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1. Aşağıdakılardan hansı maliyyə menecmentinin vəzifələrinə daxil deyil?

√ mühasibat hesabatına nəzarət
• pul vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması
• kredit və borcların alınması
• firmaların birləşmə və sərfetmə əməliyyatlarının qiymət
• maliyyə hesabatının təhlili

2. Maliyyə menecmenti nə vaxt təşəkkül tapmışdır?

√ XX əsrin 60-cı illərində
• XX əsrin əvvəllərində
• XX əsrin 90-cı illərində
• XIX əsrdə
• XIX əsrin II yarısında

3. Maliyyə menecmenti hansı elmlər arasında əlaqələndirici həlqədir?

√ maliyyə nəzəriyyəsi və mühasibat uçotu
• statistika və idarəetmə
• mühasibat uçotu və idarəetmə
• müəssise iqtisadiyyatı və mühasibat uçotu
• maliyyə nəzəriyyəsi və statistika

4. Maliyyə menecmentinin predmeti nədir?

√ kapitalın hərəkətini əks etdirən pul axınları
• əsas fondların pul axınları
• aktivlərin səmərəli istifadə olunması
• heç biri.
• müəssisənin maliyyə vəsaitləri

5. Maliyyə menecmentinin məqsədlərinə aid deyil:

√ Düzgün cavab yoxdur.
• Istehsal və satışın artim tempi
• Rəqiblərlə mübarizədə  liderlik
• Müflisləşmə və böyük maliyyə uğursuzluğundan qaçmaq
• Rentabellik fəaliyyətinin təmin edilməsi

6. Maliyyə menecmentinin vəzifələrinə daxildir:

√ kredit və borcların alınması;
• Fiskal siyasətin səmərəli olmasını təmin edir.
• Fərdi layihələrin nə dərəcədə effektiv olub-olmamasını aşkarlasın.
• hər hansı investisiya layihələrin uçotunu aparmaq.
• dövriyyədəki pul həcmi ümumi iqtisadi artımı şərtləndirən səviyyədə artımı və azalmasını müəyyənləşdirmək.

7. Maliyyə menecmentini təşəkkülü və inkişafınınikinci mərhələsinə aiddir:

√ XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində baş vermişdir.
• Keçən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir.
• XIX əsrin ortalarında başa çatıb.
• XX əsrin sonlarında baş vermişdir.
• XX əsrin əvvəllərində baş vermişdir.

8. Maliyyə menecmentini elminin təşəkkülü və inkişafının XIX əsrin ortalarında başa çatan birinci mərhələsinin nəzəri əsasını təşkil edir:



√ maliyyənin klassik nəzəriyyəsi
• maliyyənin Keyns nəzəriyyəsi
• maliyyənin Marksis nəzəriyyəsi
• düzgün cavab yoxdur.
• maliyyənin neoklassik nəzəriyyəsi

9. Maliyyə menecmentinin mühasibat uçotu ilə sıx qarşılıqlı əlaqəsi aşağıdakı hansı variantda göstərilib?

√ Hər biri doğrudur.
• maliyyə xarakterli qərarlar mühasibat uçotunun informasiyaları əsasında qəbul edilir.

• maliyyə menecmenti müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və müəyyən maliyyə nəticələrinin əldə edilməsi məqsədilə
həyata keçirilən prosesdir.

• maliyyə menecmenti müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və müəyyən maliyyə nəticələrinin əldə edilməsi məqsədilə
həyata keçirilən prosesdir

• bəzi təsərrüfat subyektlərində, xüsusilə kiçik müəssisələrdə maliyyə meneceri və mühasib vəzifəsi birləşdirilir.

10. Maliyyə menecmentinin məqsədlərinə aid deyil:

√ firmaların birləşmə və sərfetmə əməliyyatlarıının qiymətləndirilməsi
• xərclərin minimumlaşdırılması.
• müəssisənin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı.
• rentabellikfəaliyyətinin təmin edilməsi
• müəssisənin rəqabət  mübarizəsi  şəraitinə tab gətirə bilməsi.

11. Maliyyə menecmentinin vəzifələrinə daxil deyil:

√ firmaların birləşmə və sərfetmə əməliyyatlarıının proqnozlaşdırılması.
• investisiyalarla əməliyyatlar.
• səhm buraxılışı.
• pul vəsaitinin proqnozlaşdırılması.
• maliyyə hesabatının təhlili.

