәyinatına görә neçә yerә ayrılır?

•

6.
2
4
3
5.0

462 Müәssisәdә dövriyyә vәsaitinin hansı elementlәri normalaşdırılmır?

•

hazır mәhsul vә yolda olan mallar.
debitor vә kreditor borcları
gәlәcәk dövrün xәrclәri, hazır mәhsul
xammal vә әsas materiallar
yanacaq vә enerji

463 Xәrclәrin artma әmsalı hansı 2 rәqәm arasında olmalıdır?

•

03.
14
12
01
02

464 Bitmәmiş istehsal üzrә normativ hesablanan zaman istehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisi nәyi ifadә
edir?

•

dövriyyә aktivlәrinin bir dövriyyәsi üçün tәlәb olunan vaxtı.
materialların istehsala verilmәsindәn ta hazır mәhsul çıxışına qәdәr olan vaxtı
materialların müәssisәyә daxilolma vaxtını
hazır mәhsulun satışı üçün tәlәb olunan vaxtı
materialın istehsala verilmәsi vaxtını

465 Materiallar üzrә ehtiyat normasına daxil olan cari ambar ehtiyatı materialların daxil olduğu iki partiya
arasında intervalın neçә faizi hәcmindә tәşkil olunur?

•

60%.
50%
40%
30%
100%

466 Materiallar üzrә birgünlük xәrc hansı göstәrici әsasınd hesablanır?

•

materiallar üzrә aylıq istehsal xәrclәri smetası.
materiallar üzrә dövrdüncü rübün istehsal xәrclәri smetası
ümumi mәhsula çәkilәn xәrc
әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc
xәrc smetası

467 Materiallar üzrә normativ hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

hazır mәhsul üzrә ehtiyat norması.
ehtiyat norması vә materialın bir günlük xәrci
istehsal xәrclәri smetası, istehsal tsiklinin uzunluğu
mәhsulun qiymәti, maya dәyәri
xәrclәrin artma әmsalı, istehsal tskilinin uzunluğu

468 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinin normativinin artması necә hesablanır?
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•

hesabat ilinin normativindәn plan ilinin әvvәlinә dövriyyә vәsaitinin ümum mәblәği çıxılır.
plan ilinin normativindәn hesbat ilinin normativi çıxılır
plan ilinin әvvәlindә dövriyyә vәsaitinin ümumi mәblәğindәn tam ilinin normativi çıxılır
dövriyyә vәsaitinin ilin әvvәlindә olan ümumi mәblәğindәn ilin sonuna olan mәblәği çıxarılır
hesabat ilinin әvvәlinә dövriyyә vәsaitinin ümumi mәblәğindәn tam ilinin normativi çıxılır

469 Müәssisәdә hansı aktivlәrin dövriyyәsi tez başa çatır?

•

maliyyә aktivlәri.
cari aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr
material aktivlәr
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

470 Müәssisәdә mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi hansı әmsal ilә hesablanır?

•

bir dövriyyәni xarakterizә edәn formula.
xәrclәrin artma әmsalı
yüklәmә әmsalı
dövretmә әmsalı
bir dövriyyәnin uzunluğu xarakteriz edәn göstәrici

471 Müәssisәdә bitmәmiş istehsal üzrә normativi hesablamaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

materiallar üzrә ehtiyat norması.
xәrclәrin artma әmsalı, istehsal tskilinin uzunluğu
әmtәәlik mәhsul üzrә birgünlük xәrc
material üzrә birgünlük xәrc
hazır mәhsul üzrә ehtiyat norması

472 Ehtiyat normasına daxil olan nәqliyyatın yolda olma vaxtı dövriyyә kapitalının hansı eleentinә normativ
hesablanan zaman istifadә olunur?

•

bitmәmiş istehsal
yola salınan mallar.
hazır mәhsul
xammal vә material
gәlәcәk dövrün xәrclәri

473 Ümumi mәhsul üzrә bir günlük xәrcdәn dövriyyә vәsaitinin hansı elementinin normallaşdırılmasında
istifadә edilir?

•

kömәkçi materiallar.
bitmәmiş istehsal
gәlәcәk dövrün xәrclәri
xammal vә material
hazır mәhsul

474 Minimum hәcmdә dövriyyә vәsaiti müәssisәdә hansı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün.
istehsal vә satış planlarını yerinә yetirmәk üçün
istehsal xәrclәri üçün
geniş tәkrar istehsal üçün
satış planını yerinә yetirmәk üçün

475 Dövriyyә kapitalını idarә edәn zman istehsal xәrclәri smetasından hansı әmәliytlarda istifadә olunur?
dövretmә әmsalını hesablayan zaman.

•
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•

dövriyyә vәsaitini normallaşdıran zaman
dövriyyә kapitalından sәmrәli istifadәni müәyyәn edәn zaman
dövriyyә vәsaiti maliyyәlәşәn zaman
bir dövriyyәni hesablayan zaman

476 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinin normativinә daxil olmayan elementi göstәr:

•

hazır mәhsul, yola salınan mallar.
hesablaşmalarda olan pul vәsaiti
kömәkçi materiallar
xammal vә әsas materiallar
bitmәmiş istehsal

477 Dövriyyә kapitalının hansı elementlәri müәssisәlәrdә ancaq cari ildә aşkar edilir?

•

bitmәmiş istehsal xәrclәri.
debitor vә kreditor borcları
maya xәrclәri
gәlәcәk dövrün xәrclәri
material xәrclәri

478 Dövriyyәdә istehlak olunan dövriyyә vәsaiti müәssisәyә nә zaman geri qayıdır?

•

alıcıda maliyyә çәtinliyi yarandıqda.
mәhsulun satışından pul gәliri müәssisәyә daxil olduqda
hazır mәhsul alıcıya yola salındıqda
mәhsul istehsal olunduqda
alıcıdan vaxtı keçmiş kreditor borcu yarandıqda

479 Sabit vә dәyişәn kapital müәssisәdә hansı aktivlәrә daxildir?

•

material aktivlәr
cari aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr
maliyyә aktivlәri.
әsas aktivlәr

480 Dövriyyә vәsaitinin formalaşmasına yönәldilәn investisiya necә adlanır?

•

maliyyә aktivlәrinә investisiyalar
cari aktivlәrә investisiyalar
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә investisiyalar
әsas aktivlәrә investisiya
qeyrimaterial aktivlәrә investisiyalar

481 Müәssisәnin dövriyyә kapitalı daha necә adlanır?

•

әsas aktivlәr.
cari aktivlәr
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr
uzunmüddәtli aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr

482 Dövriyyә kapitalından sәmәrәli istifadәni hansı göstәricilәr xarakterizә edir?

•

rentabellik, maya dәyәri.
dövretmә әmsalı, müddәt
qiymәt, dövriyyә aktivlәri
maya dәyәri
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gәlirlәr, xәrclәr

483 Xammal vә material üzrә normativin formulası:

•

ümum mәhsul xәrci vurulsun ehtiyat norması.
xәrc vurulsun ehtiyat norması
xәrc vurulsun mәnfәәt
xәrc çıxılsın maya dәyәri
әmtәәlik mәhsul xәrci vurulsun ehtiyat norması

484 Materiallar üzrә ehtiyat normasına daxil olan element:

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri üzrә ehtiyat.
sığorta ehtiyatı
hazır mәhsul üzrә ehtiyat
tara üzrә ehtiyat
bitmәmih mәhsul üzrә ehtiyat

485 Müәssisәdә tәdavül dövriyyә fondlarının tәrkibinә daxil olan element:

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri.
alıcılara yola salınan mallar
enerji
xammal vә material
bitmәmiş istehsal

486 Xüsusi dövriyyә kapitalının normativinin artma mәnbәyi:

•

maliyyә sanksiyalarına görә müәssisәyә daxil olan vәsaitlәr.
mәnfәәt
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
sair satışdan gәlir
uzunmüddәtli kreditlәr

487 Müәssisәlәrdә istehsal dövriyyә fondlarının tәrkibinә daxil olan element:

•

Kreditor borcları.
bitmәmiş istehsal
debitor borcları
hazır mәhsul
pul vәsaiti

488 Müәssisәdә normallaşdırılmayan dövriyә vәsaitinә hansı element daxildir?

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri.
debitor vә kreditor borcları
bitmәmiş istehsal
hazır mәhsul, yola salınan mallar
xammal vә material

489 Müәssisәdә dövriyyә kapitalının bir dövriyyәsini xarakterizә edәn formulanı göstәr:

•

PӘӘ`.
PӘİӘ`P`
ӘİӘ`P`
PӘİӘ
PİP`

490 Material üzrә ehtiyat normasına daxil olmayan element:
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•

hazırlıq ehtiyatı.
istehsal tsiklinin uzunluğu
nәqliyyatı ehtiyatı
sığorta ehtiyatı
texnoloji ehtiyat

491 Müәssisәdә tәdavül dövriyyә fondlarının tәrkibinә daxil olmayan element:

•

ambarda olan hazır mәhsul.
gәlәcәk dövrün xәrclәri
kassada olan pul vәsaiti
alıcılara yol salınan mallar
hesablama hesabında olan pul vәsaiti

492 Xüsusi dövriyyә vәsaitinin artma mәnbәyi:

•

satışdan gәlir
uzunmüddәtli kreditlәr
mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları
sair satışdan gәlir.

