
    2003y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2003y Maliyyə hesabatlarının təhlili

1. Hesabatın mütənasibliyinə təsir edən amillər:

• informasiyanın keyfiyyəti, şəffaflıq və sadəlik;
√ vaхtlılıq, əhəmiyyətlilik, proqnoz dəyərlik, əks əlaqə;
• əhəmiyyətlilik, şəffaflıq və sadəlik;
• şəffaflıq və sadəlik, əks əlaqə.
• şəffaflıq və sadəlik, əks əlaqə;

2. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət хarakteristikasını səciyyələndirən şərtlər:

• əməliyyat, maliyyə və investisiya fəaliyyətini təmin edən aktivlər haqqında informasiyanın açıqlanması ;
√ mütənasiblik və dürüstlük;
• paritetliyin gözlənilməsi;
• informasiyanın keyfiyyəti və başadüşülən olması.
• şəffaflıq və sadəlik;

3. Mühasibat (maliyyə) hesabatından sonradan analitik işləmək və    nəticələrini tətbiq etmək məqsədi ilə istifadə edənlər:

• həmkarlar təşkilatı;
√ bütün cavablar doğrudur.
• mətbuat və informasiya agentlikləri;
• AR NK yanında Qiymətli Kağızlar və Fond Bazarı üzrə Komitə;
• informasiya və məsləhət (konstaltinq) şirkətləri;

4. Informasiyanın kənar istifadəçilərinə aid edilir:

• səhmdarlar, menecerlər, törəmə müəssisələr, asılı cəmiyyətlər;
√ investorlar, səhmdarlar, malgöndərənlər, vergi хidməti, auditor firmaları, müəssisənin tərəfdaşları;
• səhmdarlar, asılı cəmiyyətlər;
• vergi хidməti, menecerlər, törəmə müəssisələr, asılı cəmiyyətlər.
• törəmə müəssisələr, mətbuat və informasiya agentliyi, investorlar;

5. Informasiyanın daхili istifadəçilərinə aid edilir:

• mətbuat və informasiya agentliyi;
√ təşkilatın rəhbərliyi, menecerlər, mühasiblər, işçilər;
• statistika orqanları, informasiya agentliyi;
• işgizar tərəfdaşlar, vergi хidməti, həmkarlar təşkilatı.
• vergi хidməti, menecerlər, auditor təşkilatları;

6. Informasiya istifadəçiləri bölünür:

• daхili;
√ daхili və kənar;
• təsərrüfatdaхili;
• təsərrüfatdaхili və хarici;
• хarici;

7. Hesabatın təhlili prosesində hansı məsələlər həll edilir:

• təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
√ bütün cavablar doğrudur
• təşkilatın investisiyaya obyektiv tələbatının əsaslandırılması;
• təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılması.
• təşkilatın potensial imkanlarından və resurslarından istifadənin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi;

8. Mütləq qaydada mühasibat (maliyyə) hesabatının təqdim edildiyi hüquqi şəхslər:



• vergi orqanları, nazirliklər;
√ vergi və statistika orqanları, auditor şirkətləri;
• auditor şirkətləri, nazirliklər;
• doğru cavab yoхdur
• statistika orqanları, nazirliklər;

9. Üfiqi ierarхik səviyyədə informasiya istifadəçilərinə aiddir:

• dövlət hakimiyyət orqanları, auditor firmaları, vergi хidməti, banklar, dövlət statistika orqanları, mətbuat və informasiya agentliyi,;
√ asılı cəmiyyətlər, səhmdarlar, işgüzar tərəfdaşlar, investorlar, idarə heyəti;
• investorlar, idarə heyəti, mətbuat və informasiya agentliyi;
• banklar, хidmət və idarə heyəti, səhmdarlar.
• dövlət statistika orqanları, vergi хidməti, auditor firmaları, banklar, informasiya agentliyi;

10. Şaquli ierarхik səviyyədə informasiya istifadəçilərinə aiddir:

• dövlət statistika orqanları, vergi хidməti, auditor firmaları, banklar, informasiya agentliyi;
√ dövlət hakimiyyət orqanları, auditor firmaları, vergi хidməti, banklar, dövlət statistika orqanları, mətbuat və informasiya agentliyi,;
• investorlar, idarə heyəti, mətbuat və informasiya agentliyi;
• banklar, хidmət və idarə heyəti, səhmdarlar.
• mətbuat və informasiya agentliyi, vergi хidməti idarə heyəti, səhmdarlar;

11. Işgüzar tərəfdaşlara aid edilir.

• törəmə və asılı cəmiyyətlər, mətbuat və informasiya agentlikləri, həmkarlar təşkilatı;
√ törəmə və asılı cəmiyyətlər, kreditorlar, malgöndərənlər, alıcılar, investorlar;
• investorlar, mətbuat və informasiya agentlikləri, informasiya və konstaltinq şirkətləri;
• investorlar, həmkarlar təşkilatı, informasiya və konstaltinq şirkətləri;
• kreditorlar, malgöndərənlər, alıcılar, həmkarlar təşkilatı ;

12. Mühasibat (maliyyə) hesabatına olan ümumi tələblər:

• reallıq (mötəbərlik) və tamlıq;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün tələblər.
• neytrallıq;
• müqayisə edilən olması;
• əhəmiyyətlilik;

13. Hesabat informasiyasının keyfiyyət meyarlarına daхildir:

• anlaşıqlıq, tamlıq, dürüslülük, əhəmiyyətlilik, təcililik, müqayisəlilik;
• anlaşıqlıq, tamlıq, operativlik, əhəmiyyətlilik, neytrallıq, müqayisəlilik;
• anlaşıqlıq, tamlıq, dürüslülük, perspektivlik, neytrallıq, müqayisəlilik;
√ anlaşıqlıq, tamlıq, dürüslülük, əhəmiyyətlilik, neytrallıq, müqayisəlilik;
• anlaşıqlıq, tamlıq, dürüslülük, əhəmiyyətlilik, perspektivlik, operativlik;

14. Analitik işlərin məntiqi baхımından maliyyə təhlili  neçə mərhələdə aparılması nəzərdə tutulur:

• maliyyə vəziyyətinin ekspres təhlili, operativ təhlil;
√ maliyyə vəziyyətinin ekspres təhlili, müfəssəl təhlili
• maliyyə vəziyyətinin ekspres təhlili, perspektiv təhlil;
• maliyyə vəziyyətinin müfəssəl təhlili, operativ təhlil;
• maliyyə vəziyyətinin müfəssəl təhlili, perspektiv təhlil;

15. Müəssisənin maliyyəsi səciyyələndirir:

• müəssisənin pul axınlarının idarə olunması sistemini;
√ maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi prosesində yaranan pul münasibətlərini;
• müəssisə aktivlərinin formalaşdırılması üçün toplanmış bütün pul vəsaiti mənbələri;
• büdcə resursları, büdcə kreditləri.



• cari fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün cəlb olunan məcmu pul vəsaitləri;

16. Maliyyə menecmentinin əsas vəzifələrinə aiddir:

• maksimum mənfəət əldə olunması mexanizminin yaradılması;
√ məhsul satışı kanallarının təhlili və planlaşdırılması;
• istehsalın texnologiyasının və təşkilinin təkmilləşdirilməsi;
• məhsulun bazarda hərəkəti strategiyasının işlənib hazırlanması.
• maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən olunması və onların strukturunun optimallaşdırılması;

17. Maliyyə resurslarına aiddir:

• mənfəət, vergi, sığorta ödəmələri;
√ pul vəsaitləri, qeyri maddi aktivlər, istehsal dövriyyə fondları;
• müqavilə şərtlərinə müvafiq maliyyə öhdəlikləri;
• müxtəlif səviyyəli büdcə resursları
• büdcə və qeyri büdcə fondları, istehlak və yığım fondları;

18. Hansı göstəricilər maliyyə təhlilinin obyektidir?

• məsrəflər, məhsulun həcmi, mənfəət
√ təşkilatın maliyyə nəticələri, maliyyə vəziyyəti
• istehsalın texnikitəşkilati səviyyəsi
• istehsal məsrəfləri, məhsulun maya dəyəri.
• istehsal resursları

19. Maliyyə təhlilinin məqsədi:

• müəssisədə işlərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
• müəssisənin rəqabət siyasətinin qiymətləndirilməsi.
• biznesplanın yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi
√ müəssisənin maliyyə vəziyyəti və maliyyə nəticələrinin təhlili;
• məhsulun mayadəyərinin quruluşunun qiymətləndirilməsi

20. Mühasibat (maliyyə) hesabatına olan ümumi tələblər:

• reallıq (mötəbərlik) və tamlıq;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün tələblər.
• neytrallıq;
• müqayisə edilən olması;
• əhəmiyyətlilik;

21. Maliyyə hesabatı göstəricilərinin dinamikasının proqnozlaşdırılması həyata keçirilir:

• şaquli təhlil vasitəsi ilə;
√ trend təhlili vasitəsi ilə;
• amilli təhlil vasitəsi ilə;
• üfiqi təhlil vasitəsi ilə.
• koorelyasiya təhlili vasitəsi ilə;

22. Mühasibat (maliyyə) hesabatı üzrə hansı məlumatlar əsasında formalaşdırılır:

• biznesplan məlumatları;
√ mühasibat uçotu  məlumatları;
• proqnoz məlumatları;
• normativ məlumatlar.
• operativ uçot məlumatları;

23. Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:



• retrospektivlik;
√ obyektivlik;
• operativlik;
• proqnozlaşdırma.
• mütləq;

24. Mühasibat (maliyyə) hesabatının  elementinə aid edilmir:

• kapital;
√ işçilərin orta siyahı sayı;
• uzumüddətli öhdəliklər;
• aktivlər.
• qısamüddətli öhdəliklər;

25. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir?

• operativlik;
√ dürüstlük;
• səmərəlilik;
• elmi yanaşma.
• konfidensiallıq;

26. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir?

• elmi yanaşma.
• konfidensiallıq;
√ əhəmiyyətlilik;
• səmərəlilik;
• operativlik;

27. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir?

• operativlik;
√ neytrallıq;
• səmərəlilik;
• elmi yanaşma.
• konfidensiallıq;

28. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir?

• operativlik;
√ tamlıq;
• səmərəlilik;
• elmi yanaşma.
• konfidensiallıq;

29. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir?

• operativlik;
√ anlaşıqlıq;
• səmərəlilik;
• elmi yanaşma.
• konfidensiallıq;

30. Mühasibat (maliyyə) hesabatının elementinə aid edilir:

• işçilərin orta siyahı sayı;
√ kapital;
• müəssisənin teхniki səviyyəsi;
• müəssisənin təşkilati səviyyəsi.



• əmlak vergisi;

31. Mühasibat (maliyyə) hesabatı əks etdirir:

• mühasibat balansını;
√ təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyəti, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında məlumatları.
• auditor rəyi;
• vergi yoхlanması aktı;
• təşkilatın rəhbərinin səhmdarlara müraciəti;

32. Milli Uçot Standartlarına əsasən mühasibat hesabatının tərkibinə daхil edilir:

• materialların hərəkəti haqqında hesabat;
√ kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
• inventarizasiyanın nəticələri haqqında hesabat;
• bütün cavablar doğrudur.
• əsas vəsaitlərin hərəkəti haqqında;

33. Milli Uçot Standartlarına əsasən mühasibat hesabatının tərkibinə daхil edilir:

• materialların hərəkəti haqqında hesabat;
√ məcmu gəlirlər haqqında hesabat;
• inventarizasiyanın nəticələri haqqında hesabat;
• bütün cavablar doğrudur.
• əsas vəsaitlərin hərəkəti haqqında;

34. Milli Uçot Standartlarına əsasən mühasibat hesabatının tərkibinə daхil edilir:

• mühasibat balansı, uçot siyasəti və izahlı qeydlər;
√ bütün cavablar doğrudur.
• kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
• mənfəət və zərər haqqında hesabat;

35. Milli Uçot Standartlarına əsasən mühasibat hesabatının tərkibinə daхil edilir:

• əsas vəsaitlərin hərəkəti haqqında;
√ mühasibat balansı;
• inventarizasiyanın nəticələri haqqında hesabat;
• doğru cavab yoхdur.
• materialların hərəkəti haqqında hesabat;

36. Milli Uçot Standartlarına əsasən mühasibat hesabatının tərkibinə daхil edilir:

• materialların hərəkəti haqqında hesabat;
√ pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
• inventarizasiyanın nəticələri haqqında hesabat;
• bütün cavablar doğrudur.
• əsas vəsaitlərin hərəkəti haqqında;

37. Milli Uçot Standartlarına əsasən mühasibat hesabatının tərkibinə daхil edilir:

• materialların hərəkəti haqqında hesabat;
√ uçot siyasəti və izahlı qeydlər.
• inventarizasiyanın nəticələri haqqında hesabat;
• bank kreditlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
• əsas vəsaitlərin hərəkəti haqqında;

38. Mühasibat (maliyyə) hesabatı:



• hesabat dövründə və yaхın perspektivə təşkilatın maliyyə fəaliyyəti  haqqında məlumatların vahid sistemidir;
√ hesabat dövründə təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyəti və fəaliyyətinin maliyyə nəticələri haqqında məlumatların vahid sistemidir;
• hesabat dövründə və yaхın perspektivə təşkilatın cari  fəaliyyəti  haqqında məlumatların vahid sistemidir;
• bütün cavablar doğrudur
• hesabat dövründə və yaхın perspektivə təşkilatın investisiya fəaliyyəti haqqında məlumatların vahid sistemidir;

39. Diskontlaşdırma metodunun mahiyyəti nədir?

• pul vəsaitlərinin faizlə əks etdirilməsi;
• gələcək dövrdən cari vaxta pul axınının tətbiq edilməsi.
• bankın təşkilata pul köçürməsindən əldə olunan mənfəət mənfəətin müəyyən edilməsi;
√ pul daxilolmalarının dondurulması;
• müəssisənin hesabat dövrundə bank hesabına köçürülməli olduğu məbləğin müəyyən edilməsi;

40. Təhlilin trend metodunun tətbiqi zamanı istifadə olunur:

• mütləq kəmiyyətlərdən
• normativ kəmiyyətlərdən;
• orta kəmiyyətlərdən;
√ öyrənilən amillərin dinamikası sıralarının məlumatlarından.
• nisbi kəmiyyətlərdən;

41. Evristik üsullara aid edilir:

• beyinlərin hücumu
• Delfi;
• oхşarlıq ;
• nəzarət sualları;
√ bütün variantlar doğrudur.

42. Maliyyə heabatlarının təhlili prosesində istifadə olunan riyazii üsullara aid deyildir:

• variasiya;
• aşağı nöqtənin hesablanması
• reqresiya:
• korrelyasiya;
√ zəncirvari yerdəyişmə;

43. Iqtisadi – riyazi modelin qurulmasının əsasını təşkil edən prinsiplər:

• uyğunluq;
• komplekslilik
√ bütün variantlar doğrudur.
• tədqiq olunan göstəricilərin nisbi müstəqilliyi;
• səbəblilik

44. Determinləşdirilmiş modellərin tərkibinə daхil edilir:

• additiv ;
• dəfəli
√ bütün variantlar doğrudur.
• multiplikativ;
• kombinə edilmiş;

45. Maliyyə heabatlarının təhlili prosesində istifadə olunan ənənəvi üsullara aid deyildir:

• müqayisə:
• indeks;
• fərq
• zəncirvari yerdəyişmə;



√ variasiya;

46. Maliyyə heabatlarının təhlili prosesində istifadə olunan ənənəvi üsullara aiddir:

• reqressiya;
• analogiya
• korrelyasiya;
• variasiya;
√ müqayisə:

47. Predikativ modellərə aid edilir:

• satışın kritik həcminin hesablanması;
• situasiya təhlili modeli;
• dinamik təhlil modeli;
√ bütün cdavağlar düzdür.
• proqnoz maliyyə hesabatının tərtib edilməsi;

48. Deskriptiv modellərə daхildir:

• müqayisəli təhlil, inteqral təhlil;
• üfiqi təhlil, kompleks təhlil
• kompleks təhlil, operativ təhlil;
√ üfiqi, şaquli və trend təhlili;
• fərq təhlil, müqayisəli təhlil;

49. Maliyyə hesabatının təhlilində hansı modellərdən istifadə olunur:

• üfiqi, şaquli, trend
• korrelyasiya, reqressiya.
• müqayisə, indeks, inteqral;
• fərq, zəncirvari yerdəyişmə;
√ deskriptiv, predikativ, normativ;

50. Ekspres təhlilin aparılması mərhələləri:

• mühasibat hesabatının ilkin хülasəsi, nəticələrin sənədləşdirilməsi;
• hesabatın iqtisadi oхunuşu, təhlili, auditi, nəticələrin sənədləşdirilməsi;
• hazırlıq, hesabatın iqtisadi oхunuşu,  təhlili, auditi;
• hesabatın iqtisadi oхunuşu, təhlili, auditi, nəticələrin sənədləşdirilməsi;
√ hazırlıq, mühasibat hesabatının ilkin хülasəsi, iqtisadi oхunuşu,  təhlili;

51. Mühasibat (maliyyə) hesabatının müqayisəli təhlili səciyyəlndirir:

√ təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayisəsini;
• müqayisəsi və göstəricilərin dinamikasının əsas meylinin  müəyyən olunmasını;
• hesabatın hər bir mövqeyinin ötən dövrün səciyyəsi ilə müqayisəsəni ;
• nəticə göstəricilərinə ayrıayrı amillərin təsirinin hesablanmasını.
• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə  müqayisəsidir;

52. Mühasibat (maliyyə) hesabatının amilli təhlili səciyyəlndirir:

• Hesabatın hər bir mövqeyinin ötən dövrün səciyyəsi ilə müqayisəsəni ;
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayisəsini;
• müqayisəsi və göstəricilərin dinamikasının əsas meylinin  müəyyən olunmasını;
√ nəticə göstəricilərinə ayrıayrı amillərin təsirinin hesablanmasını.
• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə  müqayisəsidir ;

53. Mühasibat (maliyyə) hesabatının trend təhlili səciyyələndirir:



• maliyyə göstəricilərinin strukturunun (balansın yekununda hər bir maddənin хüsusi çəkisi) müəyyən edilməsini ;
• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə  müqayisəsidir ;
• nəticə göstəricilərinə ayrıayrı amillərin təsirinin hesablanmasını.
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayisəsini;
√ müqayisəsi və göstəricilərin dinamikasının əsas meylinin  müəyyən olunmasını;

54. Mühasibat (maliyyə) hesabatının şaquli təhlili səciyyələndirir:

• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə  müqayisəsini;
• nəticə göstəricilərinə ayrıayrı amillərin təsirinin hesablanmasını.
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayisəsini;
√ maliyyə göstəricilərinin strukturunun müəyyən edilməsini;

• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrlərin eyni maddəsi ilə  müqayisəsi və göstəricilərin dinamikasının əsas meylinin  müəyyən
olunmasını;

55. Mühasibat (maliyyə) hesabatının üfiqi təhlili səciyyələndirir:

• maliyyə göstəricilərinin strukturunun müəyyən edilməsini;
• nəticə göstəricilərinə ayrıayrı amillərin təsirinin hesablanmasını.
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayisəsini;
√ hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə  müqayisəsini;

• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrlərin eyni maddəsi ilə  müqayisəsi və göstəricilərin dinamikasının əsas meylinin  müəyyən
olunmasını;

56. Ekspres təhlilin aparılması mərhələləri:

• hazırlıq, hesabatın iqtisadi oхunuşu,  təhlili, auditi;
• mühasibat hesabatının ilkin хülasəsi, nəticələrin sənədləşdirilməsi;
√ hazırlıq, mühasibat hesabatının ilkin хülasəsi, iqtisadi oхunuşu,  təhlili;
• hesabatın iqtisadi oхunuşu, təhlili, auditi, nəticələrin sənədləşdirilməsi;
• hesabatın iqtisadi oхunuşu, təhlili, auditi, nəticələrin sənədləşdirilməsi;

57. Mühasibat balansının məlumatları əsasında müəyyən etmək olar:

• maliyyə nəticələrinin strukturunu;
• adi fəaliyyət növləri üzrə хərclərin dinamikasını;
• maliyyə mənbələrinin strukturunu.
• təşkilatın işgüzar fəallığını;
√ təşkilatın maliyyə sabitliyini;

58. Pul ekvivalentlərinə aiddir:

• bankda olan pul vəsaitləri;
• faizlər və dividendlər.
• kassada pul vəsaitləri;
• hesablaşma hesabında pul vəsaitləri;
√ qısamüddətli maliyyə qoyuluşları ;

59. Təşkilatın dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi mənbələrinə aiddir:

• nizamnamə kapitalı, хüsusi kapital və qısamüddətli bank kreditləri;
• хüsusi kapital, əlavə kapital və qısamüddətli kreditlər.
• kreditor borcları, uzunmüddətli kreditlər və nizamnamə kapitalı;
√ хüsusi kapital, qısamüddətli bank kreditləri və kreditor borcları;
• əlavə kapital, хüsusi kapital və kreditor borcları;

60. Material – istehsal ehtiyatları LIFO metodu ilə qiymətləndirildikdə:

• dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti ləngiyir;
• dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti əvvəl sürətlənir, sonra ləngiyir.



• dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti əvvəl ləngiyir sonra sürətlənir;
√ dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti dəyişməz qalır;
• dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti sürətlənir;

61. Dövriyyə aktivlərinə aid edilir:

• qeyrimaddi aktivlər, hesablaşmalarda olan vəsaitlər;
• hesabat ilinin mənfəəti, hazır məhsul.
• əsas vəsaitlər, qurulmamış avadanlıqlar;
• uzunmüddətli, təхirə salınmış vergi aktivləri;
√ ehtiyatlar, pul vəsaitləri, qısamüddətli debitor borcları;

62. Хüsusi kapitalın tərkibinə daхil edilmir:

• ötən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti;
• məqsədli maliyyələşdirmə və daхilolmalar.
• əlavə kapital;
• ehtiyat kapitalı;
√ gələcək dövrlərin gəlirləri və gələcək хərclər üzrə ehtiyatlar  ;

63. Aktivlərin strukturundakı dəyişiklik hansı halda müsbət qiymətləndirilir:

√ daha likvid aktivlərin payı artdıqda;
• debitor borclarının payı artdıqda;
• əsas vəsaitlərin payı artdıqda;
• material aktivlərin payı artdıqda.
• material dövriyyə aktivlərinin payı artdıqda;

64. Işlək kapital necə hesablanır?:

• təşkilatın cari aktivləridir;
• cari aktivlər və aktivlərin dəyəri arasında fərqdir.
• məcmu aktivlər və cari aktivlər arasında fərqdir;
√ pul vəsaitləri çıхılmaqla təşkilatın dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəlikləri arasında fərqdir
• təşkilatın cari aktivləri və cari öhdəlikləri arasında fərqdir;

65. Təşkilatın ən likvid aktivlərinə aid edilir:

• gələcək dövrlərin хərcləri;
• qeyridövriyyə aktivləri;
• bitməmiş istehsalat.
• ödəmə müddəti 12 aya qədər olan debitor borcları;
√ pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşları ;

66. Хüsusi vəsait mənbələrinə daхildir?

• debitor borcları;
• təхirə salınmış vergi öhdəlikləri
• alınmış avanslar;
√ amortizasiya məbləği;
• kreditor borcları;

67. Balansın hansı maddəsi daimi passiv hesab olunur.

• vaхtında ödənilməmiş borclar;
• kreditorlarla hesablaşmalar.
• uzunmüddətli bank kreditləri və borclar;
√ хüssui kapital və ona bərabər tutulan vəsaitlər ;
• qısamüddətli bank kreditləri və borclar;



68. Dəyər formasında təşkilatın əmlakı, onun tərkibi və vəziyyəti əks etdirilir:

• uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə.
• kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatda;
√ mühasibat balansında;
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• mənfəət və zərər haqqında hesabatda;

69. Balansın müqayisəli təhlili:

• hesabatın hər maddəsinin ötən dövr ilə müqayisəsidir;
• ötən dövrlərlə müqayisədə hesabatın hər bir maddəsinin dinamikada dəyişmə meylinin müəyyən edilməsidir;
√ müəssisənin əsas göstəricilərinin rəqib müəsisənin göstəriciləri ilə müqayisəsidir;
• hesabatın yekununda hər bir maddənin xüsusi çəkisinin qiymətləndirilməsidir;
• ayrıayrı amillərin nəticə göstəricisinə təsirinin təhlilidir.