12. Maliyyə menecmentinin strateji məqsədi

√ müəssisənin bazar dəyərini maksimum artırmaqdan  ibarətdir.
• müəssisənin istehsal həcmini maksimum artırmaqdan  ibarətdir.
• müəssisənin istehsal xərclərinin minumum dərəcədə azaltmaqdan  ibarətdir.
• müəssisənin mənfəətini maksimum artırmaq və istehsal xərclərinin minumum dərəcədə azaltmaqdan  ibarətdir.
• müəssisənin mənfəətini maksimum artırmaqdan  ibarətdir.

13. Maliyyə menecmenti:

√ maliyyə nəzəriyyəsi ilə mühasibat uçotu arasında əlaqələndirici həlqədir.
• İqtisadi təhlil ilə mühasibat uçotu arasında əlaqələndirici həlqədir.
• Düzgün cavab yoxdur.
• Iqtisadi nəzəriyyənin xüsusi həlqəsidir.
• maliyyə nəzarəti ilə mühasibat uçotu arasında əlaqələndirici həlqədir.

14. Maliyyə elminin inkişafının üçüncü mərhələsinə aiddir.

• Maliyyə menecmentinin formalaşmasının əsas funksiyaları müəyyənləşdirilmişdir.
• Maliyyə menecmentinin formalaşmasının əsas meyarları, göstəriciləri və oriyentrləri müəyyənləşdirilmişdir.
√ Həmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dərin tənəzzül prosesi baş vermişdir, çoxlu müəssisələr maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşmışlar.

• Həmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dərin tənəzzül prosesi baş verməmişdir, çoxlu müəssisələr maliyyə çətinlikləri ilə
qarşılaşmamışlar.

• Düzgün cavab yoxdur.

15. Maliyyə elminin təşəkkülü və inkişafının ikinci mərhələsinə aid olan hansıdır?

√ Maliyyə menecmentinin formalaşmasının əsas meyarları, göstəriciləri və oriyentrləri müəyyənləşdirilmişdir



• Düzgün cavab yoxdur
• resursların ayrı-ayrı növləri arasında optimal nisbəti müəyyənləşdirməyə imkan verən əmsallar tapıldı
• Həmin vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında dərin tənəzzül prosesi baş vermişdir
• Maliyyə menecmentinin formalaşmasının əsas funksiyaları müəyyənləşdirilmişdir.

16. Maliyyə elminin təşəkkülü və inkişafının üçüncü mərhələsi  hansıdır ?

√ Keçən əsrin 30-cu illəri
• XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri
• Rim imperiyası vaxtında başlayan və XIX əsrin ortalarına qədər
• XV-XVI əsrlər
• XII-XIII əsrlər

17. Maliyyə elminin təşəkkülü və inkişafının ikinci mərhələsi  hansıdır ?

• XII-XIII əsrlər
• Rim imperiyası vaxtında başlayan və XIX əsrin ortalarına qədər
• Keçən əsrin 30-cu illəri
• XV-XVI əsrlər
√ XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri

18. Maliyyə elminin təşəkkülü və inkişafının ilk mərhələsi  hansıdır ?

√ Rim imperiyası vaxtında başlayan və XIX əsrin ortalarına qədər
• keçən əsrin 30-cu illərin
• XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri
• XV-XVI əsrlər
• XII-XIII əsrlər

19. Maliyyə menecmenti nədir?

• müəssisənin strateji və taktiki məqsədlərinə nail olmaq üçün rasional mənbələrdən maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və onlardan daha
səmərəli istifadə olunması yolu ilə dövlətin pulunu effektiv  idarə edən elmdir.

• müəssisənin strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün rasional mənbələrdən maliyyə resurslarının cəlb edilməsi yolu ilə müəssisəni effektiv
idarə edən elmdir.

• müəssisənin strateji və taktiki məqsədlərinə nail olmaq üçün rasional mənbələrdən maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və onlardan daha
səmərəli istifadə olunması yolu ilə dövlətin maliyyəsini   idarə edən elmdir.

• müəssisənin strateji və taktiki məqsədlərinə nail olmaq üçün rasional mənbələrdən maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və onlardan daha
səmərəli istifadə olunması yolu ilə müəssisənin pul resurslarını effektiv  idarə edən elmdir.