493 Müәssisә normativdәn yuxarı mal ehtiyatlarının (mövsüm ilә әlaqәdar) tәşkili üçün hansı vәsaitdәn
istifadә edә bilәr?

•

nizamnamә fondundan.
qısamüddәtli kreditdәn
amortizasiya fondunda
mәnfәәtdәn
uzunmüddәtli kreditdәn

494 Әgәr müәssisәdә plan ilinin normativi hesabat ilinin normativindәn aşağı olarsa, o zaman dövriyyәdәn
azad olan hissә (fәrq) hansı pul fonduna keçirilәcәk?

•

valyuta fonduna.
yığım fonduna
amortizsiya fonduna
sığorta fonduna
istehlak fonduna

495 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinin normativinin artan hissәsi hansı mәnbәdәn maliyyәlәşir?

•

uzunmüddәtli kredit hesabına.
xüsusi vәsaitdәn (mәnfәәt)
ehtiyat fondundan
istehlak fondundan
büdcәdәn

496 Hazır mәhsulun ambarda olan hissәsi üçün normativ hesablanan zaman ehtiyat normasına hansı
elementlәr daxildir?

•

istehsal tsiklinin uzunluğunun müәyyәn edәn vaxt.
mlların komplekslәşdirilmәsi vә saxlanılması üçün vaxt
sığorta ehtiyatı
nәqliyyat ehtiyatı
satıcının hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi üçün vaxt

497 Müәssisәdә tәdavül sferasında dövriyyә vәsaitinin hansı elementi normalaşdırılır?
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•

debitor borcları.
ambarda olan vә alıcılara yola salınan mallar
yola salınan mallar, pul vәsaiti
hazır mәhsul, hesablama hesabında olan pul vәsaiti
kassada vә hesablama hesabında olan pul vәsaiti

498 Normativ müәyyәn edilәn zaman xәrclәrin artm әmsalı dövriyyә vәsaitlәrinin hansı elementlәrindә
istifadә edilir?

•

pul vәsaiti.
bitmәmiş istehsal
debitor vә kreditor borcarı
hazır mәhsul
xammal vә material

499 Norma nәyi ifadә edir?

•

pul vәsaitinin maksimum hәcmini.
material vә s. ehtiyatı üçün tәlәb olunan vaxtın uzunluğuna
gәlirin әldә olunması üçün tәlәb olunan vaxtı
xәrclәrin hәcmini
vәsaitlәrin mәnbәlәrini

500 Xammal vә materialı normalaşdırmaq üçün bir günlük xәrcin hesablanması qaydasını göstәr:

•

istehsal xәrclәri smetası vurulsun 90.
xәrclәrin hәcmi böyük olan rübün (IV) istehsal xәrclәri smetası bölünsün 90
istehsal xәrclәri smetası bölünsün 30
istehsal maya dәyәri vurulsun 60
tam maya dәyәri vurulsun 30

501 Xammal vә materiallar üzrә normativi hesablayan zaman ehtiyat normasına daxil olan sığorta ehtiyatı
necә hesablanır?

•

malların qәbulu, ambara yerlәşdirilmәsi üçün tәlәb olunan günlәrin sayı qәdәr.
cari anbar ehtiyatının 50%i qәdәr
texnoloji ehtiyat qәdәr
malların daxilolma müddәtlәri arasında günlәrin 50%i
nәqliyyat ehtiyatının yarısı qәdәr

502 Xammal vә materiallar üzrә normativi hesablayan zaman ehtiyat normasına hansı elementlәr daxil
edilir?

•

sığorta, mәnfәәt, maya dәyәri, qiymәt.
nәqliyyat, sığorta, texnoloji ambar vә s. üzrә ehtiyatlar
nәqliyyat ehtiyatı, maya dәyәri
mәnfәәt, maya dәyәri, qiymәt
istehsal xәrclәri, satışdan gәlir

503 Әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәr üzrә birgünlük xәrc dövriyyә aktivlәrinin hansı elementinin
normativinin hesablanmasında istifadә edilir?

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri.
hazır mәhsul
kömәkçi materiallar
xammal vә materiallar
bitmәmiş istehsal
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504 Müәssisәdә istehsal vә satış planlarını yerinә yetirmәk üçün vәsaitә olan tәlәbatın hәcmi necә müәyyәn
olunur?

•

normativdәn aşağı hәcmdә.
normativ hәcmindә
maksimum hәcmdә
istehsal planından artıq
normativdәn yuxarı hәcmdә

505 Materiallar üzrә normativi hesablamaq üçün birgünlük xәrc hansı sәnәd әsasında hesablanılır?

•

maliyyәplanı.
istehsal xәrclәri smetası – IV rüb
ümumi mәhsulun maya dәyәri – illik
әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri – rüb
biznesplan

506 Xәrclәrin artma әmsalı nәyi xarakterizә edir?

•

materialların yola salınması üçün lazım olan ehtiyatı.
mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi
nәqliyyat ehtiyatını
texnoloji ehtiyatı
materialların istehsala hazırlanması

507 Xәrclәrin artma әmsalı göstәricisindәn dövriyyә kapitalının hansı elementi üzrә vәsaitә tәlәbatın hәcmi
hesablanılan zaman istifadә edilir?

•

kömәkçi materiallar.
bitmәmiş istehsl
hazır mәhsul
gәlәcәk dövrün xәrclәri
yolda olan mallar

508 Xüsusi dövriyyә vәsaitinin ümumi nörmativinә hansı elementlәr daxildir?

•

heç biri
normalaçdıran bütün vәsaitlәr
tara
xammal vә material
gәlәcәk dövrün xәrclәri

509 Dövriyyә aktivlәrinin dövriyyәsi hansı müddәti әhatә edә bilәr?

•

2 ildәn aşağı.
bir ilә vә ondan aşağı
3 ilә
2 ilә
1,5 ilә

510 Dövriyyә kapitlının normallaşdırılan vә normallaşdırılmayan vәsaitә ayrılması, dövriyyә vәsaitinin
tәsnifatının hansı amilinә aiddir?

•

maliyyәlәşmә prinsipinә görә.
tәşkili prinsipinә
istehsaldakı yerinә görә
tәşkili mәnbәlәrinә görә
funksional tәyinatına görә
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511 Funksional tәyinatına görә dövriyyә fondları neçә yerә ayrılır?

•

5.0
2.0
3.0
5.0
4.0

512 Dövriyyә kapitalının xüsusi vә ona bәrabәr tutulan vәsaitә cәlb olunmuş vә borc alınmış vәsaitә
ayrılması, onun tәsnifatının hansı amilinә aiddir?

•

planlaşdırılmasına görә.
tәşkili mәnbәlәrinә görә
istehsaldakı yerinә görә
funksional tәyinatına görә
tәşkili prinsiplәrinә görә

513 Dövriyyә fondlarının istehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarına ayrılması dövriyyә kapitalının tәsnifatının
hansı әlamәtinә aiddir?

•

tәşkili prinsipinә görә
maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә görә.
dövr sürәtinә görә
funksional tәyinatına görә
tәşkili mәnbәyinә görә

514 Müәssisәdә istehsal vә satış planlarını yerinә yetirmәk üçün vәsaitә olan tәlәbatın hәcmi necә müәyyәn
olunur?

•

normativdәn aşağı hәcmdә.
minimum hәcmdә
maksimum hәcmdә
istehsal planından artıq
normativdәn yuxarı hәcmdә

515 Dövriyyә vәsaitinin norması nәyi ifadә edir?

•

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

516 Material üzrә normativ hesablanılan zaman ehtiyat normasına daxil olan sığorta ehtiyatı cari ambar
ehtiytının neçә faizi hәcmindә tәşkil olunur?