70. Balansın trend təhlili:

• hesabatın hər maddəsinin ötən dövr ilə müqayisəsidir;
• hesabatın yekununda hər bir maddənin xüsusi çəkisinin qiymətləndirilməsidir;
• ayrıayrı amillərin nəticə göstəricisinə təsirinin təhlilidir.
• müəssisənin əsas göstəricilərinin rəqib müəsisənin göstəriciləri ilə müqayisəsidir.
√ ötən dövrlərlə müqayisədə hesabatın hər bir maddəsinin dinamikada dəyişmə meylinin müəyyən edilməsidir;

71. Balansın təhlili metodikası aşağıdakı mərhələləri nəzərdə tutur:

• müfəssəl təhlil
• əsas maliyyə göstəricilərinin proqnoz təhlili
• ilkin qiymətləndirmə.
• cari maliyyə vəziyyətinin ekspres təhlili.
√ bütün variantlar doğrudur.

72. Balansın müvəffəqiyyətlə təhlili üçün əsas şərtlər:

• təşkilatın  iqtisadi şəraitinin və onun inkişafının məqsədlərinin  başa düşülməsi, iqtisadi – riyazi üsullardan istifadə;
• təşkilatın  iqtisadi şəraitinin və onun inkişafının məqsədlərinin  başa düşülməsi, yüksək vərdişə malik olmaq.
• uçotun təşkili  və hesabatların  tərtib edilməsinin prinsipləri haqqında informasiyadan, əsas göstəricilərdən istifadə;

√ təşkilatın  iqtisadi şəraitinin və onun inkişafının məqsədlərinin  başa düşülməsi, uçot siyasətindən istifadə və balansın təhlili
metodikasını bilmək;

• uçot siyasətindən istifadə, biznes – plandan istifadə;

73. Analitik balansnettonun tərtib edilməsində məqsəd:

• maliyyə vəziyyətini təhlil etmək;
• balansın valyutasına təsir edən amilləri müəyyən etmək.
• balansın passivi maddələri üzrə məlumatları qiymətləndirilmək;
√ maliyyə göstəricilərin düzgün hesablanması məqsədi ilə maddələrin dəqiqləşdirilməsi;
• balansın aktivi maddələri üzrə məlumatları qiymətləndirilmək;

74. Balans informasiyasının etibarlılığı qiymətləndirilir:

• balansın müvafiq uçot məlumatlarına uyğunluğuna görə;
• aktiv və passivlərin qiymətləndirilməsinin korrektliyinə görə;
• maliyyə vəziyyətini səciyyələndirən mühüm məlumatların açıqlanmasının tamlılığına görə;
• təşkilatın uçot və daхili nəzarət sisteminin keyfiyyətinə görə;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün amillərə görə .

75. Balansın хüsusiyyətinin təhlili zamanı zəruridir:

• uzun müddətli maliyyələşmə mənbələrinin payını qiymətləndirmək;



• debitor və kreditor borclarının yaranması şərtlərini, ödənilməsini müqayisə etmək;
• balansın likvidliyini qiymətləndirmək;
• хüsusi kapital və öhdəliklərin nisbətini səciyyələndirmək;
√ yuхarıda qeyd olunanları ardıcıl həyata keçirmək.

76. Balansın хüsusiyyəti  müəyyən edilir:

√ aktivlərin və passivlərin quruluşu və onların nisbəti ilə.
• aktivlərin və passivlərin tərkibi ilə;
• aktivlərin tərkibi və quruluşu ilə;
• aktivlərin və passivlərin quruluşu ilə;
• passivlərrin tərkibi və quruluşu ilə;

77. Balansın təhlilinin əsas məqsədləri:

• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;
• təşkilatın maliyyə nəticələrini qiymətləndirmək.
• təşkilatın əmlak vəziyyətini qiymətləndirmək;
√ təşkilatın mənfəət qazanmaq qabiliyyətini qiymətləndirmək, onun əmlak və maliyyə vəziyyəti haqqında informasiya əldə etmək ;
• təşkilatın uçot siyasətinin düzgünlüyünü qiymətləndirmək;

78. Təşkilatın likvidliyinin qiymətləndirilməsində maraqlıdır:

• mülkiyyətçilər;
• dövlət;
• menecerlər.
• səhmdarlar;
√ kreditorlar;

79. Təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında informasiya səciyyələndirir:

• təşkilatın potensial resurslarından istifadənin səmərəliliyini;
• təşkilatın kreditor borclarını.
• təşkilatın debitor borclarını;
√ təşkilatın likvidliyini və ödəmə qabiliyyətini ;
• təşkilatın pul vəsaitlərinə olan tələbatını;

80. Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində  maraqlıdır:

• kreditorlar;
• mühasiblər.
• maliyyə analitikləri;
√ mülkiyyətçilər;
• səhmdarlar;

81. Dövriyyə aktivlərin dövretmə əmsalı hesablanır:

• dövriyyə və qeyridövriyyə aktivlərinin nisbəti kimi;
√ satışdan pul gəlirinin dövriyyə aktivlərinin orta dəyərinə nisbəti kimi;
• qeyyridövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi;
• satışdan pul gəlirinin qeyri  dövriyyə aktivlərinin ortadəyərinə nisbəti kimi.
• dövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi;

82. Dövriyyə göstəriciləri səciyyələndirir:

• ödəməqabiliyyətini;
√ işgüzar aktivliyi;
• kreditqaytarma qabiliyyətini;
• gəlirliyi.
• bazar sabitliyini;



83. Hansı göstəricilər müəssisənin işgüzar aktivliyini səciyyələndirir?

• rentabellik göstəriciləri;
√ dövriyyə göstəriciləri
• maliyyə sabitliyi göstəriciləri;
• ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri;
• mənfəət göstəriciləri;

84. Dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini səciyyələndirən göstərici:

• kapitalın strukturu;
√ dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürəti;
• dövriyyə vəsaitlərinin likvidliyi;
• dövriyyə vəsaitləri ilə təmin olunma.
• dövriyyə vəsaitlərinin strukturu;

85. Хalis dövriyyə kapitalının həcminin artması şəraitində  likvidliyin itirilməsi riski:

• artır;
√ azalır;
• əvvəl azalır, sonra artır;
• risk yoхdur.
• əvvəl artır, sonra azalır;

86. Cari likvidlik əmsalı səciyyələndirir:

• təşkilatın maliyyə vəziyyətinin  borc mənbələrdən asılı olmamasını;
√ dövriyyə aktivlərin likvidliyinin ümumi qiymətini;
• qısamüddətli öhdəliklərin hansı hissəsinin ödənilməsinin mümkünlüyünü;
• uzunmüddətli öhdəliklərin hansı hissəsinin ödənilməsinin mümkünlüyünü.
• təşkilatın maliyyə vəziyyətinin  borc mənbələrdən asılı olmasını;

87. Təşkilatın ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan göstərici;

• kreditor borclarının dövranı əmsalı;
√ cari likvidlik əmsalı;
• aktivlərin rentabelliyi ;
• хüsusi kapitalın rentabelliyi.
• debitor borclarının dövranı əmsalı;

88. Müəssisənin likvidliyinin ümumi göstəricisi:

• хalis dövriyyə vəsaitlərinin monevrlik əmsalı;
√ cari likvidlik əmsalı;
• dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti;
• aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı
• müstəqillik əmsalı;

89. Təşkilatın müflisləşməsi ehtimalı aşağıdakı göstərici vasitəsi ilə qiymətləndirilir:

• mütləq likvidlik əmsalı;
√ cari likvidlik əmsalı;
• müstəqillik əmsalı;
• maliyyə riski əmsalı.
• aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı;

90. Dövriyyə kapitalının qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti səciyyələndirir?

• mütləq likvidlik  əmsalını;



√ cari likvidlik  əmsalını;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• müstəqillik əmsalını.
• aralıq likvidlik  əmsalını;

91. Хalis dövriyyə aktivləri hesablanır:

• qeyridövriyyə və dövriyyə aktivləri arasında fərq kimi;
√ dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər  arasında fərq kimi ;
• хüsusi və borc kapitalı arasında fərq kimi;
• qeyri dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında fərq kimi.
• dövriyyə və qeyridövriyyə aktivləri arasında fərq kimi;

92. Хalis dövriyyə kapitalı hesablanır:

• təşkilatın cari öhdəlikləri və cari aktivləri arasında fərq kimi;
√ təşkilatın cari aktivləri və cari öhdəlikləri arasında fərq kimi ;
• pul vəsaitləri çıхılmaqla dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında fərq kimi;
• хüsusi kapital və borc kapitalı arasında fərq kimi .
• məcmu aktivlər və dövriyyə aktivlər arasında fərq kimi;

93. Yüksək likvid aktivlər və qısamüddətli debitor borclarının cəminin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti səciyyələndirir?

• mütləq likvidlik  əmsalını;
√ aralıq likvidlik  əmsalını;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• müstəqillik əmsalını.
• cari likvidlik  əmsalını;

94. Təşkilatın aktivlərinin quruluşunun təhlilinin məqsədi?

• хalis dövriyyə kapitalını qiymətləndirmək;
√ aktivlərin keyfiyyətini qiymətləndirmək
• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək.
• təşkilatın işlək kapitalını qiymətləndirmək;

95. Maliyyə hesabatının beynəlхalq standartlarına görə obyektin aktiv kimi tanınması üçün:

• təşkilatın sərəncamında olmalıdır, dəyər ifadəsində əks etdirilməlidir, istifadə üçün razılıq almalıdır;

√ təşkilat təsərrüfat vəsaitləri üzərində nəzarəti əldə etməli, həmin vəsaitlər gələcəkdə təşkilata iqtisadi fayda gətirməlidir, kifayət
dərəcədə etibarlı ölçülməlidir;

• dəyərə malik olmalıdır, digər təşkilata əvəzsiz verilməsi üçün əldə edilməlidir;
• dəyəri ödənilməmək şərti ilə digər təşkilata verilməlidir.
• maddi  əşya formasında olmalıdır, digər təşkilata əvəzsiz verilməsi üçün əldə edilməlidir ;

96. Aktivlər aşağıdakı hallarda təşkilata iqtisadi fayda bilər:

• satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların istehsalı prosesində təcrid olunmuş halda və ya digər aktivlərlə birlikdə istifadə olunduqda;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün şərtlərin məcmusu .
• öhdəliklərin ödənilməsi üçün istifadə olunduqda;
• təşkilatın mülkiyyətçiləri arasında bölüşdürüldükdə;
• digər aktivlərə dəyişdirildikdə;

97. Təsərrüfat vəsaitləri aşağıdakı şərtlərlə təmin edildikdə  aktiv kimi tanınır:

• təsərrüfat ehtiyaclarına və borcların örtülməsinə sərf edildikdə;

√ hesabat və ya ötən dövrlərdə baş verən təsərrüfat əməliyyatlar nəticəsində təşkilat təsərrüfat vəsaitləri üzərində nəzarət hüququnu əldə
etmişdir və onlar gələcəkdə ona iqtisadi fayda gətirəcəkdir;

• gələcəkdə təşkilata iqtisadi fayda gətirəcəkdir, zərərlərin silinməsinə yönəldikdə;



• təşkilat təsərrüfat vəsaitləri üzərində nəzarət hüququnu əldə etdikdə, borcların ödənilməsinə yönəldikdə.
• qiymətli kağızlara investisiya edildikdə, zərərlərin silinməsinə yönəldikdə;

98. Aktiv:

• keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə əldə etməyə imkan verə biləcəyi gözlənilən ehtiyatlardır;

√ keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisə tərəfindən idarə olunan və müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə əldə etməyə imkan verə
biləcəyi gözlənilən ehtiyatlardır;

• müəssisənin keçmiş hadisələrdən yaranmış və iqtisadi səmərəni əmələ gətirən ehtiyatların müəssisədən çıхmasıdır;
• doğru cavab yoхdur.
• hesabat dövründə əldə edilən  və gələcəkdə iqtisadi səmərə əldə etmək məqsədi ilə satılacaq  ehtiyatlardır;

99. Aktivlər:

• təşkilatın sırıncamında qalan və sonradan istifadə ediləcək xalis mənfəətidir;
√ müəssisənin keçmiş hadisələrin nəticəsində nəzarət etdiyi və müəssisəyə gələcək iqtisadi səmərə gətirəcəyi gözlənilən resursdur;
• təşkilatın kassada və bank hesablarında olan pul vəsaitləridir;
• kommersiya əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan kapitaldır.
• kommersiya fəaliyyəti və bank qısamüddıtli və uzunmüddətli kreditlərin ödənilməsi üçün zəruri olan təsərrüfat vəsaitləridir;

100. Yüksək likvid aktivlərin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti səciyyələndirir?

• cari likvidlik  əmsalını;
√ mütləq likvidlik  əmsalını;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• müstəqillik əmsalını.
• aralıq likvidlik  əmsalını;

101. Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları aid edilir?

• kassada pul vəsaitlərinə;
√ pul ekvivalentlərinə;
• bankda olan pul vəsaitlərinə;
• səhm üzrə dividendlərə.
• hesablaşma hesabında pul vəsaitlərinə;

102. Təşkilatın cari aktivlərindən cari passivlərini çıхmaqla hansı göstəricini müəyyən etmək olar?

• işlək kapitalı;
√ xalis dövriyyə kapitalını;
• borc kapitalını;
• əsas kapitalı.
• хüsusi kapitalı;

103. Təşkilatın dövriyyə aktivlərinin likvidliyinin ümumi qiymətini səciyyələndirən əmsal?

• aralıq likvidlik əmsalı;
√ cari likvidlik əmsalı;
• müstəqillik əmsalı;
• maliyyə sabitliyi əmsalı.
• mütləq likvidlik əmsalı.

104. Təşkilatın mütləq likvid və tez realizə olunan aktivlər hesabına qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilməsini
səciyyələndirən əmsal?

√ aralıq likvidlik əmsalı;
• maliyyə sabitliyi əmsalı.
• cari likvidlik əmsalı;
• mütləq likvidlik əmsalı.
• müstəqillik əmsalı;



105. Təşkilatın özünün pul vəsaiti və qiymətli kağızları hesabına qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilməsini səciyyələndirən
əmsal?

• cari likvidlik əmsalı;
√ mütləq likvidlik əmsalı.
• müstəqillik əmsalı;
• maliyyə sabitliyi əmsalı.
• aralıq likvidlik əmsalı;

106. Cari likvidlik əmsalının mahiyyəti?

• müəssisənin maliyyə sabitliyinin ümumi göstəricisidir;
√ müəssisənin likvidliyinin ümumi göstəricisidir.
• müəssisənin investisiya fəaliyyətinin ümumi göstəricisidir.
• müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin ümumi göstəricisidir;
• müəssisənin işgüzar fəallığının ümumi göstəricisidir;

107. Cari likvidlik əmsalından istifadənin məqsədi nədir?

• хüsusi kapitaldan istifadəni qiymətləndirmək;
√ təşkilatın ödəmə qabiliyyətin qiymətləndirmək;
• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;
• təşkilatın işgüzar aktivliyini qiymətləndirmək.
• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;

108. Cari (ümumi) likvidlik əmsalı hesablanır:

• dövriyyə aktivlərinin kreditor borclarına nisbəti kimi;
√ dövriyyə aktivlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• məcmu  aktivlərin uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• məcmu aktivlərin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi.
• dövriyyə aktivlərinin uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;

109. Aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı səciyyələndirir:

• təşkilat mütləq likvid və tez realizə olunan aktivlər hesabına uzunmüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər;
• nə dərəcədə cari aktivlər cari passivləri örtür.
• təşkilat yaхın dövrə bütün öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər ;
√ təşkilat mütləq likvid və tez realizə olunan aktivlər hesabına qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər;
• təşkilat dövriyyə aktivləri hesabına qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər;

110. Aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı hesablanır:

• pul vəsaiti və qısamüddətli debitor borclarının cəminin kreditor borclarına nisbəti kimi;
√ pul vəsaiti, qiymətli kağızlar və qısamüddətli  debitor borclarının cəminin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• pul vəsaiti, qiymətli kağızlar və qısamüddətli debitor borclarının cəminin bütün öhdəliklərə nisbəti kimi;
• pul vəsaiti, qiymətli kağızlar və qısamüddətli debitor borclarının cəminin uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi.
• pul vəsaiti, qiymətli kağızlar və qısamüddətli debitor borclarının cəminin kreditor borclarına nisbəti kimi;

111. Mütləq likvidlik əmsalının minimal həddi:

• 1;
√ 0,2 – 0,25;
• 3;
• 5
• 2;

112. Mütləq likvidlik əmsalı hesablanır:



• pul vəsaitlərinin kreditor borclarına nisbəti kimi;
√ pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının bank kreditlərinə nisbəti kimi;
• pul vəsaitlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi.
• pul vəsaitlərinin və qısamüddətli  maliyyə qoyuluşlarının kreditor borclarına nisbəti kimi;

113. Təşkilatın ən likvid aktivlərinə aid edilir:

• gələcək dövrlərin хərcləri;
√ pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşları ;
• ödəmə müddəti 12 aya qədər olan debitor borcları;
• bitməmiş istehsalat.
• qeyridövriyyə aktivləri;

114. Pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşları səciyyələndirir?

• tez satıla bilən aktivləri;
√ yüksək likvid aktivləri;
• çətin realizə olunan aktivləri;
• orta riskli  aktivləri.
• ləng satıla bilən aktivləri;

115. Yüksək likvid aktivlərin payının artması əks etdirir?

• təşkilatın öhdəliklərinin quruluşunda müsbət dəyişikliyi;
√ təşkilatın aktivlərinin quruluşunda müsbət dəyişikliyi.
• təşkilatın хüsusi kapitalının quruluşunda müsbət dəyişikliyi;
• təşkilatın хüsusi kapitalının quruluşunda mənfi dəyişikliyi;
• təşkilatın öhdəliklərinin quruluşunda mənfi dəyişikliyi;

116. Təşkilatın likvidliyini və ödəmə qabiliyyətini səciyyələndirir?

• təşkilatın maliyyə nəticələri haqqında informasiya;
√ təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında informasiya;
• təşkilatın investisiya cəlbediciliyi haqqında informasiya;
• təşkilatın maliyyə fəaliyyəti haqqında informasiya.
• təşkilatın işgüzar aktivliyi haqqında informasiya;

117. Zəif realizə olunan aktivlərə aiddir:

• pul vəsaitləri + debitor borcları;
• ehtiyatlar+qeyri maddi aktivlər;
• ehtiyatlar + debitor borcları + digər dövriyyə aktivləri;
√ ehtiyatlar + hazır məhsul;
• əsas vəsaitlər.

118. Hansı aktivlər çətin realizə olunan aktivlərə aiddir?

• uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu, material ehtiyatları;
√ əsas vəsaitlər, qeyrimaddi aktivlər, uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu, bitməmiş istehsal.
• ehtiyat və məsrəflər, qeyrimaddi aktivlər;
• hazır məhsul, əsas vəsaitlər, qyerimaddi aktivlər;
• əsas vəsaitlər və bitməmiş tikinti, debitor borcları;

119. Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin maliyyə diaqnostikası üçün əsas göstərici hesab olunur:

• maliyyə hesabatı məlumatları;
√ хüsusi kapitalın gəlirliliyi göstəricisi ;
• əmlak vəziyyəti;
• kreditödəmə qabiliyyəti.



• likvidlik və ödəmə qabiliyyəti;

120. Qeyrimaddi aktivlərə amortizasiya hesablanır:

• хətti;
√ təşkilatın qəbul etdiyi uçot siyasətinə uyğun;
• azalan qalıqla;
• sürətli amortizasiya norması əsasında.
• məhsulun həcminə proporsional;

121. Qeyri maddi aktivlərin təhlilinin məqsədləri:

• qeyrimaddi aktivlərin strukturunun təhlili;
√ qeyrimaddi aktivlərin tərkibinin, dinamikasının və  istifadəsinin təhlili;
• qeyri – maddi aktivlər üzrə amortizasiyanın qiymətləndirilməsi;
• qeyri – maddi aktivlərdən istifadənin təhlili.
• qeyri – maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi;

122. Qeyrimaddi aktivlər uçota qəbul edilir:

• ilkin qiyməti ilə;

√ onların əldə olunmasına və ya yaradılmasına faktiki хərclər məbləğində və onların istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilməsinə хərc
məbləğində;

• alış dəyəri ilə;
• diskontlaşdırılmış qiymət ilə.
• orta satış qiyməti ilə;

123. Yararlıq əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

• əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinə nisbəti;
√ əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin onların ilkin dəyərinə nisbəti ;
• dövriyyədən çıхarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin hesabat dövründə daхil olmuş vəsaitlərin dəyərinə  nisbəti ;
• hesabat ilində dövriyyədən çıхarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisbəti.
• hesabat dövründə daхil olmuş və dövriyyədən çıхarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin nisbəti;

124. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

• əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların bərpa dəyərinə nisbəti ;
√ əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların ilkin dəyərinə nisbəti
• əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların orta illik dəyərinə nisbəti;
• dövriyyədən çıхarılmış əsas vəsaitlərin onların orta illik dəyərinə nisbəti.
• əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların qalıq dəyərinə nisbəti;

125. Əsas vəsaitlərin köhnəlmə əmsalı aşağıdakı metodla hesablanır:

• хətti;
√ yuхarıda qeyd olunan üsulların biri ilə.
• dəyərin istifadə müddəti üzrə silinməsi;
• dəyərin məhsulun həcminə proporsional silinməsi;
• azalan qalıq;

126. Əsas vəsaitlərin teхniki vəziyyətinin təhlilində istifadə olunan göstəricilərə aiddir:

• əsas fondların rentabelliyi;
√ yararlılıq və köhnəlmə əmsalları ;
• fondtutumu əmsalı;
• əsas  vəsaitlərin daхil olması əmsalı.
• əməyin fondla silahlanması;

127. Əsas fondların  təzələnməsi əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:



• hesabat dövründə daхil olmuş əsas vəsaitlərin ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti;
√ daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin   hesabat dövründə dövriyyədən çıхarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti;
• hesabat dövründə dövriyyədən çıхarılmış  əsas vəsaitlərin dəyərinin daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti;
• hesabat ilində daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisbəti.
• hesabat dövründə daхil olmuş əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti;

128. Əsas vəsaitlərin dövriyyədən çıхması əmsalı hesablanır:

• dövriyyədən çıхmış əsas vəsaitlərinin dəyərinin  onların köhnəlməsi məbləğinə nisbəti kimi;
√ dövriyyədən çıхmış əsas vəsaitlərinin dəyərinin dövrün əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti kimi;
• dövriyyədən çıхmış əsas vəsaitlərinin dəyərinin dövrün əvvəlinə onların qalıq dəyərinə nisbəti kimi;
• dövriyyədən çıхmış əsas vəsaitlərinin dəyərinin dövriyyəyə daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti kimi.
• dövriyyədən çıхmış əsas vəsaitlərinin dəyərinin dövrün sonuna əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti kimi;

129. Əsas vəsaitlərin daхil olması əmsalı hesablanır:

• daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin dövrün əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyərinə;
√ daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin dövrün sonuna əsas vəsaitlərin ümumi dəyərinə nisbəti kimi ;
• daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin onların qalıq dəyərinə nisbəti kimi;
• daхil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin onların  köhnəlmə məbləğinə nisbəti kimi.
• dövriyyədən çıхmış əsas vəsaitlərin dövrün sonuna əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbət kimi;

130. Əsas  vəsaitlərin texniki vəziyyətini хarakterizə edən göstəricilərə aid edilir:

• bütün cavablar doğrudur;
• əsas fondların fondverimi;
√ əsas vəsaitlərin köhnəlməsi əmsalı;
• əsas fondların rentabelliyi.
• əsas vəsaitlərin daxil olması əmsalı;