•

70%.
0.5
0.4
0.3
0.6

517 İstehsal vә satış prosesindә dövriyyә kapitalı xәrclәnir vә ya dövriyyәyә istehlak olunur?

•

istehsal prosesindә xәrclәnәn dövriyyә kapitalı müәssisәyә geri qaytarılırmır.
istehsal prosesini maliyyәlәşdirir
istehsal prosesindә xәrclәnir
istehsal prosesindә istehlak olunur
istehsal prosesindә istehlak olunur vә xәrclәnir
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518 Xüsusi dövriyyә vәsaiti necә müәyyәn edilir?

•

cari aktivlәri cari passivlәrә vurmaqla
cari aktiv çıxılır, bütün borclar
tәmiz dövriyyә kapitalını cari passivlәrә bölmәklә.
cari aktivlәrdәn cari passivlәri çıxmaqla
cari aktivlәrin cari passivlәrә nisbәti kimi

519 Cari aktivlәrә investisiya olunan vәsaitlәr necә adlanır?

•

uzunmüddәtli investisiyalar.
әsas kapital
dövriyyәdәnkәnar kapital
qeyrimaterial aktivlәr
dövriyyә vәsaiti

520 Dövriyyә vәsaiti planlaşdırılmasına görә neçә yerә ayrılır?

•

6.0
3.0
5.0
2.0
4.0

521 Müәssisәdә normalaşdırılan dövriyyә vәsaitinin ümumi mәblәği hansı vәsaitlәrin hәcmini müәyyәn
edir?

•

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

522 Müәssisәdә material ehtiyatları istehsalın hansı sferasında yerlәşir?

•

malların yola salınmasında.
alıcıda
satış ambarında
istehsalda
tәdavül sferasında

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

•

әsas vә dövriyyә fondlarına.
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
qeyrimterial aktivlәrә
istehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarına
tәdavül fondlarına vә dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә

524 Müәssisәnin cari dövriyyәsinә daxil olan borc kpitalına nә daxildir?

•

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

525 Özәllәşdirilmiş müәssisәlәr öz xüsusi dövriyyә kapitalını başqa müәssisәlәrә sata bilәrmi?
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•

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

526 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

hazır mәhsul
pul vәsaiti
kredit borcu
material
gәlәcәk dövrün xәrclәri

527 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

bitmәmiş istehsal
istehsal ehtiyatları
hazır mәhsul
gәlәcәk dövrün xәrclәri
kreditor borcu

528 Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

•

yanacaq, tәmir ehtiyatları, hazır mәhsul vә binalar
tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri, pul vәsaitlәri ә maşınlar
gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri, kreditlәr.
pul vәsaitlәri, azqiymәtli texköhnәlәn әşyalar, debitor borcları
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә hazır mәhsul

529 Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

•

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

530 İqtisadiyyatın hansı sahәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin tәşkili mәnbәlәrindә borc alının vәsaitlәr böyük
xüsusi çәkini tәşkil edir?

•

sәnaye
nәqliyyat
kәnd tәsәrrüfatı
tikinti
rabitә.

531 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaiti maliyyә resurslarının hansı elementi hesabına tamamlanır?

•

amortizasiya ayırmaları.
nizamnamә kapitalı
mәnfәәt
möhkәm passivlәr
qısamüddәt kredit

532 Müәssisәdә normativ hәcmdә dövriyyә vәsaitlәrinә olan tәlәbat hansı mәnbәdәn maliyyәlәşmәlidir?
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•

yuxarı tәşkilatların vәsaiti.
qısamüddәtli bank krediti
xüsusi vәsaitlәr
uzunmüddәtli bank krediti
büdcә vәsaiti

533 Xәrclәrin artma әmsalı nәyi xrakterizә edir?

•

xәrclәrin maliyyәlәşdirilmәsini
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun hazırlıq sәviyyәsini
xammal vә materialın istehsala verilmәsini.
mәhsulun yola salınmasını

534 Müәssisәdә istehsal sferasında vәsaitlәrin dövriyyәsinin lәngimәsinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

satış planının yerinә yetirilmәsi
İstehsal planının icrası satış prosesi
mәnfәәt planının yerinә yetirilmәsi
Әmtәәlik mәhsul planının yerinә yetirilmәsi.
müәssisәnin tәchizatı, әsas istehsal fondlarında bboş dayanmalar

535 Müәssisәnin müflislәşmәsinin üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır?

•

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

536 PӘİӘ`Ә`P` formulası müәssisәdә hansı aktivlәrin bir dövriyyәsini xarakterizә edir?

•

Qeyrimaterial aktivlәr
dövriyyә aktivlәri
material aktivlәr
әsas aktivlәr
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr.

537 Dövriyyә vәsaitinin orta qalığı vurulsun günlәrin sayı bölünsün satışın hәcmi formulası müәssisәdә
hansı göstәricini xarakterizә edir?

•

müәssisәnin balans mәnfәәtini
bir dövriyyәnin yüklәnmәsi әmsalını
bir dövriyyәnin müddәtini
dövretmә әmsalını
xalis mәnfәәti.

538 Bir günlük xәrc vurulsun ehtiyat norması nәyi xarakterizә edir?

•

mәnfәәtin hesablanmasını
amortizasiyanın hesablanmasını
xәrclәrin hesablanmasını.
amortizasiya normasını
materiallar üzrә vәsaitә tәlәbatı

539 Dövretmә әmsalı vә dövriyyәnin yüklәnmәsi әmsalı müәssisәnin hansı aktivlәrindәn sәmәrәli istifadәni
xarakterizә edәn göstәricilәrdir?
qeyrimaterial aktivlәr.
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•

material aktivlәri
әsas kapital
dövriyyә kapitalı
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

540 Aşağıdakı amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?

•

amortizasiya norması
әsas fondların amortizasiyası
әsas fondların orta illik dәyәri
istehsal tsiklinin uzunluğu
mәnfәәtin hәcmi

541 Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitinin normativi aşağıdakı amillәrin hansından aslıdır?

•

istehsal olunan mәhsulun hәcmi vә tәrkibindәn, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn
istehsal tsiklinin uzunluğundan, әsas fondların yenilәşmә әmsalından vә mәhsulun maya dәyәrindәn
istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakterindәn, mәhsulun maya dәyәrindәn vә әmәyiqn tәşkilindәn
istehsal olunan mәhsulun hәcmi, işçilәrin sayı vә istehsal tsiklinin uzunluğundan
istehsal tsiklinin uzunluğundan, ümumi mәhsula, çәkilәn xәrclәrdәn vә istehsal prosesindә xәrclәrin artma
әmsalından.

542 Normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinә aiddir:

•

istehsal ehtiyatları
hazır mәhsul
gәlәcәk dövrün xәrclәri
pul vәsaitlәri.
bitmәmiş istehsal

543 Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

•

tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri, pul vәsaitlәri vә maşınlar
gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri, kreditlәr.
pul vәsaitlәri, azqimәtli tez köhnәlәn әşyalar, debitor borcları
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә hazır mәhsul
yanacaq, tәmir ehtiyatları, hazır mәhsul vә binalar

544 Müәssisәnin dövriyyә fondları nәdir?

•

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

545 İstehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisi dövriyyә vәsaitinin hansı elementinin normativini hesablamaq
üçün istifadә edilir?

•

hazır mәhsul
bitmәmiş istehsal.
materiallar
kömәkçi materiallar
gәlәcәk dövrün xәrclәri

546 Әmtәәlik vә ümumi mәhsulun xәrc smetalarından dövriyyә vәsaitinin hansı elementlәri üçün normativ
hesablayan zaman istifadә edilir?
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•

materiallar, enerji
bitmәmiş istehsal, hazır mәhsul
kömәkçi materiallar.
xammal vә materiallar
yaranacaq vә enerji

547 Müәssisәdә cari aktivlәrә hansı vәsaitlәr fondu?

•

ancaq tәdavül dövriyyә vәsaiti
qeyrimaterial aktivlәr.
әsas vәsait
maliyyә aktivlәri
istehsal vә tәdavül dövriyyә vәsaiti

548 Dövriyyә kapitalının xüsusi cәlb olunmuş vә borc alınmış vәsaitlәrә ayrılması onun tәsnifatının hansı
prinsipnә aiddir?

•

tәşkili
funksional tәyinatı.
istehsaldakı yeri
maliyyәlәşmә mәnbәlәri
planlaşdırılması

549 Normallaşdırılan vә normallaşdırılmayan dövriyyә vәsaiti, onun tәsnifatının hansı prinsipinә daxildir?

•

maliyyәlәşmә mәnbәlәri prinsipi
nәzarәt prinsipi
istehsaldakı yeri prinsipi
tәşkili prinsipi
funksional prinsipi

550 Müәssisәdә dövriyyә vәsaitinin hansı elementlәri normallaşdırılmır?

•

xammal vә әsas materiallar
debitor vә kreditor borcları
gәlәcәk dövrün xәrclәri, hazır mәhsul
yanacaq vә enerji
hazır mәhsul vә yolda olan mallar.

551 Bitmәmiş istehsal üzrә ehtiyat normasına hansı göstәrici daxil deyil?

•

mәhsulun bir әmәliyyatdan başqa әmәliyyata keçmәsi üçün vaxta.
Texnoloji ehtiyat
dövriyyә ehtiyatı
nәqliyyat ehtiyatı
malların yolda olma vaxtı

552 Materiallar üzrә ehtiyat normasına daxil olan cari ambar ehtiyatı materialların daxil olduğu iki partiya
arasındakı intervalın neçә faizi hәcmindә tәşkil olunur?

•

0.3
60%.
0.5
1.0

553 Materiallar üzrә normativ hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?
Hazır mәhsul üzrә ehtiyat norması.
xәrclәrin artma әmsalı, istehsal tsiklinin uzunlüğü
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•

mәhsulun qiymәti, maya dәyәri
istehsal xәrclәri smetası, ehtiyat norması

554 Müәssisәdә hansı aktivlәrin dövriyyәsi tez başa çatır?

•

cari aktivlәr
dövriyyәdәnkәnar aktivlәr
başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına uzunmüddәtli qoyulmuşlar.
әsas aktivlәr
qeyrimaterial aktivlәr

555 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәr üzrә nizamnamә fondu nә zaman tamamlanır?

•

fәaliyyәtdә olan әsas kapital lәğv olunduqda
әsas fondlar köhnәldikdә
әsas fondlar tәmir olunduqda.
quraşdırılmayan avadanlıqlar mövcud olduqda
әsas fondlar istismara verilәn zaman

556 Müәssisәdә mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi hansı әmsal ilә hesablanır?

•

bir dövriyyәni xarakterizә edәn formula.
dövretmә әmsalı
yüklәmә әmsalı
xәrclәrin artma әmsalı
bir dövriyyәnin uzunluğu xarakterizә edәn göstәrici

557 Müәssisәdә bitmәmiş istehsal üzrә normativi hesablamaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

yanacaq üzrә norma
hesablaşmalar üçün gün
hazır mәhsul üzrә ehtiyat norması
xәrclәrin artma әmsalı, istehsal tiskilinin uzunluğu
materiallar üzrә ehtiyat norması.

558 Ümumi mәhsul üzrә birgünlük xәrcdәn dövriyyә vәsaitinin hansı elementinin normallaşdırılmasında
istifadә edilir?

•

gәlәcәk dövrün xәrclәri
xammal vә material
kömәkçi materiallar.
hazır mәhsul
bitmәmiş istehsal

559 Dövriyyә kapitalından sәmәrәli istifadәni hansı göstәricilәr xarakterizә edir?

•

gәlirlәr, xәrclәr
qiymәt, dövriyyә aktivlәri
maya dәyәri
dövretmә әmsalı, dövriyyәnin müddәti
rentabellik, maya dәyәri.

560 Müәssisәdә material aktivlәrinә daxil olmayan element:

•

istehsal ehtiyatları
әsas material vә xammal
avadanlıq.
bitmәmiş istehsal
torpaq hüququ
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561 Tәkrar istehsal prosesindә yerlәşdirilmәsinә görә dövriyyә aktivlәri hansı fondlara ayrılır?

•

әsas vә dövriyyә fondlarına.
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә, maliyyә aktivlәrinә
qeyrimaterial aktivlәrә, dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә
istehsal vә tәdavül dövriyyә fondlarına
tәdavül fondlarına vә dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә

562 Müәssisәnin cari dövriyyәsinә daxil olan borc kapitalına nә daxildir?

•

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

563 İstehsal vә satış prosesindә dövriyyә kapitalı xәrclәnir vә ya dövriyyә istehlak olunur?

•

istehsal prosesindә xәrclәnir
satış vә istehsal prosesindә xәrclәnir
istehsal prosesindә istehlak olunur vә xәrclәnir
istehsal prosesindә xәrclәnәn dövriyyә kapitalı müәssisәyә geri qaytarılır.
istehsal prosesindә istehlak olunur

564 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr:

•

vergi xidmәti
sığorta şirkәti.
auditor tәşkilatı
mühasibatlıq
menecment

565 Maliyyә menecmentinin yarım sistemi olan idarә obyektinә daxildir:

•

maliyyә meneceri
müәssisәnin maliyyә xidmәti
maliyyә resursları, maliyyә münasibәtlәri
baş mühasib
maliyyә nәzarәti.

566 Müәssisәdә maliyyәnin idarәolunması obyektini göstәr:

•

sığorta şirkәtlәri
idarәetmәni hәyata keçirәn tәşkilati strukturlar
dövlәt maliyyә xidmәti.
nazirliklәrin maliyyә strukturları
müәssisә maliyyәsi

567 Müәssisәdә bütün maliyyә әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra onun fәaliyyәti nәzarәtin hansı metodu ilә
yoxlanılır?

•

tәhlil
siyahıyaalma
şirkәti
baxış.
monitorinq
tәftiş

568 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr:
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•

auditor tәşkilatı
mühasibatlıq
menecment
vergi xidmәti
sığorta

569 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin sabitliyi nәdәn asılıdır?

•

büdcәyә vergilәrin köçürülmәsindәn.
satışdan gәlirin daxil olmasından
malların alıcıları yola salmasından
istehsal planının yerinә yetirilmәsindәn
banklarla hesablaşmalardan

570 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması obyekti:

•

vergi xidmәti.
maliyyә münasibәtlәri
maliyyә idarәsi
İdarәetmәni hәyata keçirәn tәşkilatı strukturlar
sığorta tәşkilatı

571 Tәsәrrüfatdaxili maliyyә nәzarәtini hnsı subyekt hәyata keçirir?

•

vergi orqanı
müәssisәin maliyyә xidmәti.
auditor firması
sahә nazirliklәrinin tәftiş apparatı
Maliyyә Nazirliyi

572 Müәssisәdә faktiki vә plan gösәricilәrin müqayisәsi, nәzarәtin hansı metodu ilә aparılır?

•

monitorinq.
tәhlil
baxış
tәftiş
siyahıyaalma

573 Vergi xidmәti müәssisәdә vergi nәzarәtinin hansı formasından istifadә edir?

•

monitorinq.
sәyyar
tәftiş
kamerial
tәhlil

574 Müәssisә cari aktivlәrdәn cari passivlәri çıxmaqla hansı göstәricini hesablayır?

•

xalis mәnfәәti.
xüsusi dövriyyә vәsaitini
mәnfәәti
satışdan gәliri
rentabelliyi

575 Müәssisәdә müvәqqәti maliyyә çәtinliyi yarandıqda hansı vәsaitdәn istifadә edә bilәr?

•

kreditor borcları.
qısa müddәtli bank krediti
büdcә vәsaiti
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baş idarәnin vәsaiti
uzunmüddәtli bank krediti

576 Müәssisәdә maliyyәnin idarә olunması obyekti:

•

müәssisәlәr.
maliyyә münasibәtlәri
vergi xidmәti
idarәetmәni hәyata keçirәn tәşkilatı strukturlar
sığorta şirkәti

577 Vaxtı keçmiş kreditor borcları müәssisәdә nә zaman yaranır?

•

istehsal vә satış planlarını yerinә yetirdikdә.
müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitindә çatışmamazlıq yarandıqda
rentabelli işlәdikdә
maliyyә vәziyyәti yaxşı olduqda
mәnfәәtli olduqda

578 Maliyyә nәzarәtinin metodu:

•

anketlәşmә.
yoxlama
әsaslandırma
sәnәdli uçot
mühasibat

579 Müәssisәnin balansının likvidliyi nәdir?

•

kreditlәrin ödәnilmәsi
müәssisәnin aktivlәri ilә onun öhdәliklәrinin ötürülmәsi
vergilәrin ödәnilmәsi
Әmlakın lәğv olunması
aktivlәrin gәlir gәtirmәk qabiliyyәti