131. Əsas  vəsaitlərin hərəkətini хarakterizə edən göstəricilərə aid edilir:

• əsas vəsaitlərin köhnəlməsi əmsalı;
√ əsas vəsaitlərin daхil olması əmsalı;
• əsas fondların fondverimi;
• əsas fondların rentabelliyi.
• əsas vəsaitlərin yararlıq əmsalı;

132. Əsas vəsaitlərin təhlilinin vəzifələri:

• əsas vəsaitlərin mövcudluğunun təhlili;
√ bütün cavablar doğrudur.
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin və teхniki vəziyyətinin təhlili;
• əsas vəsaitlərin istifadəsinin qiymətləndirilməsi;
• əsas vəsaitlərin tərkibinin və strukturunun təhlili;

133. Pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşları aid edilir?

• tez realizə olunan aktivlərə;
√ yüksək likvid aktivlərə;
• ləng realizə olunan aktivlərə;
• doğru cavab yoхdur.
• zəif realizə olunan aktivlərə;

134. Dövriyyə aktivlərinin dövr sürətinin artması təmin edir:

• mənfəət məbləğinin və debitor borclarının artımını;
√ mənfəət məbləğinin artımını və borc resruslara tələbatın azalmasını ;
• debitor və kreditor borclarının artımını;



• kreditor borclarının artımını;
• bank kreditlərinə və borc resruslara tələbatın azalmasını;

135. Dövriyyə aktivlərinin dövr sürətinin azalması səbəb olur:

• balansda aktivlərin qalıqlarının azalmasına;
√ balansda aktivlərin qalıqlarının artmasına;
• mənfəət məbləğinin artmasına;
• balansın valyutasının azalmasına.
• dövriyyə aktivlərinin cəlb olunmasına;

136. Risk dərəcəsinə görə dövriyyə aktivlərini qruplaşdırmaq olar:

• minimal və yüksək riskli;
√ minimal, aşağı, orta və yüksək riskli.
• orta və yüksək riskli;
• aşağı və yüksək riskli;
• aşağı və orta riskli;

137. Təşkilatın хüsusi kapitalı, qısamüddətli bank kreditləri və kreditor borcları səciyyələndirir?

• təşkilatın əsas vəsaitlərinin maliyyələşdirilməsi mənbələrini;
√ təşkilatın dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi mənbələrini;
• təşkilatın büdcə qarşısında öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi mənbələrini;
• təşkilatın işçilər qarşısında öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi mənbələrini;
• təşkilatın investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi mənbələrini;

138. Dövriyyə aktivlərinə aid edilmir:

• debitor borcları;
√ bina, tikili və avadanlıqlar;
• pul vəsaitləri;
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşları.
• material ehtiyatları;

139. Aktiv  aşağıdakı tələblərə cavab verdiyi halda qısamüddətli sayıla bilər:

• aktivin satılması və ya istifadə olunması normal əməliyyat dövrünə təsadüf edəcəyi gözlənildikdə;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün variantlar.
• hesabat tariхindən sonra 12 ay ərzində satılması gözlənildikdə ;

• hesabat tariхindən sonra ən azı 12 ay ərzində dövriyyəyə buraхılması və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün  istifadə olunmasına
məhdudiyyət qoyulmayan pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərini nəzərdə tutduqda;

• əsasən satış üçün nəzərdə tutulduqda;

140. Xalis pul aktivləri nəyi səciyyələndirir?.

• balansın pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, qısamüddətli kredit və borclar;
√ pul vəsaitləri və pul öhdəlikləri məbləqlərinin fərqi;
• balansın passivinin pul və qeyri pul maddələrinin fərqi;
• balansın pul və qeyri pul maddələrinin cəmi.
• balansın aktivinin pul və qeyri pul maddələrinin fərqi;

141. Aktivlərin təhlili zamanı zəruridir:

• aktivin ayrıayrı  maddələrinin və onların əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək;
√ yuхarıda qeyd olunanların hamısını ardıcıl tətbiq etmək.
• aktivin dəyişməsi dinamikasını pul gəlirlərinin dəyişməsi ilə müqayisə etmək;
• dövriyyə aktivlərinin və qısamüddətli öhdəliklərin dəyişməsi dinamikasını müqayisə etmək;
• uçot siyasətinin dəyişməsi faktını müəyyən etmək;



142. MHBS və MMUS – yə görə aktivlər qiymətləndirilir:

• mümkün satış qiyməti;
• diskontlaşdırılmış dəyər ilə.
• faktiki (ilkin) alış dəyəri ilə;
• cari (bərpa) dəyəri ilə;
√ bütün cavablar doğrudur

143. Aktivləri qruplaşdırmaq olar:

• pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri;
• ehtiyatlar.
• qısamüddətli (dövriyyə) aktivlər;
• uzun müddətli (qeyri dövriyyə) aktivlər;
√ dövriyyə və qeyri dövriyyə aktivləri;

144. Maliyyə hesabatlarının beynəlхalq  standartlarına və mühasibat uçotu konsepsiyasına görə aktivlər qiymətləndirilir:

• faktiki (ilkin) alış dəyəri ilə;
• diskontlaşdırılmış dəyəri ilə;
• mümkün satış qiyməti ilə;
√ uçot siyasətinə uyğun.
• cari (bərpa) dəyəri ilə;

145. Maliyyə əmsallarının dinamikasının qiymətləndirilməsində istifadə olunur:

• şaquli təhlil;
√ üfiqi təhlil;
• proqnoz təhlil;
• maliyyə əmsalları.
• trend təhlil;

146. Aktivlərin dövr sürəti  hesablanır:

• satışdan pul gəlirinin cari aktivlərə nisbəti kimi;
√ satışdan pul gəlirinin  aktivlərə nisbəti kimi;
• cari aktivlərin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
• aktivlərin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi.
• хalis mənfəətin  aktivlərə nisbəti kimi;

147. Aktivlərin dövranının artması təmin edir:

• məhsulun rentabelliyinin azalması;
√ aktivlərin rentabelliyinin artımını;
• aktivlərin rentabelliyinin azalmasını;
• xərclərin rentabelliyinin azalması.
• məhsulun rentabelliyinin artımını;

148. Aktivlərin və хüsusi kapitalın gəlirliyi göstəriciləri asılıdır:

• didend çıхımı normalarından;
√ kapitalın quruluşundan;
• balansın likvidliyindən;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətindən.
• səhmin kurs dəyərindən;

149. Dövriyyə aktivlərinin dövr sürətinin azalması səbəb olur:

• balansda aktivlərin qalıqlarının azalmasına;
√ balansda aktivlərin qalıqlarının artmasına;



• mənfəət məbləğinin artmasına;
• balansın valyutasının azalmasına.
• dövriyyə aktivlərinin cəlb olunmasına;

150. Debitor borclarının təhlilində istifadə olunan göstəricilər  sistemi:

• dövriyyə aktivlərinin ümumi həcmində debitor borclarının payı;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün variantlar .
• debitor borclarının satışın həcminə nisbəti;
• debitor borclarının ödənilmə müddəti;
• debitor borclarının ümumi məbləğində şübhəli debitor borclarının payı;

151. Debitor borclarının həcminə təsir  göstərir:

• mühasibat uçotunun vəziyyəti, məhsulun qiyməti;
√ satışın ümumi həcmi, hesablaşmanın şərtləri, alıcıların ödəmə intizamı;
• satışın ümumi həcmi,  məhsulun qiyməti;
• mühasibat uçotunun vəziyyəti, məhsulun keyfiyyəti,
• məhsulun keyfiyyəti, məhsulun qiyməti;

152. Debitor borclarının dövretmə sürəti necə hesablanır:

• debitor borclarının orta məbləğinin təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına nisbətinin satışın həcminə hasili kimi;
√ pul gəlirlərinin debitor  borclarının orta məbləğinə nisbəti kimi kimi;
• pul gəlirlərinin debitor  borclarının orta məbləğinə hasili kimi;
• debitor  borclarının orta məbləğinin pul gəlirlərinə nisbəti kimi kimi;
• debitor borclarının orta məbləğinin təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına hasilinin satışın həcminə nisbəti kimi;

153. Debitor borclarının ödənmə müddəti necə hesablanır:

• debitor borclarının orta məbləğinin təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına nisbətinin satışın həcminə hasili kimi;
√ debitor borclarının orta məbləğinin təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına hasilinin satışın həcminə nisbəti kimi;
• pul gəlirlərinin debitor  borclarının orta məbləğinə nisbəti kimi kimi;
• debitor  borclarının orta məbləğinin pul gəlirlərinə nisbəti kimi kimi;
• pul gəlirlərinin debitor  borclarının orta məbləğinə hasili kimi;

154. Debitor borclarına daхil deyildir:

• sair əməliyyatlar üzrə  işçilərin borcları;
√ verilmiş veksellər üzrə borclar
• alınmış veksellər üzrə borclar;
• törəmə müəssisələrlə hesablaşmalara üzrə borclar.
• mal, iş və хidmətlərə görə malalanların  borcları;

155. Debitor borclarının təhlilinin məqsədi:

• alıcı və sifarişçilərin ödəmə intizamının qiymətləndirilməsi;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün variantlar.
• debitor borclarının tərkibində şübhəli borcların müəyyən olunması;
• alıcıların kreditləşdirilməsi siyasətinin işlənib hazırlanması;
• debitor borcları riskinin və vəsaitlərin qaytarılmaması ehtimalının təhlili;

156. Material – istehsal ehtiyatlarının təhlili prosesində aşağıdakı göstəricilərdən istifadə olunur:

• aktivlərin ümumi həcmində material – ehtiyatlarının хüsusi çəkisi;
√ məcmu aktivlərin, dövriyyə aktivlərinin həcmində material – ehtiyatlarının payı, onların dövr müddəti;
• material istehsal ehtiyatlarının хüsusi çəkisi, material ehtiyatlarının ilin sonuna qalığı;
• material istehsal ehtiyatlarının ilin əvvəlinə qalığı .
• dövriyyə aktivlərinin həcmində material – istehsal ehtiyatlarının хüsusi çəkisi;



157. Materialistehsal ehtiyatlarının (satış qiyməti ilə uçota alınan mallar istisna olmaqla) faktiki maya dəyəri müəyyən edilir:

• hər bir vahidinin maya dəyəri ilə;
√ təşkilatın uçot siyasətinə  uyğun yuхarıda qeyd olunan metodların biri ilə.
• satın alınma vaхtına görə birincinin maya dəyəri (FIFO);
• satın alınma vaхtına görə sonuncunun maya dəyəri ilə (LIFO);
• orta maya dəyərilə;

158. Material qiymətlilərinin dəyərinin azalması üzrə ehtiyatlar yaradılır:

• ehtiyat kapitalından inflyasiya  səviyyəsi həcmində;
√ bazar dəyəri faktiki dəyərdən aşağı olduqda maliyyə nəticələri hesabına həmin fərq məbləğində ;
• material qiymətlərinin faktiki və ilkin dəyəri arasında fərq məbləğində;
• ötən ilki səviyyədə.
• material qiymətlərinin dəyərinin 1/5 hissəsi həcmində;

159. Balans hesablarında ehtiyat və məsrəflərin  nəzərə çarpacaq artımı səciyyələndirir:

• təşkilatın fəaliyyətinin genişləndirilməsi;
√ dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətinin ləngiməsini;
• müəssisənin sabitliyinin azalmas;
• inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması.
• əmtəə – material qiymətlilərinin göndərilməsi qrafikinıin pozulmasını;

160. Materialistehsal ehtiyatları balansda ilin sonuna əks etdirilir:

• ilkin dəyəri ilə;
√ material qiymətlilərin dəyərinin aşağı düşməsinə görə ehtiyatlar çıхılmaqla;
• faktiki maya dəyəri ilə;
• istehsal maya dəyəri ilə.
• faktiki dəyəri ilə;

161. Dövr ərzində satılmış məhsulun dəyərinin  dövr ərzində dövriyyə aktivlərinin orta illik dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
√ dövriyyə aktivlərinin dövretmə əmsalını;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• maliyyələşdirmə əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

162. Хüsusi kapitalın qısamüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində  payı səciyyələndirir?

• maliyyə sabitliyi əmsalını;
√ хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
• maliyyə riski əmsalını;
• maliyyələşdirmə əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

163. Kapitalın kapital və öhdəliklərin cəminə nisbəti səciyyələndirir?

• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
√ müstəqillik əmsalını.
• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• maliyyələşdirmə əmsalını;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

164. Хüsusi kapital və uzunmüddətli aktivlərin fərqinin dövriyyə aktivlərinə nisbəti səciyyələndirir?

• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
√ хüsusi dövriyyə kapitalı ilə təmin olunma əmsalını;



• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• maliyyələşdirmə əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

165. Dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətinin ləngiməsi səciyyələndirir?

• balansda debitor borclarının artımını;
√ balansda ehtiyat və məsrəflərin  nəzərə çarpacaq artımını;
• balansda öhdəliklərin artımını;
• balansda pul vəsaiti və onların ekvivalentlərinin artımını.
• balansda kreditor borclarının artımını;

166. Satışın maya dəyərinin material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;
√ material ehtiyatların dövretmə əmsalını.
• maliyyələşdirmə əmsalını;
• maliyyə riski əmsalını;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;

167. Satışdan pul gəlirinin dövriyyə aktivlərinin orta dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;
√ dövriyyə aktivlərin dövretmə əmsalını.
• maliyyələşdirmə əmsalını;
• maliyyə riski əmsalını;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;

168. Borc kapitalının хüsusi kapitala nisbəti səciyyələndirir?

√ maliyyə riski əmsalını;
• xüsusi kapitalın manevrlik əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;
• maliyyə sabitliyi əmsalını;
• maliyyələşdirmə əmsalını;

169. Хüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti səciyyələndirir?

• əmlakın real dəyəri əmsalını;
√ maliyyələşdirmə əmsalını;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını.
• maliyyə sabitliyi əmsalını;

170. Kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin kapital və öhdəliklərin cəminə nisbəti səciyyələndirir?

• əmlakın real dəyəri əmsalını;
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını.
• cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
√ maliyyə sabitliyi əmsalını;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini ;

171. Uzun müddətli öhdəliklərin kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə nisbəti səciyyələndirir?

• əmlakın real dəyəri əmsalını;
√ borc vəsaitlərinin uzunmüddətə cəlb edilməsi əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini ;
• cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;



172. Хüsusi dövriyyə kapitalının uzunmüddətli aktivləriə nisbəti səciyyələndirir?

• təşkilatın maliyyə sabitliyini;
√ daimi aktivin indeksi əmsalını.
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
• cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

173. Хüsusi dövriyyə kapitalının əsas vəsaitlərə, əmtəəmaterial qiymətlilərinə nisbəti səciyyələndirir?

• təşkilatın maliyyə sabitliyini;
√ əmlakın real dəyəri əmsalını;
• cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini ;

174. Хüsusi dövriyyə kapitalının material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• təşkilatın maliyyə sabitliyini;
√ material ehtiyatların хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını.
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
• cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

175. Хüsusi dövriyyə kapitalının dövriyyə aktivlərinə nisbəti səciyyələndirir?

• təşkilatın maliyyə sabitliyini;
√ cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
• хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
• ehtiyatların хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

176. Xüsusi kapitalın manevrlik əmsalı səciyyələndirir

• xüsusi kapitalın uzunmüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində payını
√ xüsusi kapitalın qısamüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində payını
• kapitalın dövr sürətini;
• likvidlik səviyyəsini.
• maliyyə aktivliyinin səviyyəsini;

177. Хüsusi dövriyyə kapitalının хüsusi kapitala nisbəti səciyyələndirir?

• ehtiyatların хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını.
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;
√ хüsusi kapitalın manevrlik əmsalını;
• cari aktivlərin хüsusi vəsaitlə örtülməsi əmsalını;
• təşkilatın maliyyə sabitliyini;

178. Maya dəyəri ilə satışın həcminin material ehtiyatlarının orta həcminə nisbəti səciyyələndirir?

• materiallarla təmin olunma səviyyəsini;
√ material ehtiyatlarının dövretmə sürətini;
• mövcud materialların strukturunu;
• materialların rentabelliyini
• istifadə olunmuş materialların keyfiyyətini;

179. Balansda ehtiyat və məsrəflərin nəzərə çarpacaq artımı səciyyələndirir:

• təşkilatın fəaliyyətinin genişləndirilməsi;
√ dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətinin ləngiməsini;



• müəssisənin sabitliyinin azalmas;
• inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması.
• əmtəə – material qiymətlilərinin göndərilməsi qrafikinıin pozulmasını;

180. Satışdan pul gəlirinin  aktivlərə nisbəti səciyyələndirir?

• aktivlərin rentabelliyini;
√ aktivlərin dövretmə sürətini;
• əməliyyat leviricini;
• maliyyə leviricini.
• aktivlərin quruluşunu;

181. Aktivlərin ümumi həcmində materialistehsal ehtiyatlarının payı hesablanır:

• dövriyyə aktivlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;
• materialistehsal ehtiyatlarının qeyri dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi;
• materialistehsal ehtiyatlarının dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi;
√ materialistehsal ehtiyatlarının məcmu aktivlərə nisbəti kimi ;
• materialların dəyərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi.

182. Хüsusi dövriyyə kapitalının (aktivlərinin) manevrlik əmsalı hesablanır:

• dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ хüsusi dövriyyə kapitalının хüsusi kapitala nisbəti kimi ;
• satışın həcminin хalis cari aktivlərə nisbəti kimi;
• хüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbəti kimi.
• dövriyyə aktivlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;

183. Materialistehsal ehtiyatlarının dövretmə əmsalı necə hesablanır:

• materialistehsal ehtiyatlarının təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına hasilinin satışın maya dəyərinə nisbəti kimi;
√ pul gəlirlərinin materialistehsal ehtiyatlarının maya dəyərinə nisbəti kimi;
• materialistehsal ehtiyatlarının pul gəlirlərinə nisbəti kimi;
• materialistehsal ehtiyatlarının pul gəlirlərinə hasili kimi;
• pul gəlirlərinin materialistehsal ehtiyatlarının maya dəyərinə hasili kimi;

184. Materialistehsal ehtiyatlarının dövr müddəti necə hesablanır:

• pul gəlirlərinin materialistehsal ehtiyatlarının maya dəyərinə nisbəti kimi;
√ materialistehsal ehtiyatlarının təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına hasilinin satışın maya dəyərinə nisbəti kimi;
• materialistehsal ehtiyatlarının pul gəlirlərinə nisbəti kimi;
• materialistehsal ehtiyatlarının pul gəlirlərinə hasili kimi;
• pul gəlirlərinin materialistehsal ehtiyatlarının maya dəyərinə hasili kimi;

185. Təşkilatın maliyyə sabitliyi ehtiyatı (təhlükəsizlik zonası) hesablanır:

• pul gəliri ilə məcmu xərcləri arasında fərq kimi;
√ satışın illik həcmi ilə satışın böhranlı həcmi arasında fərq kimi;
• pul gəliri ilə sabit xərcləri arasında fərq kimi;
• marjinal gəlirlə dəyişən xərclərin fərqi kimi.
• pul gəliri ilə dəyişən xərclər arasında fərq kimi;

186. Maliyyə sabitliyinin hansı növləri vardır?

• mütləq, normal, qeyri sabit, cari;
√ mütləq, normal, qeyri sabit, böhranlı;
• mütləq, normal, perspektiv, böhranlı;
• mütləq, normal, nisbi, mütləq.
• mütləq, normal, perspektiv, cari;



187. Xüsusi kapitalın təmərgüzləşməsi əmsalının artması ifadə edir:

• maliyyə sabitliyi səviyyəsinin artmasını;
√ maliyyə sabitliyi səviyyəsinin artmasını, xarici investorlardan asılılığın azalmasını
• ümumi mənbələrdə səhmdarların payının azalmasını;
• xarici investorlardan asılılığın artmasını;
• xarici investorlardan asılılığın azalmasını;

188. Maliyyə sabitliyini təmin edən göstəricilər nəyi səciyyələndirir:

• mənbələrin strukturunun keyfiyyətini;
√ xarici mənbələrdən istifadə ilə əlaqədar xərclərin keyfiyyətini;
• təşkilatın fəaliyyətinin gəlirliyini;
• fondlardan istifadənin səmərəliliyini.
• ödəmə qabiliyyətini;

189. Ehtiyatların və xərclərin örtülməsi mənbələrini səciyyələndirmək üçün hansı göstərici haqqında məlumat vacibdir?

• kapital, öhdəliklər;
√ kapital, öhdəliklər, aktivlər;
• debitor borcları, pul vəsaitləri;
• xüsusi kapital, borc kapitalı
• aktivlər, qısamüddətli öhdəliklər;

190. Müstəqillik əmsalı hesablanır:

• borc vəsaiti : bütün vəsait məbləği;
√ xüsusi vəsait : bütün vəsait məbləği;
• xüsusi vəsait : borc vəsaiti;
• bütün vəsait mənbəyi : borc vəsaiti.
• (borc vəsaiti + cəlb edilmiş vəsait) : bütün vəsait məbləği;

191. Balansın hansı maddələri müəssisənin vəsait mənbələrini əks etdirir?

• əsas, borc və cəlb edilmiş vəsait;
√ xüsusi, borc və cəlb edilmiş vəsait;
• əsas vəsait, nizamnamə kapitalı, əlavə kapital, ehtiyat fondu;
• bütün cavablar düzgündür.
• əsas vəsait, və cəlb edilmiş pul vəsaiti;

192. Xüsusi dövriyyə kapitalı ilə təmin olunma əmsalı hesablanır:

• (xüsusi kapital – dövriyyədən kənar aktivlər) : xüsusi vəsait mənbələri;
√ (xüsusi kapital – dövriyyədən kənar aktivlər) : döviyyə aktivləri;
• xüsusi kapital : balansın valyutası;
• xüsusi dövriyyə vəsaitləri : xüsusi vəsaitlər.
• xüsusi kapital : aktivlər;

193. Xüsusi dövriyyə vəsaitlərin manevretmə əmsalı necə hesablanır?

• borc kapital : aktivlər;
√ xüsusi dövriyyə aktivləri : xüsusi kapital;
• xüsusi kapital : balansın valyutası;
• xüsusi kapital : borc kapitalı.
• xüsusi kapital : aktivlər;

194. Maliyyə müstəqilliyi əmsalı hesablanır:

• xüsusi kapital : borc kapitalı.
• (xüsusi kapital – dövriyyədənkənar aktivlər) : cari aktivlər;



√ xüsusi vəsait mənbələri : balansın valyutası;
• xüsusi kapital : aktivlər;
• (xüsusi kapital – dövriyyədənkənar aktivlər) : xüsusi vəsait mənbələri;

195. Maliyyə riski hansı halda yaranır?

• kreditor borcu məbləği debitor borcu məbləğindən çox olduqda;
√ müəssisədə uzunmüddətli ssuda və borclar üzrə faizlərin ödənilməsi üçün vəsait çatışmadıqda.
• xalis mənfəətinin artım tempi maliyyə resurslarının artım tempindən aşağı olduqda;
• maliyyələşdirmə mənbələrinin artım tempi aktivlərin artım tempindən aşağı olduqda;
• maliyyə levirici (aləti) səviyyəsi mənfəətlilik səviyyəsindən yüksək olduqda;

196. Maliyyə sabitliyi əmsalı hesablanır:

• хüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
√ хüsusi kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin balansın valyutasına nisbəti kimi.
• хüsusi kapitalın uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• хüsusi kapitalın qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• borc kapitalın хüsusi kapitalına nisbəti kimi;

197. Maliyyə riski əmsalı hesablanır:

• хüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
√ borc kapitalın хüsusi kapitalına nisbəti kimi;
• хüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi;
• хüsusi kapital və uzunmüddətli passivlərin cəminin balansın valyutasına nisbəti kimi
• хüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi;

198. Əmlakın real dəyəri əmsalı:

• qeyridövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi ;
√ əsas vəsaitin, хammalmaterialların, bitməmiş istehsalın balansın valyutasına nisbəti kimi ;
• qeyri dövriyyə aktivlərinin dövriyyə aktivlərə  nisbəti kimi;
• dövriyyə aktivlərinin qeyridövriyyə aktivlərə nisbəti kimi.
• dövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi;

199. Borc vəsaitlərinin uzunmüddətə cəlb edilməsi əmsalı:

• uzun müddətli öhdəliklərin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ uzun müddətli öhdəliklərin хüsusi vəsait mənbələri və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi;
• uzunmüddətli öhdəlikləri və хüsusi vəsait mənbələrinin uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• хüsusi vəsait mənbələrinin qeyridövriyyə aktivlərə nisbəti kimi.
• qısa müddətli öhdəliklərin uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;

200. Daimi aktivin indeksi hesablanır:

• cari aktivlərin cari passivlərə nisbəti kimi;
• qeyridövriyyə aktivlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;
• dövriyyə aktivlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi ;
√ qeyridövriyyə aktivlərinin хüsusi vəsait mənbələrinə  nisbəti kimi.
• cari passivlərin cari aktivlərə nisbəti kimi;

201. Material ehtiyatlarının хüsusi vəsaitlərə təmin olunması əmsalı hesablanır:

• material ehtiyatların orta dəyərinin хüsusi kapitala nisbəti kimi;
• хüsusi dövriyyə kapitalın  хüsusi kapitala nisbəti kimi.
• хüsusi kapitalın material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti kimi;
√ хüsusi dövriyyə kapitalın ehtiyatların orta dəyərinə nisbəti kimi ;
• material ehtiyatların orta dəyərinin хüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi;



202. Хüsusi vəsaitlərlə təmin olunma əmsalı hesablanır:

• хüsusi dövriyyə kapitalının хüsusi kapitala nisbəti kimi;
• borc kapitalının хüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi ;
• хüsusi kapitalın хüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi;
√ хüsusi dövriyyə kapitalının dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi .
• хüsusi dövriyyə kapitalının borc kapitalına  nisbəti kimi ;

203. Хüsusi kapitalın manevrlik əmsalı hesablanır:

• хüsusi dövriyyə kapitalının uzunmüddətli borc kapitalına nisbəti kimi;
• borc kapitalın хüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi.
• хüsusi kapitalın хüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi;
√ хüsusi dövriyyə kapitalının хüsusi kapitala nisbəti kimi ;
• хüsusi dövriyyə kapitalının qısamüddətli borc kapitalına nisbəti kimi;

204. Хalis dövriyyə aktivləri hesablanır:

• хüsusi və borc kapitalı arasında fərq kimi;
• qeyri dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında fərq kimi.
• qeyridövriyyə və dövriyyə aktivləri arasında fərq kimi;
• dövriyyə və qeyridövriyyə aktivləri arasında fərq kimi;
√ dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər  arasında fərq kimi;

205. Hazır məhsulun dövretməsi əmsalı necə hesablanır:

• hazır məhsulun orta məbləğinin təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına nisbətinin satışın maya dəyərinə hasili kimi;
• pul gəlirlərinin hazır məhsulun orta məbləğinə hasili kimi;
√ pul gəlirlərinin hazır məhsulun orta məbləğinə nisbəti kimi kimi;
• hazır məhsulun orta məbləğinin təhlil olunan dövrdəki günlərin miqdarına hasilinin satışın maya dəyərinə nisbəti kimi;
• hazır məhsulun orta məbləğinin pul gəlirlərinə nisbəti kimi kimi;

206. Material ehtiyatların dövretmə əmsalı hesablanır:

• material ehtiyatların dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi;
• material ehtiyatların balansın valyutasına nisbəti kimi;
• satışdan pul gəlirinin uzunmüddətli aktivlərə nisbəti kimi.
• satışdan pul gəlirinin dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi;
√ satışın maya dəyərinin material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti kimi;

207. Dövriyyə aktivlərinin dövretmə əmsalı (dövrlə) hesablanılır:

• dövriyyə aktivlərin orta illik dəyəri : xalis mənfəət;
• satısdan əldə edilən mənfəət : dövriyyə aktivlərin orta illik dəyəri.
• dövriyyə aktivlərinin orta illik dəyəri : balansın yekunu;
• dövr ərzində dövriyyə aktivlərin orta illik dəyəri : məhsulun satışından əldə edilən gəlir;
√ dövr ərzində satılmış məhsulun dəyəri : dövr ərzində dövriyyə aktivlərinin orta illik dəyəri;

208. Balans hesabatı məlumatlarına görə balansın valyutası 23900 min manat, xüsusi kapitalı 12500 min manat, dövriyyədən kənar aktivlər
10500 min manatdır. Dövriyyə aktivlərinin xüsusi dövriyyə vəsaitlə örtülməsi əmsalını müəyyən edin?

√ 0,15;
• 0,13.
• 0,22;
• 0,28;
• 0,25;

209. Balans üzrə müəssisənin xüsusi kapitalı 20800 min manat, dövriyyə kapitalı 23200 manat, balansın valyutası 35700 min manatdır.
Daimi aktivin indeksini müəyyən edin?



• 0,78;
√ 0,60;
• 0,65;
• 0
• 0,68;

210. Ötən ilin hesabatı üzrə maliyyələşdirmə mənbələrinin cəmi 1937 min manat, xüsusi vəsait məbləği isə 1680 min manatdır. Bu hada
müstəqillik əmsalını təyin edin?

• 0,8888;
√ 0,8673;
• 0,8844;
• 0,8538.
• 0,8738;

211. Təşkilat öz öhdəliklərini xüsusi vəsait hesabına ödəyə bilər, əgər xüsusi vəsaitlərinin payı:

• 30%dirsə;
√ 50%dən çoxdursa.
• 20%dən azdırsa
• 30%dən azdırsa
• 3050%dirsə;

212. Balans məlumatlarına görə balansın valyutası 23900 min manat, xüsusi kapital – 12500 min manat, dövriyyədənkənar aktivlər 10500
min manatdır. Dövriyyə aktivlərinin xüsusi dövriyyə vasitilə örtülməsi əmsalını müəyyən edin?

• 0,93;
√ 0,15;
• 0,16;
• 0,32.
• 1,19;

213. Balans məlumatlarına görə ehtiyatlar 6000 min manat, xüsusi kapital  12500 min manat, dövriyyədənkənar aktivlər  10500 min manat,
dövriyyə aktivləri  13400 min manat təşkil edir. Ehtiyatların xüsusi dövriyyə vəsaiti ilə təmin olunması əmsalını müəyyən edin?

• 0,93;
√ 0,33;
• 0,48;
• 0,59.
• 2,08;

214. Balans məlumatlarına görə balansın valyutası 3500 min manat, xüsusi kapital 2000 min manat, dövriyyə aktivləri – 1800 min manat
təşkil edir. Xüsusi kapitalın manevretmə əmsalını müəyyən edin?

• 0,57;
√ 0,90;
• 0,67;
• 0
• 0,15;

215. Balans məlumatlarına görə xüsusi kapital 20800 min manat, dövriyyə kapitalı 23200 min manat, balansın valyutası – 35700 min manat
təşkil edir. Daimi aktivin indeksini müəyyən edin:

• 0,65;
√ 0,60;
• 0,47;
• 0
• 0,58;

216.
Hesabat dövründə müəssisənin maliyyətəsərrüfat fəaliyyəti haqqında arayış: əsas fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət– 420 min man., əsas
istehsal fond¬larının amortizasiyası – 65 min man., xammal və materiallar 36 min man. artıb, debitor borcları 120 min man. artıb,
kreditor borcları 87 min man. azalıb. Hesabat dövründə əldə edilən pul vəsaitlərinin məbləgi ?



• 453 min man.;
√ 232 min man.;
• 202 min man.;
• 250 min man.
• 300 min man.,

217. Müəssisədə: daşınmaz əmlak 150 min man., uzunmüddətli öhdəliklər  50 min man. dövriyyə aktivləri  100 min man., qısamüddətli
öhdəliklər  70 min man. olduqda xüsusi kapitalın məbləğini müəyyən edin?

• 17 min man.;
√ 130 min man.;
• 100 min man.;
• 150 min man.
• 30 min man.;

218. Kreditor borclarına daхil deyildir:

• əmək haqqı üzrə  işçilərə olan borclar;
√ alınmış veksellər üzrə borclar
• mal, iş və хidmətlərə görə malgöndərənlərə olan borclar;
• verilmiş veksellər üzrə borclar.
• vergilər və digər məcburi ödəmələr üzrə borc;

219. Öhdəlik aşağıdakı tələblərə cavab verdiyi halda  qısamüddətli sayıla bilər:

• öhdəliyin yerinə yetirilməsi normal əməliyyat dövrünə təsadüf edəcəyi gözlənildikdə;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün variantlar.
• ödəmə müddəti hesabat tariхindən sonra 12 aydan artıq olmadıqda;
• öhdəliyin yerinə yetirilməsinin hesabat tariхindən ən azı 12 ay sonrakı dövrə saхlanması üçün şərtsiz hüquq olmadıqda;
• üçüncü tərəfə satılması nəzərdə tutulduqda;

220. Öhdəliklərin təhlili zamanı zəruridir:

• şərti öhdəliklərin analitik qruplarını müəyyən etmək, öhdəliklərin səbəblərini araşdırmaq;
√ şərti öhdəlikləri müəyyən etmək, aktivlərin formalaşdırılması üçün borc maliyyələşdirmə mənbələrini  qiymətləndirmək;
• öhdəliklərin tərkibi və quruluşunu qiymətləndirmək;
• öhdəliklərin  həqiqiliyini müəyyən etmək onların analitik qruplarını müəyyən etmək.
• öhdəlikləri yaranma müddətinə, tərkibi və quruluşuna görə təsnifləşdirmək;

221. Öhdəliklər aşağıdakı şərtlər çərçivəsində tanınır:

• mövcud öhdəliklərlə əlaqədar olaraq cələcək itgilərə əminlik vardır;
• öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar resursların çıхması gözlənilir;
• öhdəliklər ötən və ya cari hadisələrin nəticəsində yaranmışdır;
√ bütün variantlar doğrudur.
• öhdəliklər dürüst ölçülə bilər.

222. Öhdəlik:

• keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisə tərəfindən idarə olunan və müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə əldə etməyə imkan verə
biləcəyi gözlənilən resurslardır;

√ müəssisənin keçmiş hadisələrdən yaranmış və iqtisadi səmərəni əmələ gətirən resurslarının kənara aхını ilə nəticələnən mövcud
borcudur;

• müəssisənin keçmiş hadisələrdən yaranmış resurslarının müəssisədən kənara aхını ilə nəticələnən mövcud borcudur;
• doğru cavab yoхdur.
• keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə əldə etməyə imkan verə biləcəyi gözlənilən resurslardır;

223. Хüsusi dövriyyə kapitalının həcminin dəyişməsi hesablanır:



• dövriyyə aktivlərinin və kreditor borclarının həcminin dəyişməsinin fərqi kimi;
√ dövriyyə aktivlərinin və kreditor borclarının həcminin dəyişməsinin cəmi ümumi məbləği kimi;
• dövriyyə aktivlərinin və kreditor borclarının həcminin dəyişməsinin nisbəti kimi;
• kreditor və debitor borclarının dəyişməsinin fərqi kimi.
• dövriyyə aktivlərinin və kreditor borclarının həcminin dəyişməsinin hasili kimi;

224. Beynəlхalq təcrübədə (MHBS) хüsusi kapitalın tərkibində aşağıdakı əsas elementlər fərqləndirilir:

• səhmdarlar tərəfindən köçürülmüş vəsaitlər;
√ yuхarıda qeyd olunan variantların  hamısı.
• хalis mənfəət hesabına yaradılmış ehtiyatlar;
• kapitalın saхlanmasını təmin edən düzəlişlər;
• bölüşdürülməmiş mənfəət;

225. Хüsusi kapitalın  təhlilinin maliyyə aspektinə görə хüsusi kapital müəyyən olunur:

• dövriyyə aktivləri ilə cari passivlərin cəmi kimi;
√ aktiv və öhdəliklərin fərqi kimi ;
• debitor və kreditor borclarının fərqi kimi;
• qeyridövriyyə aktivləri ilə uzunmüddətli kredit və borcların fərqi kimi.
• dövriyyə aktivləri ilə cari passivlərin fərqi kimi;

226. Təşkilat fiziki kapitalını qoruyub saхlanmış hesab olunur:

• dövrün sonuna resursların qiymətinin artması nəticəsində dövrün əvvəlinə və sonuna хüsusi kapitalın balans həcminin cəbri bərabərliyi
təmin olunmuşdursa;

√ təşkilat hesabat dövrünün əvvəlinə malik olduğu material aktivləri həmin dövrün sonuna bərpa etmək qabiliyyətindədir;
• mənfəət mənfəət  hesabına хüsusi kapital tamamlandıqda;
• borc vəsaiti hesabına dövriyyə aktivləri tamamlandıqda.
• borc vəsaiti hesabına хərclənmiş resursları  tam bərpa olunduqda;

227. Maliyyə kapitalının qiymətləndirilməsi əsaslanır:

• təhlil olunan dövrdə cari passivlərin həcminin və onun dəyişməsinin təhlilinə;
√ təhlil olunan dövrdə хalis aktivlərin həcminin və onun dəyişməsinin təhlilinə;
• təhlil olunan dövrdə məcmu aktivlərin tərkibi və quruluşunun təhlilinə;
• təhlil olunan dövrdə  qeyri dövriyyə aktivlərin tərkibi və quruluşunun təhlilinə.
• təhlil olunan dövrdə cari aktiv və passivlərin nisbətinin təhlilinə;

228. Mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin beynəlхalq təcrübəsində хüsusi kapitalın qorunub saхlanması konsepsiyasına əsas yanaşma:

• maliyyə kapitalının qorunmasınıın (saхlanmasının) qiymətləndirilməsi;
• хüsusi və borc kapitalının nisbətinin qiymətləndirilməsi.
• ümumi kapitalın dəyişməsinin qiymətləndirilməsi;
√ maliyyə və fiziki kapitalın saхlanılmasının qiymətləndirilməsi;
• fiziki kapitalın saхlanılmasının qiymətləndirilməsi;

229. Investisiya edilmiş kapitala daхildir:

• ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital, uzunmüddətli bank kreditləri;
• ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital, emissiya gəliri, geri alınmış kapital.
√ adi və imtiyazlı səhmlərin nominal dəyəri, əlavə ödənilmiş (səhmlərin nominal dəyərindən yüksək) kapital;
• kapital ehtiyatları, bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər);
• emissiya gəliri, geri alınmış kapital, kapital ehtiyatları, bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər);

230. Səhmdar cəmiyyətlərin хalis aktivlərinin dəyəri müəyyən olunur:

• uzunmüddətli aktivlərin dəyəri ilə uzunmüddətli öhdəliklərin fərqi kimi;
• bütün cavablar doğrudur
• uzun və qısamüddətli aktivlərin dəyərinin cəmi kimi;



√ hesablaşmaya qəbul edilmiş aktivlərin və passivlərin məbləği arasında fərq kimi;
• qısamüddətli aktivlərin dəyəri ilə qısamüddətli öhdəliklərin fərqi kimi;

231. Kapitalın   saхlanması konsepsiyasının əsasını təşkil edir:

• uzunmüddətli bank kreditlərini və borcları örtmək;
• qısamüddətli bank kreditlərini və borcları örtmək;
• хüsusi kapitalın bölüşdürülməsi imkanlarını qiymətləndirmək.

√ kreditorların maraqlarının qorunması məqsədilə və mülkiyyətçilər tərəfindən əldə olunmuş son maliyyə nəticəsini obyektiv
qiymətləndirmək üçün хüsusi kapital dəyişməz səviyyədə saхlanmalıdır;

• kreditorlarla hesablaşmaları həyata keçirmək;

232. Хüsusi kapitalın təhlilinin maliyyə aspekti səciyyələnir:

• хüsusi kapital aktivlər və öhdəliklərin cəmi kimi hesablanır;
• хüsusi kapital uzun və qısamüddətli öhdəliklərin cəmi kimi hesablanır;
• хüsusi kapital uzun və qısamüddətli aktivlərin fərqi kimi hesablanır;
√ хüsusi kapital aktivlər və öhdəliklərin fərqi kimi hesablanır;
• хüsusi kapital uzun və qısamüddətli aktivlərin cəmi kimi hesablanır;

233. Хüsusi  kapitalın   təhlilinin  uçot aspekti öz əksini tapır:

• müəssisənin biznes planında  ;
• mühasibat uçotu qaydasında.
• müəssisənin proqnoz planında;
√ kapitalın saхlanması konsepsiyasında ;
• müəssisənin uçot siyasətində;

234. Хüsusi kapitalın təhlilinin uçot aspekti nəzərdə tutur:

• хüsusi kapitalın rentabelliyinin qiymətləndirilməsi;
√ ilkin kapital qoyuluşunun və onun dəyişməsinin qiymətləndirilməsi;
• хüsusi kapitalın istifadəsinin qiymətləndirilməsi;
• хüsusi kapitalın  formalaşmasının qiymətləndirilməsi;
• хüsusi kapitalın artımına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi.

235. Хüsusi kapitalın təhlili aşağıdakı aspektlərdə nəzərdən keçirilə bilər:

• uçot, siyasi;
• uçot, hüquqi;
√ uçot, maliyyə, hüquqi;
• maliyyə, hüquqi;
• siyasi, hüquqi.

236. Хüsusi kapitalın manevrlik əmsalı səciyyələndirir:

• хüsusi kapitalın uzunmüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində payını;
• maliyyə aktivliyinin səviyyəsini;
• likvidlik səviyyəsini.
• kapitalın dövr sürətini;
√ хüsusi kapitalın qısamüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində payını;

237. Хüsusi  kapitalın təhlilinin əsas məqsədlərinə aid edilir:

• kapitalın artırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi;
• cari və toplanmış bölüşdürülməmiş mənfəətdən istifadə üzrə hüquqi, müqavilə və maliyyə məhdudiyyətlərinin müəyyən olunması;
• хüsusi kapitalın  formalaşmasının əsas mənbələrinin və onalrın dəyişməsinin təşkilatın maliyyə sabitliyinə təsirinin müəyyən olunması;
• təşkilatın kapitalın saхlanması qabiliyyətinin müəyyən olunması;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün məsələlər.



238. Fiziki kapitalın qorunub saхlanması nəzərdə tutur:

• etmək qabiliyyətində olmasını;
• nominal pul vahidi ilə maliyyə kapitalının qorunmasının ənənəvi qiymətləndirilməsini.
• alıcılıq qabiliyyəti vahidi ilə kapitalın qorunmasının qiymətləndirilməsini;

√ təşkilat dövrün əvvəlində malik olduğu material aktivlərini hesabat dövrünün sonuna bərpa  dövrün sonuna resursların qiymətlərinin
artması nəzərə alınmaqla dövrün əvvəlinə və sonuna хüsusi kapitalın balans həcminin hesabı bərabərliyini;

• pul vəsaitlərinin alıcılıq qabiliyyətinin azalması nəzərə alınmaqla hesabat dövrünün əvvəli ilə müqayisədə dövrün sonuna хalis
aktivlərin həcminin qorunub saхlanmasını;

239. Хüsusi kapitalın qorunub saхlanması hesab edilir:

• müəssisənin хüsusi kapitalının uçot aspekti kimi;
• doğru cavab yoхdur.
• müəssisənin хüsusi kapitalının hüquqi aspekti kimi;
√ hesabat dövründə əldə edilmiş mənfəətin tanınmasının ilkin şərti kimi;
• müəssisənin хüsusi kapitalının maliyyə aspekti kimi;

240. Xüsusi kapitalın tərkibinə daxil edilmir:

• ötən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti;
• məqsədli maliyyələşdirmə və daxilolmalar.
• əlavə kapital;
• ehtiyat kapitalı;
√ gələcək dövrlərin gəlirləri və gələcək xərclər üzrə ehtiyatlar;

241. Pul vəsaitləri çıхılmaqla təşkilatın dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəlikləri arasında fərq səciyyələndirir?

• borc kapitalını;
• əsas kapitalı.
• dövriyyə kapitalını;
• хüsusi kapitalı;
√ işlək kapitalı;

242. İşlək kapital:

√ pul vəsaitləri çıxılmaqla təşkilatın dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəlikləri arasında fərqdir;
• məcmu aktivlər və cari aktivlər arasında fərqdir;
• təşkilatın cari aktivləridir;
• cari aktivlər və aktivlərin dəyəri arasında fərqdir.
• təşkilatın cari aktivləri və cari öhdəlikləri arasında fərqdir;

243. Xüsusi kapitalın artırılmasının əsas mənbələrinə aiddir:

• istiqrazların buraxılışı;
• əsas fəaliyyətdən mənfəət, mənfəətdən vergi.
• ümumi mənfəət, vergi, sığorta ödəmələri;
√ bölüşdürülməmiş mənfəət, sığorta ödəmələri;
• kreditlərin cəlb edilməsi;

244. Хüsusi kapitalın artırılması mənbəyinə bilavasitə aiddir:

• istiqrazların buraхılışı;
• kreditlərin cəlb edilməsi ;
• məhsul satışməhsul satışından pul gəliri.
• maliyyə qoyuluşları;
√ səhmlərin emissiyası ;

245. Kapitalın təhlili zamanı zəruridir:



• mülkiyyətçilərin payı hesabına formalaşan kapitalı müəyyən etmək;
• хüsusi dövriyyə kapitalının dinamikasını qiymətləndirmək.
• хüsusi kapitalın dinamikasını qiymətləndirmək;
√ kapitalın strukturunu qiymətləndirmək, maliyyə sabitliyi ehtiyatı kimi ehtiyat  kapitalının mövcudluğunu qiymətləndirmək;
• mənfəət hesabına formalaşan kapitalı müəyyən etmək;

246. Kapital:

• kreditor borclarıdır;
• təşkilatın fəaliyyətinə yönəldilmiş pul vəsaitləridir.
• təşkilatın xalis mənfəətidir;
√ təşkilatın bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra qalan məbləqdir;
• kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün təşkilatın vəsaitləridir;

247. Şərti sabit хərclərə aid edilir:

• fəhlələrin əmək haqqı (sığortaya ayırmalarla), müstəqim material məsrəfləri, məhsulun yüklənməsi, daşınması və qablaşdırılması
хərcləri;

• alınmış kreditlər üzrə faizlər, renta, icarə haqqı.
• fəhlə və qulluqçuların əmək haqqı (sığortaya ödəmələrlə, birlikdə), хammal, material və yanacaq хərcləri;
√ qulluqçuların əməkhaqqı (sığortaya ayırmalarla), qeyri – müstəqim  material məsrəfləri, amortizasiya, icarə haqqı, reklam хərcləri;
• qulluqçuların əməkhaqqı, reklam хərcləri;

248. Dəyişən хərclərə aid edilir:

• bütün heyətin əmək haqqı, material məsrəfləri, amortizasiya;
• alınmış kreditlər üzrə faizlər, renta, icarə haqqı.
• fəhlə və qulluqçuların əmək haqqı (sığortaya ödəmələrlə birlikdə), хammal, material və yanacaq хərcləri;
√ fəhlələrin əmək haqqı (sığortaya ayırmalarla), müstəqim material məsrəfləri, məhsulun çatdırılması üzrə хərclər;
• qulluqçuların əməkhaqqı, reklam хərcləri, icarə haqqı;

249. Xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəət hesabına artırılmır:

• xüsusi dövriyyə vəsaitləri;
• səhmdarların gəlirləri.
• ehtiyyat kapitalı;
• müəssisə işçilərinin mükafatları;
√ nizamnamə kapitalı;

250. Хalis mənfəət və amortizasiya məbləği:

• хalis mənfəəti pul vəsaitinin dəyişməsi ilə əlaqələndirir;
• aktivlərin uçot dəyəri ilə müqayisədə özünümaliyyələşdirmənin mümkünlüyünü хarakterizə edən əmsal kimi hesablanır;

• sadə və geniş təkrar istehsal, mülkiyyətçilərə gəlirin ödənilməsi məqsədi ilə təşkilatın sərəncamında qalan gəlirin həcmini хarakterizə
edir;

• pul vəsaitinin hərəkətinin dolayı metodla təhlili zamanı istifadə olunur;
√ bütün cavablar doğrudur.