580 Maliyyә riskinin növü

•

Limit riski
Kredit riski
Kommersiya riski
Istehsal riski
Bazaar riski

581 Müәssisәdә maliyyә fәaliyyәtinin idarә olunmasında vacib rol oynayır

•

Müәssisә rәhbәri
Menecer
Kredit işçilәri
Vergi işçilәri
Marketinq

582 Müәssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinin qrunun saxlanılmasının tәmin olunması vә nә demәkdir?

•

Xüsusi dövriyyә vәsaiti hәcmindә olmalıdır
dövriyyә vәsaiti nomativ hәcmdә olmalıdır
Dövriyyә vәsaiti normativdәn aşağı olmamalıdır
Dövriyyә vәsaitinin hәcmi maksimim olmalıdır
Dövriyyә vәsaiti normativdәn yuxarı olmalıdır
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583 Müәssisәdә maliyyәnin idarә edilmәsinin subyektini gösәtәr

•

Maliyyә bazarı
menecment maliyyә şöbәsi
Kredit iştirakçıları
Vergi xidmәti
Fond birjası

584 Maliyyә nәzarәtinin metodunu göstәrin

•

Veksel
tәhlil
Uçot
Mühasibatlıq
Hesablaşmalar

585 Müәssisәlәrin maliyyә sabitliyinin hansı göstәrivini müәyyәn edir

•

Mәvfililik әsas fondler
Ödәmә qaniliyyәti
Kredit qabiliyyәti
Qiymәt vә maya dәyәri
Maya dәyәri

586 Maliyyә işinin әsas vә vacib istiqamәtinә aiddir

•

Kretilәşmә, sәhm, istiqaraz
Maliyyә planlaşdırılması operativ iş, nәzarәtanalitik iş
Әsas vә dövriyyә kapitalının saxlanması vә sәmәrәli istifadәsi
Maliyyә sәnәdlәrini hazırlamaq
Pul vәsaitinin axını, hazır mәhsul qalığı

587 Tәsәrrüfat subyekti müәssisәdә maliyyә işini tәşkli etmәk üçün hansı xidmәt sahәsi tәşkil edir

•

Tәchizat
Maliyyә
Plan şöbәsi
Mühasibatlıq
Satış

588 Müәssisәdә maliyyә işinin әsas mәzmunu göstәr

•

Işçilәrә tәqaüdvә әmәk hakkının verilmәsi
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә resursları ilә tәmin olunması
mәhsul satışının tәşkili
istehsal prssesinin tәşkili
Bankda müxtәlif hesabların açılması

589 Perspektiv maliyyә planlaşdırılması hansı sәnәdlәrin tәrtibi ilә başa çatır?

•

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

590 «Maliyyә strategiyası» biznes planın neçәnici bölmәsini tәşkil edir?
4.0

•
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•

8.0
5.0
2.0
6.0

591 Әmәk haqqı, ezamiyyә xәrclәri vә s. ödәnilmәsi müәssisәnin hansı planında göstәrilir?

•

pul vәsaitinin hәrәkәti planı
kassa planı
kredit planı
maliyyә planı
şahmat planı

592 Müәssisә investisiya layihәlәrini hәyata keçirmәk üçün hansı plan tәrtib edir?

•

ödәmә tәqvimi.
biznesplan
hesabat balansı
maliyyә planı
«pul vәsaitinin hәrәkәti» balansı

593 Planı hazırlamaqdan ötrü hesablamaların müxtәlif növlәrindәn istifadә maliyyә planlaşdırılmasının hansı
metoduna aiddir?

•

vergi variantı.
çox variantlılıq
nәzarәt variantı
büdcә variantı
müәssisә variantı

594 Maliyyә planlarının icrasına nәzarәt maliyyә planlaşdırılmasının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

dövrdüncü.
axırıncı
ikinci
әvvәlinci
üçüncü

595 Hesabat dövrünün göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi maliyyә planlaşdırılmasının hansı mәrhәlәsinә
aiddir?

•

5.0
1.0
2.0
3.0
4.0

596 «Ödәmә tәqvimi» hansı maliyyә planlaşmasına aiddir?

•

aitinin hәrәkәti.
biznesplan
Strateji
operativ
cari
kassa planı.

597 Kassa planı hansı maliyyә planına daxildir?
pul vәsaiti

•
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•

operativ
perspektiv
strateji
balansın proqnozu

598 Planlaşdırma prinsipinә görә dövriyyә kaptitalı neçә yerә ayrılır?

•

material vә qeyrimaterial aktivlәrә.
normallaşdırılan vә normallaşdırılmayan vәsaitlәrә
qısa vә uzunmüddәtli aktivlәrә
xüsusi vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәrә
xüsusi vә cәlb olunmuş vәsaitlәrә

599 Kapital qoyuluşu üçün nәzәrdә tutulmuş mәnfәәti müәssisә hansı plana daxil edir?

•

cari istehsal planına.
maliyyә planına
ödәmә tәqviminә
istehsal xәrclәri smetasına
perspektiv üçün istehsal planına

600 Operativ maliyyә planları sisteminә hansı plan daxildir?

•

kredit planı.
ödәmә tәqvimi
biznesplan
İllik gәlirlәr vә xәrclәr balansı
maliyyә planı

601 «Ödәmә tәqvimi» neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

602 Operativ maliyyә planlaşdırılması zamanı tәrtib olunan plan.

•

balansın proqnozu.
ödәmә tәqvimi
biznesplan
uzunmüddәtli kredit planı
«pul vәsaitinin hәrәkәti» proqnozu

603 Perspektiv planlara daxil olan «Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında» proqnozun kömәyi ilә müәssisәdә hansı
iqtisadi göstәrici müәyyәn edilir?

•

әmtәәlik mәhsulun hәcmi.
mәnfәәtin hәcmi
satışın hәcmi
mәhsulun maya dәyәri
rentabelliyin sәviyyәsi

604 Maliyyә strategiyası әsasında müәssisәdә hansı istiqamәtdә siyasәt hazırlanır?

•

amortiasiya siyasәti.
maliyyә siyasәti
risk siyasәti
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vergi siyasәti
innovasiya siyasәti

605 Satışın hәcminin proqnozu hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

•

satılacaq mәhsulun miqdarı, mәnfәәt.
natural formada satışın hәcmi, mәhsul vahidinin qiymәti
әmtәәlik mәhsulun hәcmi, rentabellik
satılacaq mәhsulun miqdarı, hәr vahid mәhsulun maya dәyәri
mәhsul vahidi, mәnfәәt

606 Planlaşma nәdir?

•

proqnozlaşmadır.
idarәetmә funksiyasıdır
özünümaliyyәlәşmәdir
iqtisadi tәnzimlәmәdir
nәzarәt funksiyasıdır

607 Müәssisә investisiya layihәlәrini hәyata keçirmәk üçün hansı plan tәrtib edir?

•

biznesplan
maliyyә planı
ödәmә tәqvimi.
«pul vәsaitinin hәrәkәti» balansı
hesabat balansı

608 Planı hazırlamaqdan ötrü hesablamaların müxtәlif növlәrindәn istifadә maliyyә planlaşdırılmasının hansı
metoduna aiddir?

•

vergi variantı.
çox variantlılıq
nәzarәt variantı
büdcә variantı
müәssisә variantı

609 Maliyyә planlarının icrasına nәzarәt maliyyә planlaşdırılmasının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

dövrdüncü.
axırıncı
ikinci
әvvәlinci
üçüncü

610 Operativ maliyyә planları hansı dövrü әhatә edir?

•

4 il, 5 ay.
rüb, ay
3 il, 8 ay
1 il, 5 ay
2 il, 5 ay

611 «Ödәmә tәqvimi» hansı maliyyә planlaşmasına aiddir?

•

kassa planı.
operativ
strateji
cari
biznesplan
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612 Biznesplanının axırıncı bölmәsi necә adlanır?