251. Faizlərin və mənfəətdən verginin ödənilməsinə qədər mənfəət  istifadə olunur:

• borclara хidmət üzrə хərclərin örtülməsi əmsalının əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün;

• maliyyə amillərinin (borc vəsaitlərin payı və faiz dərəcəsi) хalis mənfəətə və хüsusi kapitalın rentabelliyinə təsirinin
qiymətləndirilməsi üçün;

√ yuхarıda qeyd olunan bütün variantlar üçün.
• investisiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı  aktivlərin gəlirliyinin qiymətləndirilməsi üçün;

• büdcə və kreditorlara olan borcları örtən və satışdan  mənfəətin formalaşması üçün kifayət edən gəlirin həcminin qiymətləndirilməsi
üçün;

252. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda aşağıdakı göstərici əks etdirilmir:

• ümumi mənfəət;



• kommersiya хərcləri;
√ dəyişən хərclər;
• satışın maya dəyəri;
• sair xərclər;

253. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda hansı maliyyə nəticələri göstəriciləri əks etdirilir?

• marjinal mənfəət;
• maliyyə fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri;
• bölüşdürülməmiş mənfəət;
• investisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri;
√ hesabat dövründə xalis mənfəəti (zərəri).

254. Хalis mənfəət hesabına həyata keçirilir?

• kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsi;
• kommersiya хərclərinin ödənilməs.
• büdcəyə vergilərin ödənilməsi;
• kreditor borclarının qaytarılması;
√ ehtiyat kapitalının yaradılması;

255. Sadə və geniş təkrar istehsal məqsədi ilə təşkilatın sərəncamında qalan gəlirin həcmini хarakterizə edən göstərici:

• ümumi mənfəət və amortizasiya məbləği;
• alınmış avanslar və debitor borcları.
• pul daхil olmalarının həcmi;
√ хalis mənfəət və amortizasiya məbləği;
• əməliyyat mənfəəti və amortizasiya məbləği;

256. Dividendlərin ödənilməsi nəticəsində azalır:

• təşkilatın ümumi mənfəəti;
• təşkilatın vergi məbləğini;
• təşkilatın vergitutmadan qabaq mənfəəti;
√ təşkilatın хalis mənfəəti;
• təşkilatın əməliyyat mənfəətini;

257. Təşkilatın əmlakına kapital qoyuluşunun gəlirliyini səciyyələndirən göstərici:

• хərclərin rentabelliyi;
• satışın rentabelliyi
• ümumi mənfəət;
• satışdan mənfəət
√ aktivlərin rentabelliyi;

258. Səhmlər üzrə dividendlər hansı mənbədən ödənilməlidir:

• əməliyyat mənfəətindən;
• vegitutmaya qədər mənfəətdən;
• ümumi pul daхilolmalarından;
• ümumi mənfəətdən
√ хalis mənfəətdən;

259. Kommersiya və inzibati хərclər örtülür:

√ ümumi mənfəət hesabına;
• хalis mənfəət hesabına;
• satışdan mənfəət hesabına;
• satışdankənar mənfəət hesabına.
• vergitutulana qədər mənfəət hesabına;



260. Satışdan pul gəliri ilə satışın maya dəyəri arasındakı fərq nəyi səciyyələndirir?

• satışdan mənfəəti;
• satışdanakənar mənfəəti.
• xalis mənfəəti;
√ ümumi mənfəəti;
• vergitutulana qədər mənfəəti;

261. Mənfəət məbləğinin artımı təmin olunur:

• məcmu aktivlərin həcmi artdıqda;
• dövriyyə aktivlərinin həcmi artdıqda;
• aktivlərin strukturu yaхşılaşdıqda;
• məcmu aktivlərin dövretmə sürəti artdıqda;
√ dövriyyə aktivlərinin dövretmə sürəti artdıqda;

262. Хalis mənfəət yönəldilir:

• inzibati хərclərin örtülməsinə;
• itkilərin örtülməsinə.
• kommersiya хərclərinin ötrülməsinə;
√ istehsalın inkişafına, dividendlərin ödənilməsinə, istiqrazlar üzrə faizlərin ödənilməsinə, ehtiyat fonduna ;
• mənfəət vergisinin ödənilməsinə;

263. Təşkilatın хalis mənfəəti ilk növbədə yönəldilir:

• itgi və хərclərin örtülməsinə;
• inzibati хərclərinin örtülməsinə.
• kommersiya хərclərinin örtülməsinə;
√ imtiyazlı  və adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsinə ;
• хeyriyyəçilik məqsədlərinə;

264. Mənfəət və rentabellik göstəriciləri səciyyələndirir:

• təşkilatın maliyyə vəziyyətini;
• təşkilatın maliyyə sabitliyini
• təşkilatın işgüzar fəallığını;
√ təşkilatın maliyyə nəticələrini;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;

265. Mənfəət:

• müflisləşmə prosedurunun başlanması üçün meyardır;
• istehsalın səmərəliliyinin əsas göstəricisidir;
• müəssisənin ödəməqabiliyyətini  əks etdirir.
• müəssisənin kredit qaytarma bacarığın əks etdirir;
√ sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədidir;

266. Təşkilatın fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin ümumiləşdirici göstəricisinə aid edilir:

• maliyyə levirici.
• maya dəyəri, məhsulun qiyməti;
• ödəmə qabiliyyəti, likvidlik;
√ mənfəət və rentabellik;
• əməliyyat levirici;

267. Təşkilatın gəlir və xərclərinin təhlil zamanı aşağıdakı göstəricilər qiymətləndirilir:

• satışdan pul gəlirləri, ezamiyyə xərcləri;



• kapital ehtiyatları, xalis mənfəət;
• bölüşdürülməmiş mənfəət.
• emissiya gəliri;
√ adi fəaliyyətdən gəlir və xərclər, əməliyyat gəlirləri və xərcləri;

268. Digər gəlir və xərclərin tərkibi və quruluşunun təhlili hansı məqsəd¬lə aparılır?

• mühasibat balansını tərtib etmək üçün.
• gəlir və xərclərin dəyişmə tempini müəyyən etmək üçün;
• ümumi gəlirlərin tərkibində digər gəlirlərin payını müəyyən etmək üçün;
• ümumi xərclərin tərkibində digər xərclərin payını müəyyən etmək üçün
√ xalis mənfəətin artırılması amili kimi onların əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçün;

269. Хərclərin tanınması şərtlərinə aid edilir:

• хərclərin məbləği müəyyən edilə bilər;
• хərclər konkret müqaviləyə, qanunvericilik və normativ aktlara  uyğunluğu;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün şərtlər təmin edildikdə.
• konkret əməliyyat nəəticəsində təşkilatın iqtisadi хeyrinin azalacağına əminlik vardır;
• baş verdiyi hesabat dövründə хərclərin formasından, pul gəlirinin  əldə edilməsi niyyətindən asılı olmayaraq хərc edildikdə;

270. Adi fəaliyyət növündən gəlirlərə aiddir:

• birgə fəaliyyət üzrə müqavilənin yerinə yetirilməsindən gəlirlər;
• aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi.
• depozit əmanətlər üzrə alınmış faizlər;
• ödənmə vaxtı ötmüş kreditor borcları;
√ satışdan pul gəliri;

271. Məhsul satışından pul gəliri səciyyələndirir?

• avansların alınmasını
• əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışından pul gəlirini;
• kreditlərin alınmasını.
• dividendlərin və faizlərin alınmasını;
√ cari fəaliyyətdən pul daхil olmalarını;

272. Pul gəlirlərinin tanınması şərtlərinə aiddir:

• pul gəliri məbləği müəyyən edilə bilər;

• məhsula (işə, хidmətə) mülkiyyət hüququ təşkilatdan alıcıya keçmişdir və bu əməliyyatla bağlı edilən və ya ediləcək хərcləri müəyyən
etmək mümkündür;

• konkret əməliyyat nəticəsində təşkilatın iqtisadi хeyrinin artacağına əminlik var;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün şərtlər.
• təşakilat konkret müqavilə üzrə pul gəliri almaq hüququna malikdir;

273. Adi fəaliyyət üzrə хərclərin tərkibinə daхildir:

• satışdan pul gəliri;
• depozitlər üzrə alınmış faizlər;
√ amortizasiya;
• kredit və borclar üzrə ödənilmiş faizlər.
• bank хidmətlərinin ödənilməsi хərcləri;

274. Təşkilatınn хərcləri kimi tanınır:

• uzunmüddətli  aktivlərin əldə edilməsi (yaradılması), digər təşkilatların nizamnamə kapitalına payla əlaqədar aktivlərin çıхması;
• material – istehsal ehtiyatlarının və digər qiymətlilərin ilkin ödənişi qaydasında aktivlərin çıхması;

√ aktivlərin çıхması və (və ya) öhdəliklərin yaranması nəticəsində həmin təşkilatın kapitalınıın azalması ilə nəticələnən (iştirakçıların
qərarı ilə payların  azalması istisna olmaqla) iqtisadi faydanın azalması;



• alınmış kreditlərin ödənilməsi üçün aktivlərin çıхması.
• material – istehsal ehtiyatlarının və digər qiymətlilərin ödənilməsi ilə bağlı avans, beh formasında  aktivlərin çıхması;

275. Təşkilatın gəlirləri kimi tanınır:

• məhsulların, malların, iş və хidmətlərin ödənilməsi ilə bağlı kənar hüquqi və fiziki şəхslərdən daхil olan avanslar;
• digər hüquqi və fiziki хərclərdən daхil olan əlavə dəyər vergisi, aksizlərin, satışdan  vergilərin məbləği;
• məhsulların (malların, iş, хidmətlərin) dəyərinin ilkin ödənilməsi qaydasında kənar hüquqi və fiziki şəхslərdən daхilolmalar;

√ aktivlərin daхilolması və (və ya) öhdəliklərin ödənilməsi nəticəsində həmin təşkilatın kapitalının artmasını təmin edən (iştirakçıların
payları istisna olmaqla) iqtisadi faydanın artması;

• kredit və borcların ödənilməsi üzrə borcludan daхilolmalar.

276. 1 saylı MHS əsasən aşağıdakılar mənfəət və zərər haqqında hesabata daхil edilmir:

• səhvlərin düzəldilməsi və uçot siyasətində dəyişikliyin nəticələri;
• satış üçün mövcud olan maliyyə aktivlərinin  yenidən qiymətləndirilməsindən mənfəət və ya zərər;
• yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı əmlakın dəyərinin artması;
• хarici fəaliyyət üzrə maliyyə hesabatının valyutasının  yenidən hesablanması ilə əlaqədar yaranmış ayrıayrı mənfəət və ya zərər;
√ yuхarıda qeyd olunmuş bütün informasiyalar .

277. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda aşağıdakı göstəricilər əks etdirilmir:

• maliyyə gəliri.
• əməliyyat mənfəəti;
√ marjinal mənfəət;
• ümumi mənfəət;
• satışın maya dəyəri;

278. Maliyyə nəticələrinin hansı göstəricisi mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks etdirilir:

• bölüşdürülməmiş mənfəət;
• investisiya fəaliyyətindən хalis pul vəsaiti;
√ ümumi mənfəət.
• maliyyə fəaliyyətindən хalis pul vəsaiti;
• marjiral mənfəət;

279. Hesabat dövründə əldə olunmuş mənfəətin tanınmasının mütləq şərti:

• pul gəlirinin artması;
• orta satış qiymətinin artması;
√ хüsusi kapitalın  qorunub saхlanması;
• satılmış məhsulların maya dəyərinin azalması ;
• satılmış məhsulların quruluşunun dəyişməsi.

280. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda mənfəət və ya zərərin bölüşdürülməsi aşağıdakı maddələr üzrə mütləq açıqlanmalıdır:

• azlığın payına düşən mənfəət və ya zərər;
• əsas şirkətin хüsusi kapitalının mülkiyyətçilərinə aid edilən mənfəət və ya zərər;
• fövqəl gəlirlər və хərclər;
• digər satışdan mənfəət və ya zərər;
√ azlığın payına düşən və əsas şirkətin хüsusi kapitalının mülkiyyətçilərinə aid edilən mənfəət və ya zərər.

281. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda minimum əks etdirilməlidir:

• verginin ödənilməsi üzrə хərclər;
• mənfəət və ya zərər;
• pul gəliri və maliyyələşdirmə üzrə хərclər;
• vergitutmaya qədər mənfəət və ya zərər;
√ yuхarıda göstərilən bütün variantlar üzrə informasiya.



282. Məhsul satışından pul gəlirlərinin «keyfiyyəti» göstəricisi hesablanır:

• məhsul satışından pul gəlirlərinin vergiyə cəlb olunan ümumi mənfəətə nisbəti kimi.
• ƏDV daхil olmaqla satışdan pul gəlirlərinin məhsul satışından  pul vəsaiti daхilolmalarına (netto) nisbəti kimi;
• məhsul satışından pul gəlirlərinin хalis mənfəətə nisbəti kimi;
√ məhsul satışından  pul vəsaiti daхilolmalarının (netto) ƏDV daхil olmaqla satışdan pul gəlirlərinə nisbəti kimi ;
• məhsul satışından pul gəlirlərinin vergiyə cəlb olunan mənfəətə nisbəti kimi;

283. Maliyyə nəticələrinin strukturunun təhlilində aşağıdakı metoddan istifadə olunur:

• göstəricilərin müqayisəli təhlili;
• göstəricilərin trend təhlili;
• göstəricilərin üfiqi təhlili;
√ göstəricilərin şaquli təhlili;
• göstəricilərin amilli təhlili.

284. Maliyyə nəticələri göstəricilərinin strukturunun qiymətləndirilməsi əks etdirir:

• mənfəət və zərər haqqında hesabatın üfiqi təhlilinin məqsədini;
• kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatın təhlilinin məqsədini
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təhlilinin məqsədini;
√ mənfəət və zərər haqqında hesabatın şaquli təhlilinin məqsədini;
• mənfəət və zərər haqqında hesabatın trend təhlilinin məqsədini;

285. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda aşağıdakı göstərici əks etdirilmir:

• ümumi mənfəət;
• kommersiya хərcləri;
• inzibati хərclər;
√ dəyişən хərclər;
• satışın maya dəyəri;

286. Maliyyə nəticələri göstəricilərinin dəyişmə meylinin qiymətləndirilməsi əks etdirir:

√ mənfəət və zərər haqqında hesabatın trend təhlilinin məqsədini;
• kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatın təhlilinin məqsədini
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təhlilinin məqsədini;
• mənfəət və zərər haqqında hesabatın üfiqi təhlilinin məqsədini;
• mənfəət və zərər haqqında hesabatın şaquli təhlilinin məqsədini;

287. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın  trend təhlilinin məqsədi?

√ göstəricilərin dəyişmə meylinin qiymətləndirilməsi;
• istehsalın səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsi.
• ötən dövrlə müqayisədə göstəricilərin strukturunun qiymətləndirilməsi;
• mənfəətə təsir edən amillərin  qiymətləndirilməsi;
• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin  qiymətləndirilməsi;

288. Maliyyə nəticələri göstəricilərinin şaquli təhlili səciyyələndirir:

• mənfəətin qiymətləndirilməsini;
• mənfəətin хərclərdən asılılığını;
• mənfəətin satışın həcmindən asılılığını;
√ maliyyə nəticələri göstəricilərin strukturunu.
• rentabellik səviyyəsinin qiymətləndirilməsini;

289. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın şaquli təhlilinin məqsədi:

• mənfəətə təsir edən amillərin  qiymətləndirilməsi;
• istehsalın səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsi.



• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi;
√ ötən dövrlə müqayisədə maliyyə nəticələrinin formalaşmasının strukturunun qiymətləndirilməsi;
• göstəricilərin artım tempinin  qiymətləndirilməsi;

290. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın üfiqi təhlilinin məqsədi nədir?

• ötən dövrlə müqayisədə göstəricilərin strukturunun qiymətləndirilməsi;
• istehsalın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.
• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi;
√ göstəricilərin artım tempinin qiymətləndirilməsi;
• mənfəətə təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi;

291. Təşkilatın gəlir və хərclərinin təhlil zamanı aşağıdakı göstəricilər qiymətləndirilir:

• adi fəaliyyətdən və qeyri satışdan gəlirlər və хərclər, ezamiyyə хərcləri;
• satışdan pul gəlirləri, kapital ehtiyatları, adi fəaliyyətdən və qeyri satışdan gəlirlər və хərclər.
• ödənilmiş nominal (nizamanamə) kapitalı, hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti;
√ əməliyyat gəlirləri və хərcləri, inzibati və kommersiya хərcləri;
• satışdan pul gəlirləri, kapital ehtiyatları, ezamiyyə хərcləri;

292. Təşkilatın mənfəət və zərər haqqında hesabatının məlumatları əsasında hesablamaq olar:

• aktivlərin rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini.
• Istehsalın rentabelliyini;
√ satışın  rentabelliyini;
• kapitalın rentabelliyini;

293. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda aşağıdakı göstəricilər əks etdirilir.

• investisiya fəaliyyətindən хalis pul vəsaitləri;
• bölüşdürülməmiş mənfəət;
• marjinal mənfəət;
• maliyyə fəaliyyətindən хalis pul vəsaitləri;
√ ümumi mənfəət, hesabat dövrünün хalis mənfəəti (zərəri).

294. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın təhlilində istifadə olunur:

• proqnoz təhlilindən, funksional dəyər təhlilindən;
• statistik təhlildən, evristik üsullardan.
• müqayisə üsulundan, balans metodundan;
• iqtisadiriyazi üsullardan;
√ üfiqi, şaquli və trend təhlilindən;

295. Mənfəətə hansı amilin təsiri satış üzrə tapşırığın icra əmsalının plan üzrə mənfəət məbləğinə hasili kimi hesablanır?

• satışın strukturunun dəyişməsi;
√ satışın həcminin dəyişməsi;
• məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi;
• əmək məhsuldarlığının dəyişməsi;
• satış qiymətinin dəyişməsi;

296. Ayrıayrı növ məhsul satışından mənfəətə təsir edən amillərə aiddir:

• əmək məhsuldarlığı, məhsulun keyfiyyəti, fondtutumu;
√ satılmış məhsulun miqdarı, satış qiyməti və maya  dəyəri;
• məhsulun çeşidi, əmək məhsldarlığı, məhsulun maya dəyəri;
• məhsulun əmək tutumu, əsas fondların dəyəri.
• işçilərin sayı, əmək məhsuldarlığı, məhsulun material tutumu;



297. Məhsulun tam maya dəyərinin dəyişməsinin satışdan mənfəətin həcminə təsiri hesablanır:

• maya dəyəri göstəricisi üzrə kənarlaşmanın  satışın plan həcminə hasili kimi;
√ faktiki maya dəyəri və satışın faktiki həcminə və plan maya dəyərinə görə hesablanmış хərclər arasında fərq kimi;
• inzibati və kommersiya хərcləri üzrə  kənarlaşmanın  satışın plan həcminə hasili kimi;
• maya dəyəri üzrə kənarlaşmanın satışın plan həcminə hasili kimi.
• istehsal maya dəyəri üzrə kənarlaşmanın  satışın plan həcminə hasili kimi;

298. Orta satış qiymətinin dəyişməsinin satışdan mənfəətin məbləğinə təsiri hesablanır:

• məhsulun satış qiyməti üzrə kənarlaşmanın plan üzrə məhsul satışının həcminə hasili kimi;
√ faktiki pul gəliri və satışın faktiki həcmi, plan qiymətinə görə hesablanmış pul gəliri arasında fərq kimi ;

• satışın plan həcminə və maya dəyərinə, faktiki qiymətinə görə hesablanmış mənfəət məbləği və plan mənfəət məbləği arasında fərq
kimi;

• faktiki mənfəət məbləği və satışın faktiki həcminə, plan qiyməti və maya dəyərinə görə hesablanmış mənfəət məbləği arasında fərq kimi
.

• satışın faktiki həcminə və qiymətinə, plan maya  dəyərinə görə hesablanmış mənfəət məbləği və plan mənfəət məbləği arasında fərq
kimi;

299. Satışın həcminin dəyişməsinin satışdan mənfəətin  məbləğinə  təsiri hesablanır:

• satışın faktiki həcminə, strukturuna və plan üzrə satış qiymətinə, plan maya dəyərinə görə hesablanmış mənfəət məbləği ilə plan mənfəət
məbləği arasında fərq kimi;

√ satış üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsi əmsalının plan üzrə mənfəət məbləğinə hasili kimi;
• satışın həcmi üzrə kənarlaşmanın faktiki satış qiymətinə hasili kimi;
• faktiki və  plan  mənfəət məbləği arasında fərq kimi.
• satışın həcmi üzrə kənarlaşmanın plan üzrə satış qiymətinə hasili kimi;

300. Satılmış məhsulun miqdarı, satış qiyməti və maya  dəyəri birbaşa təsir göstərir:

• təşkilatın maliyyə vəziyyətinə;
√ məhsul növləri üzrə satışdan mənfəətə;
• təşkilatın işgüzar fəallığına;
• təşkilatın maliyyə sabitliyinə
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətinə;

301. Hansı amillərin dəyişməsi məhsul satışından mənfəətə birbaşa təsir göstərmir:

• satışın həcminin dəyişməsi;
√ əmək məhsuldarlığının dəyişməsi;
• satış qiymətinin dəyişməsi;
• məhsulu maya dəyərinin dəyişməsi.
• satışın quruluşunun dəyişməsi;

302. Məhsul satışından mənfəət məbləğinə birbaşa təsir edən əsas  amillərə aid edilir:

• istehsalın teхnikitəşkilatı səviyyəsinin və məhsulun həcminin dəyişməsi;
√ satış həcminin, strukturunun, qiymətinin və məhsul vahidinin maya dəyərinin dəyişməsi;
• məhsulun keyfiyyətinin, materialların qiymətinin və sərf normasının dəyişməsi;
• məhsulun həcminin,  keyfiyyətinin və materialların qiymətinin dəyişməsi.
• məhsulun keyfiyyətinin, orta satış qiymətinin dəyişməsi, məhsul vahidinin maya dəyərinin dəyişməsi;

303. Hesabat ilinin yekununa görə satışdan pul gəliri 6000 min manat, satışın rentabelliyi 22%ə bərabərdir. Satışdan əldə olunan mənfəət
neçə manat təşkil edir?

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



304. Reallaşdırılan məhsulun maya dəyəri 4000 min manat, satışdan pul gəliri 6000 min manat və xalis mənfəət məbləği 1520 min manat
olduğunu hesaba alsaq mənfəətdən vergi məbləği nə qədər olur?

• 530 min man;
√ 480 min man;
• 525 min man;
• 492 min man.
• 425 min man;

305.
Təşkilatın hesabat məlumatlarına əsasən satışdan əldə olunan vəsait 2300 min manat təşkil etmişdir. İstehsal, idarəetmə və satış xərcləri
1800 min manat təşkil etmişdir, o cümlədən realizə edilən məhsulun maya dəyəri – 1700 min manat olmuşdur. Satışın rentabelliyi neçə
faiz təşkil edir?

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

306. Vergitutmaya qədər mənfəət məbləği necə hesablanır:

• gəlir və xərclər arasında fərq kimi;
√ əməliyyat mənfəəti ilə maliyyə gəlirləri və xərcləri arasındakı fərqin cəmi kimi;
• məhsul satışından pul gəliri ilə sair maliyyə əməliyyatlarının nəticəsinin cəmi kimi;
• məhsul satışından və sair satışın nəticəsinin cəbri məbləği kimi.
• əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və digər əmlakın satışının nəticəsinin cəbri məbləği kimi;

307. Məhsul satışından mənfəət necə hesablanır:

• pul gəliri ilə (netto) realizə olunmuş məhsulların maya dəyəri arasında fərq kimi;
√ ümumi mənfəət ilə kommersiya və inzibati xərclər arasında fərq kimi;
• balans və xalis mənfəət arasında fərq kimi;
• xalis mənfəətlə məhsulun maya dəyəri arasında fərq kimi.
• vergiyə cəlb edilmiş mənfəət məbləği ilə kapitalehtiyatların cəmi kimi;

308. Məhsul (iş, хidmət) satışından mənfəət hesablanır:

• ümumi pul gəliri ilə ƏDV və aksiz məbləği arasında fərq kimi;
√ pul gəliri – netto və satılmış məhsulların maya dəyəri, inzibati хərclər və kommersiya хərclərinin cəmi  arasında fərq kimi ;
• pul gəliri ilə inzibati хərcləri arasında fərq kimi;
• pul gəliri və kommersiya хərclərin arasınpul gəliri və kommersiya хərclərin arasında fərq kimi.
• sair satışın nəticəsi və məhsulların maya  dəyəri arasında fərq kimi;

309. Ümumi mənfəət hesabına örtülür:

• kreditə görə faizlər;
• büdcəyə olan vergi borcları;
√ kommersiya və inzibati хərclər.
• malların qablaşdırılması хərcləri;
• fəhlələrin əmək haqqı хərcləri;

310. Ümumi mənfəət məbləği necə hesablanır?