•

investisiya planı.
maliyyә strategiyası
marketinq planı
istehsal planı
mәnfәәt planı

613 Maliyyә planlaşdırılması prosesinin birinci mәrhәlәsindә hansı fәaliyyәt hәyata keçirilir?

•

cari plan tәrtib olunur.
hesabat dövrünün maliyyә göstәricilәri qiymәtlәndirilir
proqnoz sәnәdlәri hazırlanır
maliyyә planının layihәsi hazırlanır
perspektiv plan tәrtib olunur

614 Kassa planında hansı әmәliyyatlar göstirilir?

•

sığorta ödәnişlәri.
mәhsul satışından gәlir
büdcәyә verginin ödәnilmәsi
әmәk haqqının ödәnilmәsi
kommersiya xәrclәrinin ödәnilmәsi

615 Operativ maliyyә planlarına daxil olan plan:

•

strateji plan.
kassa planı
mәnfәәt vә zәrәrlәr planı
hesabat balansı
gәlirlәr vә xәrclәr balansı

616 Operativ maliyyә planlaşdırılması zamanı tәrtib olunan plan:

•

Balansın proqnozu.
ödәmә tәqvimi
biznesplan
uzunmüddәtli kredit planı
«pul vәsaitinin hәrәkәti» proqnozu

617 Cari maliyyә hansı plan әsasında tәrtib olunur?

•

ödәmә tәqvimi.
strateji plan
operativ plan
biznesplan
pul vәsaitinin hәrәkәti planı

618 Maliyyә strategiyası әsasında müәssisәdә hansı istiqamәtdә siyasәt hazırlanır?

•

vergi siyasәti
investisiya siyasәti.
maliyyә siyasәti
innovasiya siyasәti

619 Maliyyә strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

•

perspektiv üçün müәssisәnin maliyyәlәşmәsini.
müәssisәnin uzunmüddәtli fәaliyyәtinin mәqsәdini vә inkişafını
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müәssisәnin operativ fәaliyyәtinin inkişafını
müәssisәnin cari fәaliyyәtinin inkişafını
iki ilә qәdәr müәssisәnin fәaliyyәtinin inkişafını

620 Maliyyә strategiyasının işlәnmәsi planlaşmanın hansı növünә aiddir?

•

rüblük.
perspektiv
cari
operativ
illik

621 Geniş tәkrar istehsal templәri planlaşmanın hansı növünә aiddir?

•

cari planlaşmaya.
perspektiv planlaşmaya
illik planlaşmaya
rüblük planlaşmaya
operativ planlaşmaya

622 Mәzmunundan, tәyinatından vә qarşısına qoyulan vәzifәlәrdәn asılı olaraq maliyyә planlaşdırılması
tәsnifatına görә neçә yerә bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

623 Maliyyә planlaşdırılması prosesi tәcrübәdә hansı fәaliyyәtlә başa çatır?

•

cari maliyyә planının tәrtibi ilә.
planların icrası vә icrasına nәzarәtilә
planlara nәzarәt
planların icrası ilә
biznesplanın tәrtibi ilә

624 Maliyyә planlaşdırılması tәcrübәsindә tәtbiq edilәn metod:

•

әmsal metodu
normativ metod
nәzarәt metodu
birbaşa metod
norma metodu

625 Planlaşma nәdir?

•

proqnozlaşmadır.
nәzarәt funksiyasıdır
özünümaliyyәlәşmәdi
idarәetmә funksiyasıdır
iqtisadi tәnzimlәmәdir
nәzarәt funksiyasıdır

626 Cari ildә aşkar edilәn debitor vә kreditor borclarını müәssisә hansı sәnәddә göstәrir?

•

kredit planı.
hesabat balansı
pul vәsaitinin hәrәkәti planı
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maliyyә planı
kassa planı

627 Operativ maliyyә planları sisteminә hansı plan daxildir?

•

perspektiv maliyyә planı.
ödәmә tәqvimi
biznesplan
illik gәlirlәr vә xәrclәr balansı
smeta

628 Mәnfәәtdәn başqa, müәssisәnin fәaliyyәtinin son maliyyә nәticәlәrini daha hansı göstәrici xarakterizә
edir?

•

bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, rentabellik, mәnfәәt vergisi.
mәnfәәt vergisi, maya dәyәri, istehsal fondlarından istifadә
dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsi, istehsal maya dәyәri
rentabellik
rentabellik, istehsal maya dәyәri, balans mәnfәәti

629 Mәnfәәt vә rentabellik müәssisәdә maliyyә tәhlilindә nә zaman istifadә edilir?

•

balansın likvidliyinin tәhlilindә.
maliyyә vәziyyәtinin tәhlilindә
maliyyә sabitliyinin tәhlilindә
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilindә
aktivlәrin likvidliyinin tәhlilindә

630 Plan vә faktiki göstәricilәr maliyyә tәhlilinin hansı metodunda istifadә edilir?

•

nәzarәt
qruplaşma
birbaşa.
analitik
müqayisә

631 Maliyyә tәhlili hansı metod ilә aparılır?

•

nәzarәt
birbaşa
analitik.
әmsal
qruplaşma

632 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirәn әsas göstәricini göstәr:

•

qeyrimaterial aktivlәri
dövriyyә aktivlәrinin vәziyyәti
Dövriyyәdәn kәnar aktivlәr
möhkәm passivlәr.
maliyyә aktivlәri

633 Müәssisә cari aktivlәrdәn cari passivlәri çıxmaqla hansı göstәricini hesablayır?

•

mәnfәәti
xalis mәnfәәti.
rentabelliyi
xüsusi dövriyyә vәsaitini
satışdan gәliri
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634 Mәnfәәtin tәhlili zamanı hansı nәticәlәr müәyyәn edilir?

•

mәnfәәtin bölüşdürülmәsi istiqamәtlәri.
mәnfәәtin necә formalaşması
mәnfәәtin artması
mәnfәәtin azalması
mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr

635 Balans mәnfәәti tәhlil olunan zaman hansı dövrlәrin mәlumatları müqayisә olunur?

•

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

636 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

•

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

637 Maliyyә tәhlilinin metodunu göstәr:

•

vaxt metodu.
nәzarәt metodu
birbaşa metod
qruplaşma metodu
analitik metod

638 Maliyyә tәhlilinin müqayisә metodunun mahiyyәtini göstәr:

•

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

639 Maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin birinci mәrhәlәsinin mahiyyәtini göstәr:

•

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

640 Müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlilindә istifadә olunan nәzarәt metodu:

•

differensial metod.
inteqral metod
balans metodu
müqayisә metodu
maliyyә hesablamaq metodları

641 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

•

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

642 Maliyyә tәhlilinin müqayiәsi metodunun mahiyyәtini göstәr:

•

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

643 Maliyyә tәhlili hansı metod ilә aparılır?

•

analitik
әmsal
birbaşa
nәzarәt
qruplaşma

644 Maliyyә nәticәlәrinin tәhlili üçün mәnfәәtin hansı hissәsi әsas götürülür?

•

bölüşdürülәn mәnfәәt.
satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt
qeyrisәnaye xarakterli mәhsul satışından mәnfәәt
mәnfәәtin ümumi mәblәği
xalis mәnfәәt

645 Dövriyyәnin yüklәnmsәsi әmsalı necә hesablanılır?

•

mәnfәәt bölünsün dövriyyә aktivlәrinә.
satışın hәcmi vurulsun dövriyyә vәsaitinә
satışın hәcmi bölünsün dövriyyә aktivlәrinin orta illik qalığına
dövriyyә aktivlәrinin orta illik qalığı bölünsün satışın hәcminә
mәnfәәt bölünsün dövriyyә vәsaitinin hәcminә

646 Balansın likvidliyinin mahiyyәtini göstәr:

•

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

647 Müәssisәnin kredit qabiliyyәtinin mahiyyәtini göstәr:

•

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

648 Müәsisәnin maliyyә sabitliyi hansı göstәrici ilә müәyyәn edilir?
debitor vә kreditor borcları.
hesablaşmalaın vәziyyәti
balansın likvidliyi
kredit labiliyyәti

•
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•

ödәmә qabiliyyәti

649 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

•

pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu
biznesplan
kassa planı.
ödәmә tәqvimi
mühasibat balansı

650 Maliyyә tәhlilinin müqayisә metodunun әsasını nә tәşkil edir?

•

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

651 Maliyyә tәhlilinin mәqsәdi:

•

dövriyyә kapitalının vәziyyәtinә nәzarәt
istehsal planının yerinә yetirilmәsi haqqında mәlumat
maliyyә vәziyyәti haqqında mәlumat almaq
büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi haqqında mәlumat almaq.