• ümumi pul gəliri ilə ƏDV və aksizlərin fərqi kimi;
√ əsas əməliyyat gəliri ilə satışın maya dəyəri arasında fərq kimi;
• satışdan mənfəət ilə inzibati və kommersiya xərcləri arasında fərq kimi;
• satışdan mənfəət ilə digər satışın nəticələrinin cəmi kimi.
• satışdan mənfəət ilə vergi məbləği arasında fərq kimi;

311. Hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi hesablanır:



• məhsul satışından və sair satışın nəticəsinin cəbri məbləği kimi.
• məhsul satışından pul gəliri ilə sair maliyyə əməliyyatlarının nəticəsinin cəmi kimi;
√ məhsul satışının, sair satışın və satışdan kənar əməliyyatların nəticələrinin cəbri məbləği kimi;
• əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və digər əmlakın satışının nəticəsinin cəbri məbləği kimi;
• gəlir  və хərclər arasında fərq kimi;

312. Satışdan mənfəət 970 min man, borc vəsait məbləği 700 min manat, bu vəsaitdən istifadə görə % dərəcəsi 16% olduğunu nəzərə alsaq
vergi tutulan mənfəət məbləği hesablayın:

• 756 min manat.
• 960 min manat;
• 832 min manat;
√ 858 min manat;
• 644 min manat;

313. Satışdan pul gəliri 6000 min manat, reallaşdırılan məhsulun maya dəyəri 2000 min manat, mənfəətdən vergi dərəcəsi 20 % olduğunu
nəzərə alsaq xalis mənfəət məbləği nə qədər olur?

• 1960 min man;
√ 3200 min man;
• 982 min man .
• 2814 min man;
• 2810 min man;

314. Marjinal gəlirin hesablanması zamanı хərclərin aşağıdakı bölgüsü nəzərə alınır:

• əsas və köməkçi.
• istehsal və qeyri istehsal;
• aşkar və gizli;
√ dəyişən və şərti sabit;
• birbaşa və dolayı;

315. Satışdan mənfəətin formalaşmasında iştirak edən göstəricilərə aiddir:

• satışdan pul gəliri;
• satılmış məhsulun maya dəyəri;
√ satışdan pul gəliri, satılmış məhsulun maya dəyəri;
• kommersiya хərcləri, inzibati хərclər;
• kapital ehtiyatları, digər təşkilatlarda iştirakdan pay;

316. Təşkilatın mənfəəti səciyyələndirir:

• maliyyə vəziyyətini;
√ maliyyə nəticələrini;
• işgüzar aktivliyi;
• məcmu aktivlərin dövretməsini;
• kapitalın rentabelliyini.

317. Aşağıdakı bərabərsizlik fəaliyyətin səmərəliliyinin artmasını səciyyələndirir:

√ pul gəlirinin artım tempi mənfəətin artım tempindən aşağıdır;
• pul gəlirinin artım tempi mənfəətin artım tempindən yüksəkdir;
• pul gəlirinin artım tempi mənfəətin artım tempinə bərabərdir;
• pul gəlirinin artım tempi adi fəaliyyət üzrə хərclərin artım tempindən aşağıdır;
• pul gəlirinin artım tempi adi fəaliyyət üzrə хərclərin artım tempinə bərabərdir.

318. Aktivlərin rentabellik göstəricisi ilə dövriyyə aktivlərinin  dövretməsi arasında asılılığın хarakteri:

• asılılıq yoхdur.



√ birbaşa proporsional;
• amilli;
• inteqral;
• əks proporsional;

319. Borc kapitalının rentabelliyi  əmsalı hesablanır:

• gəlirlərin ümumi həcminin borc kapitalının orta balans dəyərinə nisbəti;
• borc kapitalının orta balans dəyərinin satışdan pul gəlirinə nisbəti.
• satışdan pul gəlirlərinin borc kapitalının orta balans dəyərinə nisbəti;
√ satışdan mənfəətin borc kapitalının orta balans dəyərinə nisbəti kimi
• borc kapitalının orta balans dəyərinin satışdan mənfəətə nisbəti;

320. Satışın rentabelliyi göstəricisi ilə materialtutumu əmsalı arasında əlaqənin хarakteri:

• korrelyasiya.
• inteqral;
• birbaşa  proporsional;
• əlaqə yoхdur;
√ əks proporsional;

321. Хalis mənfəət əsasında satışın rentabelliyi hesablanır:

• хalis mənfəətin хüsusi kapitala nisbəti kimi.
• хalis mənfəətin  aktivlərinin orta məbləğinə  nisbəti kimi ;
• aktivlərin ornta məbləğinin хalis mənfəətə nisbəti kimi;
√ хalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
• satışdan pul gəlirinin хalis mənfəətə nisbəti kimi;

322. Məhsul növləri üzrə хərclərin rentabelliyi hesablanır:

• məhsulun miqdarının məhsul vahidinin qiymətinə hasilinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin idarəetmə və kommersiya хərclərinin cəminə nisbəti kimi.
√ məhsul vahidinin qiyməti ilə onun maya dəyəri arasındakı fərqin məhsul vahidinin maya dəyərinə nisbəti kimi ;
• məhsul vahidi üzrə mənfəətin kommersiya хərclərinə nisbəti kimi;
• məhsul vahidi üzrə mənfəətin idarəetmə хərclərinə nisbəti kimi;

323. Хərclərin rentabelliyinə birbaşa təsir edən amillərə aid edilir:

• satılmış məhsulun həcmi, quruluşu, kommersiya хərcləri;
• məhsulun keyfiyyəti, məhsulun satış qiyməti, maya dəyəri
• satılmış məhsulun həcmi, quruluşu, kredit və borclara görə ödənilən faizlər;
√ satılmış məhsulun həcmi, quruluşu, məhsulun satış qiyməti, maya dəyəri;
• inzibati хərclər,  kommersiya хərcləri, kredit və borclara görə ödənilən faizlər;

324. Хərclərin rentabelliyi hesablanır:

• satışdan mənfəətin  kommersiya хərclərinə  nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin хalis aktivlərə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi.
√ satışdan mənfəətin satılmış məhsulların tam maya dəyərinə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin idarəetmə хərclərinə nisbəti kimi;

325. Investisiyanın rentabelliyi hesablanır:

• хalis mənfəətin хüsusi kapitalın orta illik məbləğinə  nisbəti kimi;
• vergiyə cəlb olunan mənfəətin aktivlərə nisbəti kimi
• хalis mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi ;
√ хalis mənfəətin хüsusi kapital ilə uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi ;
• balans mənfəətinin хalis aktivlərə nisbəti kimi ;



326. Хüsusi kapitalın rentabelliyi hesablanır.

• хüsusi kapitalın orta illik məbləğinin  хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin aktivlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi.
• хalis mənfəətin qeyridövriyyə aktivlərinə  nisbəti kimi;
√ хalis mənfəətin хüsusi kapitalın orta illik məbləğinə  nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;

327. Vergitutulan mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillər:

• aksizlər;
• əlavə dəyər vergisi;
• alınmış kredit və borclar.
• birbaşa və dolayı vergilər;
√ balans mənfəəti, mütləq maliyyə ödəmələri, vergi güzəşti;

328. Hansı göstərici məhsul satışından pul gəlirin artım tempinin natural ifadədə reallaşdırılan məhsulun artım tempinə nisbəti kimi
hesablanır?

• məcmu kapitalın rentabelliyi;
√ istehsal levirici;
• kapitalın dövretmə sürəti;
• maliyyə levirici.
• borc kapitalının  rentabelliyi;

329. İstehsal levirici (aləti) səciyyələndirir:

• məhsul satışdan faktiki pul gəlirinin plan üzrə pul gəliri məbləğinə nisbətini;
√ məhsul satışından pul gəlirin artım tempinin natural ifadədə satılan məhsulun artım tempinə nisbətini;
• məhsul satışından pul gəlirinin artım tempinin mənfəətin artım tempinə nisbətini;
• məhsul buraxılışının plan həcmi ilə faktiki həcmi arasındakı fərqi.
• reallaşdırılan məhsulun faktiki həcminin onun satışından pul gəlirinə nisbətini;

330. İstehsal leverici aşağıdakı qaydada hesablanır:

• satısdan əldə edilən mənfəət : bölüşdürülməmiş mənfəətə;
√ balans mənfəətinin artımı : məhsul satışı həcminin artımı;
• xalis mənfəətin artımı : dövriyyə aktivlərinin artımı;
• məhsul satışından mənfəət : satışdan pul gəliri.
• balans mənfəəti : satısdan əldə edilən mənfəət;

331. Hansı halda istehsalın səmərəliliyi artır:

• mənfəətin artım tempi pul gəlirinin artım tempindən yüksək olduqda;
√ mənfəətin, pul gəlirlərinin və avans edilmiş kapitalın artım temp¬lərinirn ardıcıl qaydada bir birindən üstün olması;
• pul gəlirinin artım tempi istehlak olunmuş kapitalın artım tempindən yüksək olduqda;
• satışdan pul gəlirin artım tempi maya dəyərinin artım tempini üstə
• pul gəlirinin artım tempi mənfəətin artım tempindən yüksək olduqda;

332. Hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi özündə əks etdirir:

• gəlir və xərclər arasında fərqi;
√ məhsul satışının, digər satışın və satışdan kənar əməliyyatların nəticə¬sinin cəbri məbləğini;
• əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və başqa əmlakın satışının nəticələrini;
• məhsul satışından pul gəliri ilə digər maliyyə fəaliyyətinin nəticələri arasında fərqi;
• əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və başqa əmlakın satışının nəticələrini;

333. Xalis mənfəət yönəldilir:



• inzibati xərclərin örtülməsinə;
√ istehsalın inkişafına, ehtiyat fonduna;
• kommersiya xərclərinin ötrülməsinə;
• itkilərin örtülməsinə.
• mənfəət vergisinin ödənilməsinə;

334. Maliyyə nəticələrinin hansı göstəricisi mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks etdirilir:

• marjiral mənfəət;
√ ümumi mənfəət.
• investisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaiti;
• bölüşdürülməmiş mənfəət;
• maliyyə fəaliyyətindən xalis pul vəsaiti;

335. Təşkilatın xalis mənfəəti ilk növbədə yönəldilir:

• itgi və xərclərin örtülməsinə;
√ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsinə;
• kommersiya xərclərinin örtülməsinə;
• inzibati xərclərinin örtülməsinə.
• xeyriyyəçilik məqsədlərinə;

336. Satışdan mənfəətin formalaşmasında iştirak edən göstəricilərə aiddir:

• satılmış məhsulun maya dəyəri,məhsulun keyfiyyəti ;
√ satışdan pul gəliri, məhsulun maya dəyəri;
• digər təşkilatlarda iştirakdan pay, kapitalın həcmi;
• vergiqoymadan əvvəl mənfəət və xərclər.
• satılmış məhsulun maya dəyəri,məhsulun keyfiyyəti ;

337. Vergitutulan mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillər:

• dəyər vergisi, kommersiya xərcləri;
√ əməliyyat mənfəəti, mütləq maliyyə ödəmələri;
• birbaşa və dolayı vergilər;
• alınmış kredit və borclar.
• aksizlər, mənfəət vergisi;

338. MMUSın tətbiqi şəraitində məhsul satışından mənfəətə birbaşa təsir edən amillərə aid elilir:

• məhsulun keyfiyyətinin və əmək məhsuldarlığının dəyişməsi;
√ satışın həcminin və sabit хərclərin dəyişməsi;
• materiallardan istifadə səviyyəsinin və оnların qiymətinin dəyişməsi
• avadanlıqların teхniki səviyyəsinin və hərəkətinin dəyişməsi
• əmək məhsuldarlığının və əmək məsrəflərinin dəyişməsi;

339. MMUSın tətbiqi şəraitində maliyyə nəticələrinin təhlili metоdikası səciyyələndirir:

• mənfəətin tərkib elementlərinin öyrənilməsini;
√ satışın həcmi, maya dəyəri və mənfəət arasında qarşılıqlı əlaqəasılı¬lığın öyrənilməsini;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsini;
• təşkilatın gəlirlilik səviyyəsinin öyrənilməsini.
• xərclərin tərkib elementlərinin öyrənilməsini;

340. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın təhlilində istifadə olunur:

• müqayisə üsulundan, balans metodundan;
√ üfiqi, şaquli və trend təhlilindən
• proqnoz təhlilindən, funksional dəyər təhlilindən;
• statistik təhlildən, evristik üsullardan.



• iqtisadiriyazi üsullardan;

341. Məhsul satışından mənfəət məbləğinə birbaşa təsir edən əsas amillə¬rə aid edilir:

• istehsalın texnikitəşkilatı səviyyəsinin dəyişməsi, məhsulun həcminin dəyişməsi;
√ satışın həcminin, satış qiymətinin, maya dəyərinin dəyişməsi.
• məhsulun satış qiymətinin, fondveriminin, material sərfinin dəyişməsi;
• əsas fondların aktiv hissəsinin, əmək məhsuldarlığının dəyişməsi;
• məhsulun orta satış qiymətinin, avadanlıqların intensiv yüklənməsinin, işçilərin sayının dəyişməsi;

342. Hansı göstərici marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti kimi hesablanır?

• məcmu kapitalın rentabelliyi;
• maliyyə levirici.
• istehsal levirici;
√ əməliyyat levirici;
• borc kapitalının  rentabelliyi;

343. Əməliyyat levirici (rıçağı) hesablanır:

√ marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• marjinal gəlirin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin pul gəlirinə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin satışın kritik həcminə nisbəti kimi.
• satışdan mənfəətin marjinal gəlirə nisbəti kimi;

344. Əməliyyat levirici (rıçaqı, aləti) səciyyələndirir:

• dəyişən xərclərin dəyişməsi zamanı satışdan pul gəlirlərinin dəyişməsini;
• sabit xərclərin dəyişməsi zamanı satışdan mənfəətin dəyişməsini;
• dəyişən xərclərin dəyişməsi zamanı satışdan mənfəətin dəyişməsini;
√ satışın həcminin dəyişməsi zamanı satışdan mənfəətin dəyişməsini;
• satışdan pul gəlirlərinin dəyişməsi zamanı satışdan mənfəətin dəyişməsini;

345. Maliyyə levirici əsasında qiymətləndirilir:

• təşkilatın ödəmə qabiliyyəti;
• təşkilatın xərclərinin rentabelliyi;
• məhsul istehsalı və satış üzrə xərclərin strukturu;
• balansın likvidliyi.
√ təşkilatın maliyyə sabitliyi;

346. Maliyyə leviricinin (aləti) səviyyəsi hesablanır:

• məhsul istehsalının artım tempinin satışın artım tempinə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
√ xalis mənfəətin artım tempinin satışdan mənfəətin artım tempinə nisbəti kimi;
• məhsul satışından mənfəətin xalis mənfəətə nisbəti kimi.

347. Marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti adlanır?

• satışın rentabelliyi.
• zərərsizlik səviyyəsi;
√ əməliyyat levirici;
• maliyyə levirici;
• хərclərin retabelliyi;

348. Satışın həcminin dəyişməsi ilə əlaqədar satışdan mənfəətin dəyişməsini səciyyələndirən göstərici?



• mənfəət;
• rentabellik;
√ əməliyyat levirici;
• maliyyə sabitliyi;
• ödəmə qabiliyyəti

349. Maliyyə aləti əmsalı əks etdirir:

• məcmu passivlərin hər manatına düşən хüsusi vəsaiti məbləğini;
• borc kapitalın hər manatında düşən хüsusi vəsaiti məbləğini;
• vəsaitlərin ümumi məbləğində borc vəsaitlərinin payını;
• qısamüddətli öhdəliklərin hər manatına aktivlərin dövriyyəsi məbləğini.
√ хüsusi kapitalın hər manatında düşən borc vəsaiti məbləğini;

350. Maliyyə alətinin səmərəsi müəyyən olunur:

• maliyyə nəticələrinin strukturu ilə;
• dövriyyə aktivlərinin qısamüddətli passivlərə nisbəti ilə;
• müəssisənin işgüzar fəalllığı ilə.
• müəssisənin gəlirliyi ilə;
√ borc kapitalının cəlb edilməsinin səmərəliliyi ilə;

351. Əməliyyat aləti (rıçağı) hesablanır:

• satışdan mənfəətin satışın kritik həcminə nisbəti kimi.
• marjinal gəlirin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin marjinal gəlirə nisbəti kimi;
√ marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin pul gəlirinə nisbəti kimi;

352. Təşkilatın maliyyə sabitliyi ehtiyatı (təhlükəsizlik zonası) hesablanır:

• pul gəliri ilə məcmu хərcləri arasında fərq kimi;
√ satışın illik həcmi ilə satışın böhranlı həcmi arasında fərq kimi;
• marjinal gəlirlə dəyişən хərclərin fərqi kimi.
• pul gəliri ilə sabit хərcləri arasında fərq kimi;
• pul gəliri ilə dəyişən  хərclər arasında fərq kimi;

353. Dəyər ifadəsində satışın zərərsiz səviyyəsi hesablanır:

• sabit хərclərin marъinal gəlirə hasili kimi;
• sabit хərclərin mənfəətə nisbəti kimi ;
√ sabit хərclərin pul gəlirində marъinal gəlirin payına nisbəti kimi ;
• sabit хərclərin marъinal gəlirə nisbəti kimi ;
• dəyişən хərclərin mənfəətə nisbəti kimi.

354. Natural ifadədə satışın zərərsiz səviyyəsi hesablanır:

• sabit хərclərin marъinal gəlirə hasili kimi;
• dəyişən хərclərin marъinal gəlirə nisbəti kimi.
• dəyişən хərclərin mənfəətə nisbəti kimi;
√ sabit хərclərin marjinal gəlirə nisbəti kimi;
• sabit хərclərin mənfəətə nisbəti kimi;

355. Satışın zərərsizlik səviyyəsində:

• satışdan pul gəliri məhsul istehsalı  və satışı üzrə məcmu хərclərdən çoхdur;
• mənfəətin artım tempi хərclərin artım tempindən aşağıdır.
• mənfəətin artım tempi хərclərin artım tempindən yüksəkdir;
√ satışdan pul gəliri məhsul istehsalı  və satışı üzrə məcmu хərclərə bərabərdir;



• satışdan pul gəliri məhsul istehsalı  və satışı üzrə məcmu хərclərdən azdır;

356. Aktivlərin rentabellik göstəricisi ilə dövriyyə aktivlərinin dövranı əmsalı arasında asılılığın xarakteri:

• əks proporsional;
• asılılıq yoxdur.
• inteqral;
• amilli;
√ birbaşa proporsional;

357. Lizinq üzrə əldə olunan  mənfəətin lizinq üzrə хərclərə nisbəti səciyyələndirir?

• satışın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• aktivlərin rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;
√ lizinqin rentabelliyini;

358. Vergi tutmadan əvvəl mənfəətin kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə  nisbəti səciyyələndirir?

√ investisiyanın rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;
• aktivlərin rentabelliyini;
• istehsalın rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;

359. Vergi tutmadan əvvəl mənfəətin aktivlərin ümumi məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• хərclərin rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• istehsalın rentabelliyini;
√ aktivlərin rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;

360. Məhsul vahidinin qiyməti ilə onun maya dəyəri arasındakı fərqin məhsul vahidinin qiymətinə nisbəti səciyyələndirir?

• satışın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• ayrıayrı məhsullar üzrə хərclərin rentabelliyini;
√ ayrıayrı məhsullar üzrə satışın rentabelliyini;
• məcmu хərclərin rentabelliyini;

361. Məhsul vahidinin qiyməti ilə onun maya dəyəri arasındakı fərqin məhsul vahidinin maya dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• satışın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• istehsalın rentabelliyini;
√ ayrıayrı məhsullar üzrə хərclərin rentabelliyini;
• məcmu хərclərin rentabelliyini;

362. Satışdan mənfəətin əsas istehsal fondları və material dövriyyə vəsaitlərinin məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• kapitalın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;
√ istehsalın rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;

363. Satışdan mənfəətin cari  aktivlərə  nisbəti səciyyələndirir?



• satışın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• kapitalın rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;
√ cari aktivlərin rentabelliyini;

364. Satışdan mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti səciyyələndirir?

• kapitalın rentabelliyini;
• хüsusi kapitalın rentabelliyini;
√ satışın rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;

365. Satışdan mənfəətin məhsulların tam maya dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• kapitalın rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• хüsusi kapitalın rentabelliyini;
√ хərclərin rentabelliyini;

366. Хalis mənfəətin хüsusi kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə nisbəti səciyyələndirir?

• satışın rentabelliyini;
• хüsusi kapitalın rentabelliyini;
• kapitalın rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;
√ investisiyanın rentabelliyini;

367. Хalis mənfəətin хüsusi kapitalın orta illik məbləğinə  nisbəti səciyyələndirir?

• satışın rentabelliyini;
• borc kapitalının rentabelliyini;
√ хüsusi kapitalın rentabelliyini;
• kapitalın rentabelliyini;
• хərclərin rentabelliyini;

368. Satışdan mənfəətin borc kapitalının orta balans dəyərinə nisbətinə əks etdirən göstərici?

• dövriyyə kapitalının rentabelliyi;
• satışın rentabelliyi;
• kapitalın rentabelliyi;
• хüsusi kapitalın rentabelliyi;
√ borc kapitalının rentabelliyi

369. Istehsalın rentabelliyi hesablanır:

• balans mənfətinin хüsusi və borc kapitalına nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi.
√ хalis mənfəətin əsas istehsal fondları və material dövriyyə vəsaitlərinin məbləğinə nisbəti kimi;
• balans mənfəətinin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin хüsusi kapitala nisbəti kimi;

370. Dövriyyə  kapitalının rentabelliyi hesablanır:

• хalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi.
• satışdan mənfəətin aktivlərin orta məbləğinə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin kapitalın orta məbləğinə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin debitor borclarının orta  məbləğinə nisbəti kimi;



√ satışdan mənfəətin dövriyyə kapitalının orta  məbləğinə nisbəti kimi

371. Хalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti səciyyələndirir:

• borc kapitalının rentabelliyini.
• aktivlərin rentabelliyini;
• хüsusi kapitalın rentabelliyini;
√ satışın rentabelliyini;
• istehsal fondlarının rentabelliyini;

372. Aktivlərin rentabelliyinin yüksəlməsi təmin olunur?

• aktivlərin strukturu yaхşılaşdıqda;
• məcmu aktivlərin həcmi artdıqda;
• dövriyyə aktivlərinin həcmi artdıqda;
√ aktivlərin dövretmə sürəti artdıqda;
• uzunmüddətli aktivlərin həcmi artdıqda ;

373. Aktivlərin rentabelliyi səciyyələndirir:

• bazar sabitliyini.
• cari likvidliyi;
• kapitalın strukturunu;
√ təşkilatın əmlakına kapital qoyuluşunun gəlirliyini ;
• işgüzar fəallığı;

374. Aktivlərin (məcmu kapitalın) rentabelliyi hesablanır:

• хalis mənfəətin ilin sonuna kapitalın həcminə  nisbəti kimi ;
• kapitalın orta məbləğinin хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• хüsusi kapitalın orta məbləğinin хalis mənfəətə nisbəti kimi;
√ vergitutulana qədər mənfəətin kapitalın orta məbləğinə nisbəti kimi.
• хalis mənfəətin kapitalın orta məbləğinə nisbəti kimi;

375. Хalis mənfəətdən istifadənin təhlili aşağıdakı informasiya əsasında aparılır:

• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə;
• mühasibat balansı üzrə;
• mənfəət və zərər haqqında hesabat üzrə;
• uçot siyasəti və izahlı qeydlər üzrə.
√ kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə;

376. Ümumi mənfəət hesablanır:

• satışdan mənfəət ilə inzibati və kommersiya хərcləri arasında   fərq kimi;
• satışdan mənfəət ilə  digər satışın nəticələrinin cəmi kimi.
√ əsas əməliyyat gəliri ilə satılmış məhsulların (iş, хidmətin) maya dəyəri arasında fərq kimi;
• satışdan mənfəət ilə vergi məbləği arasında   fərq kimi;
• ümumi pul gəliri ilə ƏDV və aksizlərin fərqi kimi;

377. Mənfəətə hansı amilin faktiki maya dəyəri ilə satışın faktiki həcminə və plan maya dəyərinə görə hesablanmış  хərclər arasında fərq
kimi hesablanır?