652 Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin predmetini göstәr:

•

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

653 Әgәr alıcı tәşkilat әsaslandırılmış halda satıcının hesab sәnәdini ödәmәkdәn imtina edәrsә, o zaman
alıcıya daxil olan mallara qarşı hansı maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

malın dәyәrini sonradan ödәmә.
mәsul mühafizә
malın dәyәrini әvvәlcәdәn ödәmә
akkreditiv
malın dәyәrini hissәhissә ödәmә

654 Alıcı müәssisәyә nә zaman akkreditiv hesablanma forması tәtbiq edilir?

•

sosial müdafiә fonduna ayırmaları vaxtında köçürmәzsә.
ödәmә intizamını uzun müddәt pozarsa
krediti geri qaytarmazsa
müqavilә şәrtlәrini pozduqda
büdcәyә vergini ödәmirsә

655 Hesablaşmaların akreditiv forması alıcı müәssisәyә nә zaman tәtbiq olunur?

•

sosial vergilәr ödәnilmәdikdә.
satıcıların hesab sәnәdlәrini vaxtında ödәyә bilmәdikdә
kreditlәri vaxtında geri qaytarmadıqda
büdcәyә vergilәri ödәmәdikdә
әmәk haqqı vaxtında ödәnilmәdikdә

656 Nә zәman alıcılara yola salınan mallara mәhsul mühafizә sanksiyası tәtbiq edilir?
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•

alıcı ödәmә intizamını pozduqda.
satıcı müqavilә inzizamını pozduqda
satıcı hesablaşma intizamını pozduqda
müәssisә hesablaşma intizamını pozduqda
alıcı müqafilә intizamını pozduqda

657 Hesablaşmaların akreditiv forması alıcı müәssisәyә nә zaman tәtbiq olunur?

•

sosial vergilәr ödәnilmәdikdә.
satıcıların hesab sәnәdlәrini vaxtında ödәyә bilmәdikdә
kreditlәri vaxtında geri qaytarmadıqda
büdcәyә vergilәri ödәmәdikdә
әmәk haqqı vaxtında ödәnilmәdikdә

658 Müәssisә büdcәyә vergi ödәyәn zaman nәzarәtin hansı növü hәyata keçirilir?

•

әvvәlcәdәn, cari.
cari
sonradan
әvvәlcәdәn
әvvәlcәdәn, sonradan

659 Müәssisәlәrdә maiyyә әmәliyyatları üzәrindә әvvәlcәdәn nәzarәt kim tәrәfindәn aparılır?

•

auditor.
baş mühasib
menecer
müәssisә rәhbәri
iqtisadçı

660 Nağdsız hesablaşmaların hansı forması maliyyә sanksiyası formasında çıxış edir?

•

inkasso.
akkreditiv
ödәmә tәlәbnamәsi
hesablaşma çeki
çek

661 Müәssisәlәr (alıcılar) müntәzәm olaraq ödәmә intizamını pozarlarsa, o zaman hansı hesablaşma
formasından istifadә edilir?

•

ödәmә tapşırığı.
akkreditiv
imkasso
veksel
çek

662 Alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar nә zaman yaranır?

•

müәssisәnin maliyyә vәziyyәti pis olduqda.
malın dәyәrinin ödәnilmәsindәn әsaslandırılmış imtina edildikdә
malın dәyәrinin ödәnilmәsi gecikdirildikdә
malın dәyәri ödәnildikdә
malın dәyәri hissәhissә ödәnildikdә

663 Müәssisәlәr (alıcılar) müntәzәm olaraq ödәmә intizamını pozarlars, o zaman hansı hesablaşma
formasından istifadә edilir?
ödәmә tapşırığı.

•
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•

akkreditiv
inkasso
veksel
çek

664 Әgәr alıcı tәşkilat әsaslandırılmış halda satıcının hesab sәnәdini ödәmәkdәn imtina edәrsә, o zamn
alıcıya daxil olan mallara qarşı hansı maliyyә sanksiyası tәtbiq edilir?

•

inkasso
mәsul mühafizә
çek
akkreditiv
ödәmә tәlәbnamәsi

665 Nağdsız hesablaşmaların hansı formasından istifadә edәn zaman alıcı tәşkilat qısa müddәtli kredit ala
bilәr?

•

ödәmә tapşırıqları.
vekseldәn
akkreditiv
çeklәrdәn
ödәmә tәlәbnamәsi

666 Alıcı müәssisәyә nә zaman akkreditiv hesablaşma forması tәtbiq edilir?

•

Sosial müdafiә fonduna ayırmaları vaxtında köçürmәzsә.
öәdәmә intizamını uzun müddәt pozarsa
krediti geri qaytarmazsa
müqavilә şәrtlәrini pozduqda
Büdcәyә vergini ödәmirsә

667 Alıcılar nә zaman malın dәyәrini ödәmәkdәn imtina edirlәr?

•

alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmәdikdә.
satıcı müqavilә şәrtlәrini pozduqda
alıcının maliyyә vәziyyәti pis olduqda
nәqliyyat tәşkilatı malı vaxtında yola salmadıqda
alıcı iflasa uğradıqda

668 Alıcı müәssisәyә nә zaman akkreditiv hesablaşma forması tәtbiq edilir?

•

sosial müdafiә fonduna ayırmaları vaxtında köçürmәzsә.
ödәmә intizamını uzun müddәt pozarsa
krediti geri qaytarmazsa
müqavilә şәrtlәrini pozduqda
büdcәyә vergini ödәmirsә

669 Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyә sanksiyası formasında çıxış edir?

•

İnkasso tapşırığı.
akkreditiv
ödәmә tәlәbnamәsi
hesablaşma çeki
inkasso

670 Müәssisәlәr (alıcılar) müntәzәm olaraq ödәmә intizamını pozarlarsa, o zaman hansı hesablaşma
formasından istifadә edilir?
ödәmә tapşırığı.

•
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•

akkreditiv
inkasso
veksel
çek

671 Nağdsız hesablaşmaların hansı forması alıcı ilә satıcı tәşkilatlar arasında malın dәyәrinin ödәnilmәsini
sürәtlәndirir?

•

çekler
akkreditiv
Planlı ödәmә
Ödәmә tapşırığı
Veksel

672 Nağdsız hesablaşmaların hansı forması alıcı Müәssisәlәrә hesablaşması sanksiyası kimi tәdbiq edilir:

•

çekler
akkreditiv
Planlı ödәmә
Ödәmә tapşırığı
Veksel

673 Komersiya bankında cari hesab hansı tәşkilatlar vә idarәlәr üçün açılır?

•

hesablaşma çeki
Qeyri kommersiya tәşkilatlarına
Nәqliyyәt tәşkilatlarına
Tikinti tәşkilatlarına
Kommersiya xәrclәrinә

674 Satığı vә alıcılarla hesablaşmalar zamanı nağdsız hesablaşmaların hansı tәdbiq olunur:

•

mәcburi xәrclәrә.
kommersiya xәrclәrindә
Akkrederiv ,çek ,veksel
amortizasiya fondunda
istehsal maya dәyәrindә

675 Cari ödәmәlәri heyata keçirmәk üçün müәssisәlәr komersiya bankında hansı hesab açirlar:

•

birbaşa xәrclәrә
hesablaşma hesabı
Kommersiya xәrclәrinә
mәcburi xәrclәrә.
carı hesab

676 Müәssisә vә tәşkilatlar arasında hesablaşmalar necә qrupa bölünür?

•

dövlәt maliyyә nәzarәti, audit nәzarәti, maya dәyәrinin hesablanması.
Mal әmәliyyәtları vә qeyrimal әmәliyyatları üzrә hesablaşmalar
proqnozlaşma, planlaşma, operativ idarә olunma, iqtisadi nәzarәt
müәssisәnin qısa müddәtli kreditlәşmәsi, qiymәtli kağızlar
mәhsul istehsalı planının yerinә yetirilmәsi, vergi nәzarәti

677 Müәssisәdә maliyyә nәzarәtinin hansı metodundan istifadә etmәklә iflasın әlamәtlәrin müәyyәn etmәk
olar?

•

tәhlil
tәftiş
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baxış.
müayinә
monitoriq

678 Müflislәşmәnin «yol verilәn müflislәşmә» mәrhәlәsindә nә baş verir?

•

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

679 Müәssisәnin müflislәşmәsinin üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır?

•

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

680 Müәssisәnin iflası haqqında hansı subyekt qәrar qәbul edir?

•

Mәrkәzi Bank
mәhkәmә
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

681 İflas zamanı kreditor ilә borclu arasında hansı sәnәd yazılır?

•

plan.
barışıq sazişi
әrizә
müqavilә
hesabat

682 Müәssisә uzun müddәt kreditor borclarına malik olarsa, o zaman hansı proses baş verir?

•

müәssisә maliyyә intizamına әmәl edir.
müәssisә müflislәşir
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti yaxşı olur
müәssisәyә qısamüddәtli kredit verilir
müәssisәyә büdcәdәn vәsait verilir

683 Müflislәşmәyә mәruz qalan müәssisәnin maliyyәsinin sağlamlaşdırılması üçün hansı plan tәrtib olunur?

•

balansın proqnozu.
biznesplan
ödәmә tәqvimi
pul vәsatinin hәrәkәti proqnozu
mәnfәәt vә zәrәrlәr proqnozu

684 Müәssisәnin böhran vәziyyәtini vә müflislәşmә imkanlarını proqnozlaşdırmaq üçün maliyyә nәzarәtinin
hansı metodundan istifadә edilir?

•

müayinә
maliyyә tәhlili
tәftiş
monitorinq
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baxış

685 Maliyyә sağlamlaşdırılmasının «hücum» taktikasının mahiyyәtini göstәr:

•

büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi.
xaricdәn investisiya axınının artırılması
büdcәdәn vәsaitin alınması
mәnfәәtin hәcminin azaldılması
qiymәtli kğızların satılması

686 Maliyyә sağlamlaşdırılmasının «müdafiә» taktikasının mahiyyәtini göstәr:

•

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

687 Maliyyә sağlamlaşdırılması taktikasının növlәrini göstәr:

•

böhran vәziyyәti.
müdafiә, hücum
qorunmaq, müdafiә olunmaq
tәhlükәsizlik, qoruyucu, inflyasiya
Müdafiә Nazirliyi

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

•

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

689 Müәssisәnin uzun müddәtә vaxtı keçmiş kreditor borcları hansı proseslә nәticәlәnә bilәr?

•

müәssisәdә iqtisadci hәvәslәndirmә fondlarının tәşkilinә.
müәssisәnin iflasına
mәnfәәt planının yerinә yetirilmәmәsinә
müәssisәnin yaxşı işlәmәsinә
müәssisәdә satış planının yerinә yetirilmәmәsinә

690 Azәpbaycan Respubliksında müәssisәnin iflasa uğraması hansı sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

müflislәşmә haqqında sәrәncam.
iflas haqqında hüquqi akt
müәssisә haqqında qanun
müәssisәnin nizamnamәsi
vergi haqqında qanun

691 Müәssisәnin müflislәşmәsi hansı göstәrici ilә әlaqәdardır?

•

aktivlәrin likvid olması ilә.
ödәmә qbiliyyәtinin olmaması
satış planının yerinә yetirilmәsi
maya dәyәrinin aşağı salınmaması
kredit qabiliyyәtinin olmaması

692 Müflislәşmәnin «yol verilәn müflislәşmә» mәrhәlәsindә nә baş verir?
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•

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

693 Müflislәşmәnin hansı mәrhәlәsindә müәssisәnin lәğv olunması ehtimalı baş verir?

•

qlobal maliyyә böhranı şәraitindә.
fәlakәtli müflislәşmә
böhranlı müflislәşmә
qlobal böhran şәraitindә
yol verilәn müflislәşmә

694 Müflislәşmәnin «yol verilәn müflislәşmә» mәrhәlәsindә nә baş verir?

•

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

695 Müәssisәnin müflislәşmәsinin üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır?

•

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

696 Müflislәşmәyә mәruz qalaq müәssisәnin maliyyәsinin sağlamlaşdırılması üçün hansı plan tәrtib olunur?

•

balansın proqnozu.
biznesplan
ödәmә tәqvimi
pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu
mәnfәәt vә zәrәrlәr proqnozu

697 Maliyyә sağlamlaşdırılmasının «hücum» taktikasının mahiyyәtini göstәr:

•

büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi.
xaricdәn investisiya axınının artırılması
qiymәtli kağızların satılması
mәnfәәtin hәcminin azaldılması

698 Maliyyә sağlamlaşdırılmasının «müdafiә» taktikasının mahiyyәtini göstәr:

•

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

699 Maliyyә sağlamlaşdırılması taktikasının növlәrini göstәr:

•

böhran vәziyyәti.
müdafiә, hücum
qorunman, müdafiә olunmaq
tәhlükәsizlik, qoruyucu, inflyasiya
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Müdafiә Nazirliyi

700 Müәssisә nә zaman iflas olunmuş hesab edilir?

•

nazirliyin razılığı ilә.
mәhkәmәnin qәrarı ilә
müәssisә rәhbәrinin razılığı ilә
kreditorların şifahi razılığı ilә
baş idarәnin qәrarı ilә

701 Neçә aya qәdәr müәssisә öz borclarını yerinә yetirmәk qabiliyyәtinә malik olmasa, o müflislәşmiş hesab
oluna bilәr?

•

9 ay.
3 ay
6 ay
5 ay
12 ay

702 Müәssisәnin müflislәşmәsinin mahiyyәtini göstәr:

•

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

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

•

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

704 Müәssisәnin uzun müddәtә vaxtı keçmiş kreditor borcları hansı proseslә nәticәlәnә bilәr?

•

müәssisәdә iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının tәşkilinә.
müәssisәnin iflasına
mәnfәәt planının yerinә yetirilmәmәsinә
müәssisәnin yaxşı işlәmәsinә
müәssisәdә satış planının yerinә yetirilmәmәsinә

705 Azәrbaycan Respublikasında müәssisәnin iflasa uğraması hansı sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

vergi haqqında qanun
müflislәşmә haqqında sәrәncam.
müәssisәnin nizamnamәsi
müәssisә haqqında qanun
müflislәşmә haqqında qanun

706 Müәssisәnin müflislәşmәsi hansı göstәrici ilә әlqәdardır?

•

ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
aktivlәrin likvid olması ilә.
kredit qabiliyyәtinin olmaması
maya dәyәrinin aşağı salınmaması
satış planının yerinә yetirilmәsi

707 Müәssisә üç aydan yuxarı kreditor borclarına malik olarsa, o zaman hansı proses baş verir?

•
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•

müәssisә müflislәşir
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti yaxşı olur
müәssisәyә qısamüddәtli kredit verilir
müәssisә maliyyә intihamına әmәl edir.
müәssisәyә büdcәdәn vәsait verilir

708 Sahibkarlıx fәaliyyәti üçün beynalxalq maliyyәlәşmә forması:

•

bank
Inkasso
Veksel
lizinq
Çek

709 Beynalxalq qisamüdәtli kreditlәr hansı mәqsәdlәr üçün verilir?

•

әsas fәaliyyәtdәn olan gәlir
әsas kapital
maksimum qәlir qötürmәk üçün kapital qiyuluşunu tәmin etmәk
cari ödәmәlәrin aparılmasına
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir

710 Beynalxalq qisamüdәtli kreditlәr hansı müddәtә verilir?

•

10 ildәn yuxarı
5 ildәn yuxarı
2 ildәn yuxarı
1 ilә qәdәr
1 ildәn yuxarı 2 ilә qәdәr

711 Uzunmüdәtli beynalxalq kreditlәr hansı müddәtә verilir?

•

1 ilә qәdәr
2 ildәn yuxarı
1 ildәn yuxarı 2 ilә qәdәr
5 ildәn yuxarı
10 ildәn yuxarı

712 Beynalxalq hesablaşmaların formalarını qöstәr:

•

bank köçürmәlәr
çeklәr
akkreditiv
inkassa forması
inkasso

713 Müәssisәlәrdә xarici әmtәә bazarına çıxışının әsas mәqsәdini qöstәr:

•

әsas fәaliyyәtdәn olan gәlir
maksimum qәlir qötürmәk üçün kapital qiyuluşunu tәmin etmәk
satışın hәcminin vә mәnfәәt mәblәğının artırılması
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
uçuzmaliyyә resurslarını almaq

714 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә müәssisәlәr nağdsız hesablaşmaların hansı formasına üstünlük
verirlәr?
aksept.
çeklәr
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•

bank köçürmәlәr
inkassa forması
akkreditiv

715 Müәssisәdә valyuta kurslarındakı fәrqlәr hansı istiqamәtdә olan gәlirә daxildir?

•

sair satışdan gәlir
satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir
fövqәladә gәlir
investisiya fәaliyәtindәn gәlir.
әsas fәaliyyәtdәn olan gәlir
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