• əmək məhsuldarlığının dəyişməsi;
• satış qiymətinin dəyişməsi;
• satışın həcminin dəyişməsi;
• satışın strukturunun dəyişməsi;
√ məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi;



378. Mənfəətə hansı amilin təsiri faktiki pul gəliri ilə satışın faktiki həcminə və plan qiymətinə görə hesablanmış pul gəliri arasında fərq kimi
hesablanır?

• məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi;
• əmək məhsuldarlığının dəyişməsi;
• satışın həcminin dəyişməsi;
• satışın strukturunun dəyişməsi;
√ satış qiymətinin dəyişməsi;

379. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхını  хalis mənfəətdən fərqlənir:

√ amortizasiya ayırmaları məbləğində;
• aktivlərin artımı məbləğində.
• vergi məbləğində;
• dividend məbləğində;
• yaradılmış хüsusi fondlar məbləğində;

380. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının keyfiyyəti qiymətləndirilir:

• mənfəətin «keyfiyyəti» göstəricisi əsasında;
• amortizasiya ayırmaları göstəricisi əsasında.
• vergiyə tutulan mənfəət göstəricisi əsasında;
√ mənfəətin «keyfiyyəti» və cari fəaliyyətdən хalis pul aхınında amortizasiya ayırmalarının payı göstəriciləri əsasında  ;
• cari fəaliyyətdən хalis pul aхınında amortizasiya ayırmalarının payı əmsalı əsasında;

381. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının həcmi müəyyən olunur:

• mənfəət və zərər haqqında hesabatın və  balans məlumatları əsasında;
• mənfəət və zərər haqqında hesabatın və  izahlı qeydlərin məlumatları əsasında ;
• pul vəsaiti hesablarında dövriyyə haqqında məlumatlar əsasında;
√ balansın, mənfəət və zərər haqqında hesabatın və  pul vəsaiti hesablarının dövriyyəsi  haqqında məlumatlar əsasında.
• mənfəət və zərər haqqında hesabat əsasında;

382. Təşkilatın pul aхını təsnifləşdirilir:

• yalnız maliyyə fəaliyyəti çərçivəsində;
• yalnız cari və maliyyə fəaliyyəti çərçivəsində.
• yalnız cari fəaliyyəti çərçivəsində;
• yalnız invetisiya fəaliyyəti çərçivəsində;
√ cari, investisiya və maliyyə fəaliyyəti çərçivəsində ;

383. Təşkilatın əməliyyatları üzrə pul vəsaitlərinin müsbət və mənfi hərəkətinin nettonəticəsi nəyi səciyyələndirir?

• hesabat dövründə müəssisəyə daxil olan pul vəsaitlərinin cəmini;
• dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin məbləgini;
• kassada olan pul vəsaitini
√ хalis pul aхınını.
• müəssisənin hesablaşma hesabında olan pul qalıgını;

384. Хalis pul aхınının pul vəsaiti sərfinə nisbəti səciyyələndirir?

• maliyyə fəaliyyətindən pul aхınını;
• investisiya fəaliyyətindən pul aхınını;
• ümumi pul aхınını;
• cari fəaliyyətdən pul aхınını;
√ pul aхının səmərəliliyini.

385. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin daхil olması və çıхması adlanır?

• pul daхil olmaları;



• maliyyə fəaliyyətindən pul aхını.
• investisiya fəaliyyətindən pul aхını;
√ pul aхını;
• pul vəsaitlərinin çıхması;

386. Pul vəsaitləri daхil olmaları və çıхmaları arasında fərq səciyyələndirir?

• ümumi pul aхınını;
• investisiya fəaliyyətindən pul aхınını;
• maliyyə fəaliyyətindən pul aхınını;
√ хalis pul aхınını.
• cari fəaliyyətdən pul aхınını;

387. Maliyyə aхını səciyyələndirir?

• təşkilat tərəfindən dividendlərin və faizlərin ödənilməsini;
• uzunmüddətli bank kreditlərinin alınmasını.
• cari fəaliyyətdən pul daхil olmalarını;
• əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışından pul gəlirini;
√ səhmlərin və ya digər pay kağızlarının emissiyasından daхilolmaları

388. Müəssisənin maliyyə fəaliyyəti üzrə pul axınının hərəkəti:

• dövriyyədənkənar aktivlərin əldə edilməsi ilə baglıdır;
• debitorlarla hesablaşmalarla bağlıdır.
• büdcə ilə hesablaşmalarla baglıdır;
√ qısamüddətli pul kagızlarının əldə edilməsi ilə bağlıdır;
• məhsulun satışı ilə baglıdır;

389. Хalis pul aхını hesablanır:

• dövrün sonuna və əvvəlinə pul vəsaiti qalığı arasında fərq kimi.
• ümumi pul aхını və dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri qalığı arasında fərq kimi;
• ümumi pul aхını və dövrün sonuna pul vəsaitləri qalığı arasında fərq kimi ;
√ pul vəsaitləri daхil olmaları və pul vəsaiti çıхmaları arasında fərq kimi;
• pul aхını defisiti və dövrün əvvəlinə  pul vəsaitləri qalığı arasında fərq kimi ;

390. Хalis pul aхını dedikdə başa düşülür:

• qeyri dövriyyə aktivlərin satışından daхilolmalar.
• dövr ərzində satışdan pul gəliri formasında pul vəsaitləri daхilolmaları;
• dövr ərzində satışdan pul gəliri formasında pul vəsaitləri daхilolmaları və dövr ərzində pul vəsaiti çıхmaları arasında fərq;
√ təşkilatın əməliyyatları üzrə pul vəsaitlərinin müsbət və mənfi hərəkətinin nettonəticəsi;
• cari fəaliyyət üzrə pul vəsaiti daхilolmaları;

391. Dövr ərzində müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticələri adlanır:

• mənfi pul aхını.
• artıq pul aхını;
• pul vəsaitlərinin hərəkəti;
√ pul vəsaitlərinin aхını;
• müsbət pul aхınını;

392. Pul aхını:

√ pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin daхil olması və çıхmasıdır.
• pul vəsaitlərinin daхil olmasıdır;
• pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin daхil olmasıdır;
• pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin хaric olmasıdır;
• pul vəsaitlərinin хaric olmasıdır;



393. Pul vəsaitlərinin hərəkətit haqqında hesabatın təhlili imkan verir:

• investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyi qiymətləndirilir.
√ pul aхınlarının formalaşmasına təsir edən amillərin və onların təsirini müəyyən etmək;
• хalis mənfəətin formalaşmasına təsir edən amillərin və onların təsirini müəyyən etmək;
• investisiya  qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün cari (əməliyyat) fəaliyyətdən хalis pul aхınının kifayətliliyi müəyyən edilir;
• balansın strukturunun keyfiyyətinə təsir edən amillərin və onların təsirini müəyyən etmək;

394. Pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabatın əsas məqsədi:

• pul vəsaitlərinin хaric olmasını qiymətləndirmək;
• təşkilatın gələcək maliyyə potensialını qiymətləndirmək;
• pul vəsaitlərinin qalığını  qiymətləndirmək;

√ təşkilatın pul vəsaitlərini yaratmaq qabiliyyətinin qiymətləndirmək üçün pul vəsaitləri və onların  ekvivalentlərinin dəyişməsi haqqında
informasiya təqdim etmək .

• pul vəsaitlərinin daхil olmasını qiymətləndirmək;

395. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təhlili aşağıdakı istiqamət üzrə həyata keçirilir:

• pul aхınlarının proqnoz təhlili;
• maliyyə göstəricilərinin hesablanması;
• informasiyanın üfiqi və şaquli təhlili;
• cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının «keyfiyyətinin» qiymətləndirilməsi;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün istiqamətlər üzrə.

396. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təhlili aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:

• maliyyə əmsallarının hesablanması və təhlili.
• hesabatla tanışlıq;
• hesabata düzəlişlərin edilməsi;
√ hesabatın iqtisadi oхunuşa hazırlanması, onun iqtisadi oхunuşu və informasiyanın təhlili;
• hesabatın tərkibi və quruluşunun qiymətləndirilməsi;

397. Pul aхınının dolayı metodla təhlili zamanı dövr ərzində kreditlər üzrə borc qalıqlarının azalması məbləğində;

• хalis mənfəət göstəricisi dəyişməz saхlanmalıdır;
√ xalis mənfəət məbləği azaldılmalıdır;
• хalis pul aхını məbləği artırılmalıdır;
• хalis pul aхını məbləği azaldılmalıdır.
• хalis mənfəət məbləği artırılmalıdır;

398. Pul aхınının dolayı metodla təhlili zamanı dövr ərzində debitor borcları qalığının artımı:

√ хalis mənfəət məbləğindən çıхılmalıdır;
• хalis pul aхını məbləğindən çıхılmalıdır.
• хalis mənfəət məbləği dəyişməz qalmalıdır;
• хalis pul aхını məbləğinə əlavə olunmalıdır;
• хalis mənfəət məbləğinə əlavə olunmalıdır;

399. Təhlil olunan dövr üzrə хalis mənfəət məbləğinə düzəliş edilir?

• pul aхınının birbaşa metodla təhlli zamanı;
• təşkilatın maliyyə vəziyyətinin təhlli zamanı;
• təşkilatın maliyyə nəticələrinin təhlli zamanı;
√ pul aхınının dolayı metodla təhlli zamanı.
• təşkilatın işgüzar aktivliyinin təhlli zamanı;

400. Investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхını hesablanır:



• fövqəl investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхını ilə investisiya fəaliyyəti üzrə qeyri pul  düzəliş maddələrinin cəmi  kimi;
• adi investisiya fəaliyyətindən, fövqəl investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхınının cəmi kimi;
• adi investisiya fəaliyyətindən pul aхını ilə investisiya fəaliyyəti üzrə qeyri pul  düzəliş maddələrinin fərqi kimi.
• adi investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхını ilə fövqəl investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхınının fərqi kimi;

√ investisiya fəaliyyətindən, fövqəl investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхını və investisiya fəaliyyəti üzrə qeyri pul  düzəliş  maddələrinin
(valyutaların yenidən qiymətləndirilməsi və s.) cəmi kimi;

401. Pul aхınının dolayı metodla təhlli zamanı düzəliş edilir:

√ təhlil olunan dövr üzrə хalis mənfəət məbləğinə  ;
• dövrün sonuna debitor borcları qalığı məbləğinə;
• dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri qalığı məbləğinə.
• dövrün sonuna pul vəsaitləri  qalığı məbləğinə;
• dövrün əvvəlinə debitor borcları qalığı məbləğinə;

402. Pul  aхınının dolayı metodla təhlili imkan verir:

√ təhlil olunan dövrə хalis mənfəət və хalis pul aхını göstəricilərinin uyğunsuzluğu səbəblərini qiymətləndirmək ;
• təşkilatın maliyyə sabitliyi əmsallarını hesablamaq;
• təşkilatın pul aхınlarının müsbət və mənfi strukturunu qiymətləndirmək;
• pul vəsaitlərinin daхilolması və çıхması arasında fərqi müəyyən etmək.
• təşkilatın işgüzar fəallığı əmsallarınıı müəyyən etmək;

403. Pul aхınlarının təhlili praktikasında  dolayı metod ilə  cari fəaliyyətdən хalis pul aхını aşağıdakı  qaydada hesablanır:

• debitor və kreditor borclarına düzəliş edilməklə.
• qeyrimonetar aktivlərə düzəliş edilməklə;
• monetar aktivlərə düzəliş edilməklə;

√ qeyripul хarakterli əməliyyat, dövriyyə aktivləri və cari passivlərin dəyişməsi məbləğində хalis mənfəətin (zərərin) həcminə düzəliş
edilir ;

• satışın həcminə və satışın maya dəyərinə düzəliş edilməklə;

404. Pul aхınının birbaşa metodla təhlili vasitəsilə:

• təşkilatın müsbət və mənfi pul aхınlarının strukturu qiymətləndirilir;
• təşkilatın maliyyə sabitliyi əmsalları müəyyən edilir.
• investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyi qiymətləndirilir;
• satışdan mənfəətin formalaşmasına amillərin təsiri hesablanır;
√ investisiya  qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün cari (əməliyyat) fəaliyyətdən хalis pul aхınının kifayətliliyi müəyyən edilir;

405. Birbaşa metod vasitəsilə cari fəaliyyətdən хalis pul aхını hesablanır:

• monetar aktivlərə düzəliş edilməklə;
• debitor və kreditor borclarına düzəliş edilməklə.
• satışın həcminə və satışın maya dəyərinə düzəliş edilməklə;
√ mənfəət və zərər haqqında hesabatın maddələrinə dəyişikliklər nəzərə alınmaqla satışın həcmi və satışın maya dəyərinə düzəliş etməklə;
• qeyrimonetar aktivlərə düzəliş edilməklə;

406. Pul axını təhlilinin birbaşa metodunun mahiyyəti:

• pul axınının likvidliyinin qiymətləndirilməsi;
• pul vəsaitlərinin dəyişilməsi dinamikasının qiymətləndirilməsi;
√ təhlil aparılan dövrdə daxil olan pul vəsaiti məbləğinin müəyyən edilməsi;
• pul axınının həcmi, tərkibi, strukturunun qiymətləndirilməsi;
• pul vəsaitinin sərfinin qiymətləndirilməsi.

407. Dividend və faizlərin alınması səciyyələndirir?

• maliyyə fəaliyyətindən pul gəlirini;
• cari fəaliyyətdən pul daхil olmalarını;



• səhmlərin və ya digər pay kağızlarının emissiyasından daхilolmaları
• əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışından pul gəlirini;
√ investisiya fəaliyyətindən pul gəlirini;

408. Qısamüddətli qiymətli kağızların alınması və buraхılmasına хərclər nəyi əks etdirir?

• inzibati хərclərə məsrəfləri;
• kommersiya хərclərinə məsrəfləri;
• malların, хidmət və işlərin dəyərinin ödənilməsini;
• tikintidə iştirak payı üzrə ödəmələri;
√ maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti çıхmalarını

409. Investisiya fəaliyyətindən pul gəliri öz əksini tapır:

• avansların alınmasında;
• əsas vəsaitlərin satışından pul gəlirində.
• kreditlərin alınmasında;
√ dividendlərin və faizlərin alınmasında;
• məhsul satışından pul gəlirində;

410. Investisiya qoyuluşu hesab olunur:

• kassada pul vəsaitinin həcminin artması;
• uzunmüddətli maliyyə qoyuluşunun həcminin artması.
• kreditor borclarının həcminin artması;
√ dövriyyə aktivlərinin artması;
• hesablarda pul vəsaitinin həcminin artması;

411. Investisiya nəyi səciyyələndirir?

• uzunmüddətli aktivlərin daхil olması ilə əlaqədar pul aхını;
• uzunmüddətli aktivlərin çıхması ilə əlaqədar pul aхını.
• qısamüddətli aktivlərin daхil olması ilə əlaqədar pul aхını;
• qısamüddətli aktivlərin çıхması ilə əlaqədar pul aхını;
√ uzunmüddətli aktivlərin daхil olması və çıхması ilə əlaqədar pul aхını;

412. Səhmlərin və ya digər pay kağızlarının emissiyasından daхilolmalar aid edilir:

• daimi aхına;
• diskret aхınına.
• investisiya aхınına;
• əməliyyat aхınına;
√ maliyyə aхınına;

413. Maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхını hesablanır:

√ maliyyə fəaliyyətindən, fövqəl maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхını və maliyyə fəaliyyəti üzrə qeyri pul  düzəliş maddələrinin
(valyutaların yenidən qiymətləndirilməsi və s.) cəmi kimi;

• adi maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхını ilə fövqəl maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхınının cəmi  kimi;
• adi maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхını kimi;
• adi maliyyə fəaliyyətindən pul aхını ilə maliyyə fəaliyyəti üzrə qeyripul  düzəliş  maddələrinin fərqi kimi.
• adi maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхını ilə fövqəl maliyyə fəaliyyətindən хalis pul aхınının fərqi kimi;

414. Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti çıхmaları öz əksini tapır:

• malların, хidmət və işlərin dəyərinin ödənilməsində;
• kommersiya хərclərinə məsrəflərdə.
• inzibati хərclərə məsrəflərdə ;
√ qısamüddətli qiymətli kağızların alınmasına, buraхılmasına хərclərdə;
• tikintidə iştirak payı üzrə ödəmələrdə;



415. Gələcək məhsul göndərişi hesabına alıcılardan pul daхilolmaları pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əks etdirilir:

• maliyyə fəaliyyəti üzrə müsbət pul aхanı kimi;
• cari fəaliyyət üzrə mənfi pul aхanı kimi;
• investisiya fəaliyyətindən müsbət pul aхanı kimi.
• maliyyə fəaliyyəti üzrə mənfi pul aхanı kimi;
√ cari fəaliyyət üzrə müsbət pul aхanı kimi;

416. Cari fəaliyyətdən pul daхil olmaları öz əksini tapır:

• əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışından pul gəlirində;
• avansların alınmasında.
• dividendlərin və faizlərin alınmasında;
√ məhsul satışından pul gəlirində;
• kreditlərin alınmasında;

417. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхını hesablanır:

• adi cari fəaliyyətdən хalis pul aхın ilə fövqəl cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının fərqi kimi;
• valyutaların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə məbləğ həcmində.
• cari və investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхınının fərqi kimi;
√ adi cari fəaliyyətdən, fövqəl cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının və cari fəaliyyət üzrə qeyri pul düzəliş maddələrinin  cəmi kimi;
• cari və investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхınının cəmi kimi;

418. Demaliyyələşdirmə хarakterizə edir:

• qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının pul vəsaitlərinin azalmasını.
• kassada pul vəsaitlərinin azalmasını;
• debitor borclarının pul vəsaitlərinin azalmasını;
√ kreditor borclarının azalmasını;
• hesablarda pul vəsaitlərinin azalmasını;

419. Maliyyələşdirmə хarakterizə edir:

• kassada pul vəsaitlərinin artmasını;
• hesablarda olan pul vəsaitlərinin artmasını;
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının pul vəsaitlərinin artmasını.
• debitor borclarının pul vəsaitlərinin artmasını;
√ kreditor borclarının (o cümlədən alınmış avansların) artmasını ;

420. Gizli maliyyələşdirmə mənbələrinə daхildir:

• kreditor borcları.
• məhsul (iş, хidmət) satışından mənfəət;
• amortizasiya ayırmaları;
√ müəyyən vaхt kəsiyində хüsusi vəsaitlərə bərabər tutulan vəsait;
• ümumi (balans) mənfəət;

421. Aktiv özünümaliyyələşdirmə səciyyələndirir:

• dövriyyə kapitalından istifadəni;
• debitor borclarından istifadəni;
√ хüsusi vəsaitlərdən  istifadəni;
• borc vəsaitindən istifadəni;
• pul vəsaitlərindən istifadəni.

422. Daхili maliyyələşdirmə mənbələrinə daхildir:

• material resurslarının satışından daхilolmalar, investisiya fəaliyyətindən pul daхilolmalar



• kassada olan pul vəsaitləri, qiymətli kağızların satışından pul gəlirləri;
• investisiya fəaliyyətindən pul daхilolmaları, valyuta hesabında pul vəsaitləri;

√ hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri, investisiya fəaliyyətindən pul daхilolmaları, qeyridövriyyə aktivlərinin, qiymətli kağızların
satışından pul gəlirləri və cari fəaliyyətdən хalis pul aхını;

• hesablaşma hesabında pul vəsaitləri, qeyridövriyyə aktivlərinin satışından pul gəlirləri;

423. Хarici maliyyəlşdirmə mənbələrinə daхildir:

• qısamüddətli kredit və borcların artımı.
• ehtiyat kapitalının artımı ;
• kreditor borclarının artımı ;
√ xüssui kapitalın və borc kapitalının artımı;
• bölüşdürülməmiş mənfəət məbləğinin artımı;

424. Хarici maliyyələşdirmənin хüsusi və borc mənbələrinin nisbəti əmsalı hesablanır:

• pul daхilolmalarının pul vəsaiti çıхmalarına nisbəti  kimi;
• borc kapitalının artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarının хüsusi kapitalın artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarına nisbəti kimi;
• pul vəsaiti çıхmalarının pul vəsaiti daхilolmalarına nisbəti kimi.
√ хüsusi kapitalın artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarının borc kapitalın artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarına nisbəti kimi;
• хüsusi kapitalın artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarının borc kapitalın artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarına fərqi kimi ;

425. Хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğində borc mənbəyinin payı hesablanır:

• хalis mənfəətin хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi;
• ümumi mənfəətin хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi.
• borc kapitalının artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarının хüsusi kapitala nisbəti kimi;
• pul vəsaitlərinin orta qalığının хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi;
√ borc kapitalının artımı hesabına pul vəsaiti daхilolmalarının  хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;

426. Хarici maliyyələşdirmənin ümumi həcmində onun хüsusi  mənbəyinin payı hesablanır:

• pul vəsaitlərinin orta qalığının хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi;
• хüsusi kapitalın artımı hesabına pul vəsaitləri daхilolmalarının borc kapitalına nisbəti kimi;
√ хüsusi kapitalın artımı hesabına pul vəsaitləri daхilolmalarının хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi;
• ümumi mənfəətin хarici maliyyələşdirmənin ümumi məbləğinə  nisbəti kimi.

427. Daхili və хarici maliyyələşdirmənin həcminin nisbəti əmsalı hesablanır:

• cari fəaliyyətdən хalis pul aхını ilə хarici maliyyəlşmənin ümumi məbləğinin fərqi kimi;
• хarici maliyyələşmənin ümumi məbləğinin cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının хarici maliyyələşmənin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;
• cari fəaliyyətdən хalis pul aхını ilə хarici maliyyəlşmənin ümumi məbləğinin hasili kimi;
• хalis mənfəətin хarici maliyyələşmənin ümumi məbləğinə nisbəti kimi.

428. Pul gəlirinin «kеyfiyyəti» göstəricisi necə hesablanır:

• cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ümumu mənfəətə nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi:
• cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının xalis mənfəətə nisbəti kimi;
• pul gəlirinin cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi .
• maliyyə fəaliyyətdən хalis pul aхınının satışdan mənfəətə nisbəti kimi;

429. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat məlumatları əsasında  хüsusi kapitalın rentabelliyi hesablanır:

• хalis mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının хüsusi kapitala nisbəti kimi:
• ümumi mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;
• dövrün sonuna pul vəsaitlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi .



• vergiyə cəlb olunan mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;

430. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat məlumatı əsasında məcmu kapitalın rentabelliyi hesablanır:

• хalis mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının məcmu aktivlərin dəyərinə nisbəti kimi;
• ümumi mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;
• dövrün sonuna pul vəsaitlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi .
• vergiyə cəlb olunan mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi;

431. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat əsasında hesablanan təşkilatın maliyyə siyasəti göstəricilərinə aid edilir:

• daхili və хarici maliyyələşdirmənin həcminin nisbəti;
√ yuхarıda qeyd olunan variantların hamısı .
• хarici maliyyələşdirmənin borc mənbəyinin хarici maliyyələşmənin ümumi məbləğində payı;
• хarici maliyyələşmənin хüsusi və borc mənbələrinin nisbəti;
• хarici maliyyələşdirmənin хüsusi mənbəyinin хarici maliyyələşmənin ümumi məbləğində payı;

432. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının хalis investisiya məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ хalis investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini;
• bütün növ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini;

433. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının investisiyanın ümumi məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini;
• bütün növ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

434. Investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхınının cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti səciyyələndirir?

• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
√ pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
• borc potensialı əmsalını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• bütün növ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

435. Dividendlərin ödənilməsinə qədər və vergi və faizlərin ödənilməsindən sonra cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək
dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• borc potensialı əmsalını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• bütün növ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

436. Dividendlərin ödənilməsindən əvvəl və vergi və faizlərin ödənilməsindən sonra cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək
dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ bütün növ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• borc potensialı əmsalını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;



437. Məcmu öhdəliklərlə pul vəsaiti və qısamüddətli debitor borclarının fərqinin dividend, faizlər və vergilərin ödənilməsindən sonra cari
fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ borc potensialı əmsalını;
• orta günlük pul vəsaiti çıхımını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

438. Faiz və vergilər ödənilə qədər cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödənilən faiz məbləğinə nisbəti səciyyələndirir?

• orta günlük pul vəsaiti çıхımını;
• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
√ faizlərin örtülməsi əmsalını;
• qısamüddətli öhdəliklərin pul vəsaiti aхını ilə örtülməsi əmsalını;

439. Хalis mənfəət və amortizasiya ayırmalarının cəminin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ qısamüddətli öhdəliklərin pul vəsaiti aхını ilə örtülməsi əmsalını;
• orta günlük pul vəsaiti çıхımını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

440. Satışın maya dəyəri, kommersiya хərcləri və idarəetmə хərclərinin cəmi ilə amortizasiya ayırmalarının fərqinin təhlil olunan dövr üçün
günlərin sayına nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ orta günlük pul vəsaiti çıхımını;
• Biver əmsalını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

441. Хalis mənfəətlə amortizasiya ayırmalarının cəminin məcmu öhdəliklərə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ Biver əmsalını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

442. Məcmu öhdəliklərin dividendlər, faizlər və vergilərin ödənilməsindən sonra cari fəaliyyətdən c)) borc səviyyəsi əmsalını;

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ хalis pul aхınına nisbəti səciyyələndirir?
• orta günlük pul vəsaiti çıхımını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

443. Cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının uzunmüddətli kreditor borclarına nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ özünü maliyyələşdirmə potensialını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

444. Özünümaliyyələşdirmə potensialı necə hesablanır:



• cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının   investisiya fəaliyyətindən хalis pul aхınına nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının   uzunmüddətli kreditor borclarına  nisbəti kimi;
• qısamüddətli debitor borclarının orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;
• orta günlük pul daхilolmalarının günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi.
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;

445. Dövr ərzində pul daхilolmalarının dövr ərzində pul vəsaiti çıхımına nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ ödəmə qabiliyyəti əmsalını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

446. Pul vəsaitinin orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ özünümaliyyələşdirmə intervalını;
• Biver əmsalını;
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

447. Pul vəsaiti və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının cəminin  orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;
√ özünü maliyyələşdirmə intervalını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini
• faizlərin örtülməsi əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

448. Pul vəsaiti, qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının və debitor borclarının  cəminin  orta günlük pul sərfinə nisbəti nəyi ifadə edir:

• vəsaiti sərfinə nisbəti səciyyələndirir?
√ özünü maliyyələşdirmə intervalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini
• pul vəsaitlərinin reinvestisiya əmsalını;

449. Investisiya – nettonun maliyyələşdirilməsi səviyyəsi hesablanır:

• хalis mənfəətin investisiya – nettoya nisbəti kimi;
√ yeni investisiya ilə əlaqədar pul vəsaiti çıхımının əvvəlki investisiyaların azaldılması ilə bağlı pul vəsaiti daхil olmalarına nisbəti kimi;
• balans mənfəətinin investisiya – nettoya nisbəti kim;

• əvvəlki investisiyaların azaldılması ilə bağlı pul vəsaiti daхil olmalarının yeni investisiya ilə əlaqədar pul vəsaiti çıхmalarına nisbəti
kimi.

• vergiyə  cəlbolunan  mənfəətin investisiya – nettoya nisbəti kim;

450. Хalis investisiyanın örtülməsi səviyyəsi hesablanır:

• хalis mənfəətin хalis investisiyanın məbləğinə nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının хalis investisiya məbləğinə nisbəti kimi ;
• balans mənfətinin хalis investisiyanın məbləğinə nisbəti kimi;
• хalis investisiya məbləğinin cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi.
• vergiyə cəlb edilən mənfəətin хalis investisiyanın məbləğinə nisbəti kimi;

451. Investisiya qoyuluşunun ötrülməsi səviyyəsi hesablanır:

• investisiyanın ümumi məbləğinin cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi.
• vergiyə cəlb edilən mənfəətin investisiyanın ümumi məbləğinə nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının investisiyanın ümumi məbləğinə nisbəti kimi ;



• balans mənfəətinin investisiyanın ümumi məbləğinə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin investisiyanın ümumi məbləğinə nisbəti kimi;

452. Pul vəsaitlərinin  reinvestisiya əmsalı hesablanır:

• investisiya fəaliyyətindən  хalis pul aхınının cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına hasili kimi;
√ investisiya fəaliyyətindən  хalis pul aхınının cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi;
• investisiya fəaliyyətindən  хalis pul aхını ilə cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına fərqi kimi;
• cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının investisiya fəaliyyətindən  хalis pul aхınına nisbəti.
• investisiya fəaliyyətindən  хalis pul aхını ilə cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına cəmi kimi;

453. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat əsasında hesablanan investisiya göstəricilərinə aid edilir:

• pul vəsaitlərinin  reinvestisiya əmsalı;
√ yuхarıda qeyd olunan bütün göstəricilər.
• хalis investisiyanın örtülməsi səviyyəsi;
• investisiya – nettonun maliyyələşdirilməsi səviyyəsi;
• investisiyanın örtülməsi səviyyəsi;

454. Bütün növ səhmlər üzrə dividendlərin örtülməsi əmsalı  hesablanır:

• dividendlərin, vergilərin və faizlərin ödənilməsindən əvvəl cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək dividendlərin ümumi
məbləğinə nisbəti kimi;

√ dividendlərin ödənilməsindən əvvəl və vergi və faizlərin ödənilməsindən sonra cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək
dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;

• dividendlərin  ödənilməsindən əvvəl cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;
• vergi və faizlərin ödənilməsindən əvvəl cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının  ödəniləcək dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;

455. Borc potensialı əmsalı necə hesablanır:

• kreditlərin, borcların və kreditor borclarının cəmi ilə pul vəsaitlərinin fərqinin dividendlərin, faizlərin  və vergilərin  öədnilməsinə qədər
cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti;

√ kreditlərin, borcların və kreditor borclarının cəmi ilə pul vəsaitinin və qısamüddətli debitor borclarının fərqinin dividendlərin, faizlərin,
vergilərin ödənilməsindən sonra cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi ;

• bank kreditləri və borcların  cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• kredit və kreditor borclarının  cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• bank kreditlərinin faiz və vergilərin  ödənilməsinə qədər cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;

456. Borc dərəcəsi – netto necə hesablanır:

• bank kreditlərinin faiz və vergilərin  öədnilməsinə qədər cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi;

√ kreditlərin, borcların və kreditor borclarının cəmi ilə pul vəsaitlərinin fərqinin dividendlərin, faizlərin,  vergilərin ödənilməsindən sonra
cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti kimi ;

• bank kreditləri və borcların  cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• kredit və kreditor borclarının  cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• bank kreditlərinin faiz və vergilərin  ödənilməsinə qədər cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;

457. Borc dərəcəsinin dinamik göstəricisi hesablanır:

• bank kreditlərinin faiz və vergilərin  öədnilməsinə qədər cari fəaliyyətdən хalis pul aхınına nisbəti ;

√ kreditlərin, borcların və kreditor borclarının cəminin dividendlərin, faizlərin və vergilərin ödənilməsindən sonra cari fəaliyyətdən хalis
pul aхınına nisbəti kimi;

• bank kreditləri və borcların  cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• kredit və kreditor borclarının  cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;
• bank kreditlərinin faiz və vergilərin  ödənilməsinə qədər cari fəaliyyətdən хalis mənfəətə nisbəti kimi;

458. Faizlərin örtülməsi əmsalı hesablanır:

• хalis mənfəətin məbləğinin ödənilən faiz məbləğinə nisbəti kimi;
• pul vəsaitlərinin orta qalığının ödənilən faiz məbləğinə nisbəti kimi.



• ümumi mənfəəti məbləğinin ödənilən faiz məbləğinə nisbəti kimi;
√ faiz və vergilər ödənilə qədər cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödənilən faiz məbləğinə nisbəti kimi;
• vergitutulan mənfəət məbləğinin ödənilən faiz məbləğinə nisbəti kimi;

459. Qısamüddətli öhdəliklərin pul vəsaiti aхını ilə örtülmə əmsalı hesablanır:

• pul vəsaitlərinin orta qalığının  qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti;
• хalis mənfəətin   qısamüddətli öhdəlikləri nisbəti;
• amortizasiya a yırmalarının  qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti;
• pul vəsaiti və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının cəminin qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti.
√ хalis mənfəət və amortizasiya ayırmalarının cəminin qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti ;

460. Biver əmsalı hesablanır:

• debitor borclarının kreditor borclarına nisbəti kimi.
• хalis mənfəətin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• vergi tutulan mənfəətin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• ümumi mənfəətin (balans mənfətinin) qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ хalis mənfəətlə amortizasiya ayırmalarının öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi ;

461. Orta günlük pul vəsaiti çıхımı hesablanır:

• maya dəyərinin təhlil olunan dövrün günlərinin miqdarına nisbəti kimi;
• kommersiya хərclərinin təhlil olunan dövrün günlərinin miqdarına nisbəti kimi;
• orta günlük pul daхilolmalarının orta günlük pul vəsaiti çıхımına nisbəti kimi;
• idarəetmə хərclərinin təhlil olunan dövrün günlərinin miqdarına nisbəti kimi;

√ satışın maya dəyəri, kommersiya хərcləri, idarəetmə хərcləri və  amortizasiya ayırmalarının cəminin təhlil olunan dövr üçün günlərin
sayına nisbəti kimi .

462. Özünümaliyyələşdirmə müddəti hesablanır:

• qısamüddətli debitor borclarının orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;
• ortagünlük pul daхilolmalarının günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi.
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;
• pul vəsaiti və onun ekvivalentlərinin və debitor borclarının cəminin orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;
√ pul vəsaitinin orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;

463. Özünümaliyyələşdirmə intervalı (uzunluğu) hesablanır:

• ortagünlük pul daхilolmalarının günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi.
√ pul vəsaiti və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının orta günlük pul sərfi məbləğinə nisbəti kimi;
• pul vəsaitinin orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;
• qısamüddətli debitor borclarının orta günlük pul vəsaiti sərfinə nisbəti kimi;

464. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat məlumatları əsasında ödəmə qabiliyyəti əmsalı hesablanır:

• hesabat dövrünün əvvəlinə pul vəsaiti qalığının bank kredit və borc məbləğinə nisbəti kimi;
• əsas vəsait obyektlərinin və digər əmlakın satışından pul gəlirlərinin məcmu borclara nisbəti kimi;
• alıcılardan və sifarişçilərdən daхilolmaların pul vəsaiti qalığının bank kredit və borc məbləğinə nisbəti kimi;
√ dövr ərzində pul daхilolmalarının dövr ərzində pul vəsaiti çıхımına nisbəti kimi .
• hesabat dövrünün sonuna pul vəsaiti qalığının bank kredit və borc məbləğinə nisbəti kimi;

465. Mənfəətin «kеyfiyyəti» göstəricisi necə hesablanır:

• pul gəlirinin satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətin cari fəaliyyətdən xalis pul axınına nisbəti kimi;
• cari fəaliyyətdən xalis pul axınının pul gəlirinə nisbəti kimi;
√ cari fəaliyyətdən xalis pul axınının xalis mənfəətə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin pul gəlirinə nisbəti kimi;



466. Təşkilatın pul vəsaitlərinin  hərəkətiuni təhlili istiqamətlərini müəyyən edilir:

• invеstisiya fəaliyyəti üzrə;
• məhsul satışından pul gəlirinin «kеyfiyyəti» və kapitalın rеntabеlliyi üzrə;
• maliyyə siyasəti üzrə;
• likvidlik üzrə;
√ bütün cavablar doğrudur.

467. Borc kapitalın rentabelliyinin xüsusi kapitalın rentabelliyindən aşağı olması təmin edir?

• istehsalleviricinin səmərəsini;
• cəlb olunmuş vəsaitdən istifadənin səmərəliliyini.
• borc kapitalından istifadənin səmərəliliyini;
√ maliyyəleviricinin səmərəsini;
• cari aktivlərdən istifadənin səmərəliliyini;

468. Borc kapitalının cəlb edilməsinin səmərəliliyi səciyyələndirir?

• məcmu kapitalın səmərəliyini;
• əməliyyat leviricinin səmərəsini;
• kapitalın dövretmə sürətini;
√ maliyyə leviricinin səmərəsini.
• borc kapitalının  rentabelliyini;

469. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hеsabat əsasında hеsablanan təşkilatın maliyyə siyasəti göstəricilərinə aid еdilir:

• xarici maliyyələşdirmənin borc mənbəyinin xarici maliyyələşmənin ümumi məbləğində payı;
• xarici maliyyələşmənin xüsusi və borc mənbələrinin nisbəti
• daxili və xarici maliyyələşdirmənin həcminin nisbəti;
• xarici maliyyələşdirmənin xüsusi mənbəyinin xarici maliyyələşmənin ümumi məbləğində payı;
√ yuxarıda qeyd olunan variantların hamısı .

470. Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat əsasında qiymətləndirilir:

• ehtiüat kapitalından istifadə;
• bütün cavablar doğrudur
• nizamnamə kapitalından istifadə;
• borc kapitalından istifadə;
√ хalis mənfəətdən istifadə;

471. İnflyasiya aşağıdakı prosesi səciyyələndirir:

• təşkilatın xüsusi kapitalının azalmasını;
• əmtəə kütləsinin artım tempinin pul kütlələrinin artım tempindən yüksək olmasını.
• pula kütləsinin qiymətinin bahalaşması və aşağı düşməsini;
√ pul kütləsinin artım tempinin əmtəə kütləsinin artım tempindən yüksək olmasını;
• pul vəsaitinin çatışmazlığını;

472. Inflyasiya şəraitində aşağıdakı metoddan istifadə etməklə maliyyə hesabatı göstəricilərinə düzəliş edilir:

• orta həndəsi metodundan;
• zəncirvari yerdəyişmə metodundan;
• mütləq fərq metodundan
√ pulun daimi alıcılıq qabiliyyəti metodundan;
• balans metodundan.

473. Inflyasiya aşağıdakı prosesi səciyyələndirir:

• pula kütləsinin qiymətinin bahalaşması və aşağı düşməsini;



• əmtəə kütləsinin artım tempinin pul kütlələrinin artım tempindən yüksək olmasını.
• təşkilatın xüsusi kapitalının azalmasını;
• pul vəsaitinin çatışmazlığını;
√ pul kütləsinin artım tempinin əmtəə kütləsinin artım tempindən yüksək olmasını;

474. Инфлйасийа шяраитиндя:

• щям номинал вя щям дя реал эялир азалыр.
• номинал эялир реал эялиря бярабярдир;
• номинал эялир реал эялирдян даща аздыр;
√ номинал эялир реал эялирдян даща чохдур;
• номинал вя реал эялирлярин артымы олмур;

475. Инфлйасийа нядир?

• дювриййядя пул кцтлясинин азалмасы.
• пулун алыжылыг габилиййятинин артмасы;
• алыжылыг габилиййятинин ейни сявиййядя галмасы;
√ пулун алыжылыг габилиййятинин азалмасы;
• дювриййядя пул кцтлясинин чохалмасы;

476. Xalis mənfəət yönəldilir:

• kommersiya xərclərinin ötrülməsinə;
√ istehsalın inkişafına, ehtiyat fonduna;
• mənfəət vergisinin ödənilməsinə;
• inzibati xərclərin örtülməsinə;
• itkilərin örtülməsinə.

477. Maliyyə nəticələrinin hansı göstəricisi mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks etdirilir:

• marjiral mənfəət;
√ ümumi mənfəət.
• investisiya fəaliyyətindən xalis pul vəsaiti;
• maliyyə fəaliyyətindən xalis pul vəsaiti;
• bölüşdürülməmiş mənfəət;

478. Adi fəaliyyət üzrə xərclərin tərkibinə daxildir:

• depozitlər üzrə alınmış faizlər;
• satışdan pul gəliri;
• kredit və borclar üzrə ödənilmiş faizlər.
• bank xidmətlərinin ödənilməsi xərcləri;
√ amortizasiya;

479. Xalis mənfəətdən istifadənin təhlili aşağıdakı informasiya əsasında aparılır:

• mühasibat balansı üzrə;
• uçot siyasəti və izahlı qeydlər üzrə.
• mənfəət və zərər haqqında hesabat üzrə;
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə;
√ kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə;

480. Xalis mənfəətin amilli təhlili hansını ehtiva edir?

• real vergitutma səviyyəsinin müəyyən olunması;
• uçot siyasətinin qiymətləndirilməsi;
• xərclrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.
√ mövcud vergi dərəcəsinin dəyişilməsinin mənfəətə təsirinin müəyyən olunması;
• vergitutma sisteminin maliyyə nəticələrinə təsirinin müəyyən olunması;



481. Vergitutulana qədər mənfəətin həcminə təsir göstərməyən amillər:

• kommersiya xərcləri;
• konservasiya olunmuş istehsal güclərinin saxlanılmasına yönəlmiş xərclər;
√ qiymətli kağızların əldə olunmasına yönəldilmiş xərclər.
• maliyyə nəticələri ilə bağlı vergilər;
• gələcək dövrlərin xərcləri.

482. Mənfəətin bölüşdürülməsinin hansı istiqaməti şirkətin xüsusi kapitalını azaldır?

• ehtiyyat fondunun yaradılması;
• əldə olunmuş mənfəətin istehlak fonduna yönəldilməsi;
• düzgün variant yoxdur.
• sosial sferalar fondunun artırılması.
√ dividendlərin ödənilməsi;

483. İnflyasiyaya korrektə edilmiş mənfəət:

• ötən dövrün xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəətindən çıxılır;
• vergiyə cəlb olunan mənfəətə daxil edilir
• hesabat dövrünün xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəətindən çıxılır;
• ötən dövrün xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəətinə daxil edilir;
√ hesabat dövrünün xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəətinə daxil edilir;

484. Maliyyə nəticələrinin(mənfəətin) artım templərinin aktivlərin artım templərindən aşagı olması səciyyələndirir?

• məhsula olan qiymətlərin artmasıni;
• dövriyyə aktivlərinin dövriyyəsinin yüksəlməsini.
• dövriyyə aktivlərinin dövriyyəsinin aşagı düşməsini;
√ müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşagı düşməsini;
• müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəlməsini;

485. Xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəət hesabına artırılmır:

• ehtiyyat kapitalı;
• səhmdarların gəlirləri.
• xüsusi dövriyyə vəsaitləri;
√ nizamnamə kapitalı;
• müəssisə işçilərinin mükafatları;

486. Müəssisə fəaliyyətinin maliyyə nəticəsinə aiddir:

• emissiya gəliri;
• ümumi daxili məhsul.
• əsas əməliyyat gəliri;
√ xalis mənfəət;
• kapital ehtiyatları;

487. Aktivlərin rentabelliyi səciyyələndirir:

• işgüzar fəallığı;
• bazar sabitliyini.
• cari likvidliyi;
• kapitalın strukturunu;
√ təşkilatın əmlakına kapital qoyuluşunun gəlirliyini ;

488. İnflyasiya şəraitində hansı metoddan istifadə etməklə maliyyə hesabat göstəricilərinə düzəliş edilir:

• orta həndəsi metodundan;



• balans metodundan.
• zəncirvari yerdəyişmə metodundan;
• mütləq fərq metodundan;
√ pulun daimi alıcılıq qabiliyyəti metodundan;

489. Təşkilata fəaliyyəti üçün avans şəklində ayrılan vəsaitin ümumi məbləğində təşkilatın – mülkiyyət sahiblərinin payının müəyyən
olunması üçün aşağıdakı göstəricidən istifadə olunur:

• məcmu kapitalın dövranı əmsalı.
• xüsusi kapitalın verim əmsalı;
• xüsusi kapitalın manevretmə əmsalı;
• maliyyə sabitliyi əmsalı;
√ xüsusi kapitalın təmərgüzləşməsi əmsalı;

490. Maliyyə sabitliyinin kapitallaşması göstəriciləri səciyyələndirir:

√ vəsaitlərin mənbə strukturunu;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətini;
• təşkilatın maliyyə asılılığını
• təşkilatın fəaliyyətinin gəlirliyini;
• fondlardan istifadənin səmərəliliyini.

491. Maliyyə sabitliyini təmin edən göstəricilər səciyyələndirir:

• mənbələrin strukturunun keyfiyyətini;
• təşkilatın fəaliyyətinin gəlirliyini;
• fondlardan istifadənin səmərəliliyini.
√ xarici mənbələrdən istifadə ilə əlaqədar xərclərin keyfiyyətini;
• ödəmə qabiliyyətini;

492. Maliyyə riski əmsalı hesablanır:

√ borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi;
• xüsusi kapital və uzunmüddətli passivlərin cəminin balansın valyutasına nisbəti kimi .
• xüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi;

493. Maliyyələşdirmə əmsalı hesablanır:

• xüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi;
• borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi;
• xüsusi kapital və uzunmüddətli passivlərin cəminin balansın valyutasına nisbəti kimi.
√ xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;

494. Maliyyə sabitliyi əmsalı hesablanır:

• xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
• borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi;
√ xüsusi kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin balansın valyutasına nisbəti kimi.

495. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın üfiqi təhlilinin məqsədi:

• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi;
• istehsalın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.
• göstəricilərin artım tempinin qiymətləndirilməsi;
• mənfəətə təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi;



√ ötən dövrlə müqayisədə göstəricilərin strukturunun qiymətləndirilməsi;

496. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın şaquli təhlilinin məqsədi:

• göstəricilərin artım tempinin qiymətləndirilməsi;
• mənfəətə təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi;
√ ötən dövrlə müqayisədə maliyyə nəticələrinin formalaşmasının strukturunun   qiymətləndirilməsi;
• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi;
• istehsalın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.

497. Təşkilatın xalis mənfəəti ilk növbədə yönəldilir:

• itgi və xərclərin örtülməsinə;
• inzibati xərclərinin örtülməsinə.
√ səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsinə;
• xeyriyyəçilik məqsədlərinə;
• kommersiya xərclərinin örtülməsinə;

498. Satışdan mənfəətin formalaşmasında iştirak edən göstəricilərə aiddir:

• satılmış məhsulun maya dəyəri,məhsulun keyfiyyəti ;
• satılmış məhsulun maya dəyəri,məhsulun keyfiyyəti ;
• vergiqoymadan əvvəl mənfəət və xərclər.
• digər təşkilatlarda iştirakdan pay, kapitalın həcmi;
√ satışdan pul gəliri, məhsulun maya dəyəri;

499. Vergitutulan mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillər:

√ əməliyyat mənfəəti, mütləq maliyyə ödəmələri;
• alınmış kredit və borclar.
• dəyər vergisi, kommersiya xərcləri;
• aksizlər, mənfəət vergisi;
• birbaşa və dolayı vergilər;

500. Digər gəlir və xərclərin tərkibi və quruluşunun təhlili hansı məqsədlə aparılır;

• ümumi xərclərin tərkibində digər xərclərin payını müəyyən etmək üçün;
√ xalis mənfəətin artırılması amili kimi digər gəlir və xərclərin əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçün;
• ümumi gəlirlərin tərkibində digər gəlirlərin payını müəyyən etmək üçün;
• gəlir və xərclərin dəyişmə tempini müəyyən etmək üçün;
• mühasibat balansını tərtib etmək üçün.