√ müəssisənin strateji və taktiki məqsədlərinə nail olmaq üçün rasional mənbələrdən maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və onlardan daha
səmərəli istifadə olunması yolu ilə pul axınlarını effektiv  idarə edən elmdir.

20. Səhmdar cəmiyyətin təsisçilər tərəfindən təsdiq edilən yeganə təsis sənədi

• Audit sənədləridir
• Nizamnamə kapitalıdır
• aksiyalarıdır
• biznes planıdır
√ onun nizamnaməsidir,

21. Səhmləri yalnız təsisçiləri arasında və ya qabaqcadan müəyyən edilmiş şəxslərin dairəsi arasında bölüşdürülən cəmiyyət ... adlanır

• MMC
√ Qapalı Səhmdar cəmiyyət
• Tərəfdaşlıq
• Transmilli Şirkət
• Yoldaşlıq

22. Səhmdarları özlərinə məxsus aksiyaları digər səhmdarların razılığı olmadan özgəninkiləşdirə biləcəyi cəmiyyət ... adlanır

• Transmilli Şirkət



• MMC
• Yoldaşlıq
√ Açıq səhmdar cəmiyyət
• Tərəfdaşlıq

23. Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüş, və səhmdarları onun öhdəlikləri üzrə məsuliyyətli olmadığı və onlara məxsus
aksiyaların dəyəri hüdudlarında cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan itkilərin riskini daşıdığı cəmiyyət ... adlanır

• MMC
√ Səhmdar cəmiyyət
• Tərəfdaşlıq
• Transmilli Şirkət
• Yoldaşlıq

24.

Kontinental mühasibat modelinin özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətlərinə aiddir: 1.Kontinental uçot modeli əsasən banklara, dövlətin
maliyyə strukturlarına və vergi qaydalarına istiqamətlənmişdir. 2.Bu model müvafiq ölkələrdə mühasibat uçotunun dövlət
tənzimlənməsinin mövcudluğu ilə fərqlənir və bu tənzimlənmə  qanunla icazə verilən hər şeyə icazə vardır  prinsipinə uyğun təmin
olunur. 3.Bu model tətbiq olunan ölkələrdə uçot vahid milli hesablar planına müvafiq olaraq qurulur və vahid mühasibat uçotu
metodikalarının daimi tətbiqi təmin olunur. 4.Burada üstünlük peşəkar mühasiblərin mülahizələrinə deyil, mühasibat uçotu üzrə mövcud
olan ciddi qanun və qaydalara verildiyindən mühasib peşəsinin rolu məhdudlaşır. 5.Bu tip ölkələrdə təsərrüfat subyektlərinə   qanunla
qadağan olunmayan hər şeyə icazə var  prinsipinə müvafiq olaraq əhəmiyyətli dərəcədə seçim azadlığı verilmişdir.

• 1,2,4,5,
• 1,2,3,5,
• 1,3,4,5
√ 1,2,3,4
• 2,3,4,5

25.

Britaniya-amerikan mühasibatlıq modelinin özünə məxsus inkişaf xüsusiyyətlərinə aiddir: 1.Britaniya-amerikan modeli inkişaf etmiş
maliyyə və qiymətli kağız bazarları şəraitində fəaliyyət göstərir. 2. Bu tip ölkələrdə təsərrüfat subyektlərinə   qanunla qadağan
olunmayan hər şeyə icazə var  prinsipinə müvafiq olaraq əhəmiyyətli dərəcədə seçim azadlığı verilmişdir. 3.Uçot qaydaları və ya
standartları konkret qanunvericiliklə müəyyən edilmir, mühasiblərin peşəkar təşkilatları tərəfindən işlənib hazırlanır. 4.Britaniya-
amerikan uçot sisteminə aid ölkələrdə mühasibat uçotunun vahid hesablar planı yoxdur. 5.Bu model müvafiq ölkələrdə mühasibat
uçotunun dövlət tənzimlənməsinin mövcudluğu ilə fərqlənir və bu tənzimlənmə  qanunla icazə verilən hər şeyə icazə vardır  prinsipinə
uyğun təmin olunur.

• 1,2,3,5,
√ 1,2,3,4
• 2,3,4,5
• 1,2,4,5,
• 1,3,4,5

26.

Dünya ölkələri üzrə mühasibatlıq modelinin özünə məxsus inkişaf xüsusiyyətlərinə aiddir: 1.Britaniya-amerikan modeli inkişaf etmiş
maliyyə və qiymətli kağız bazarları şəraitində fəaliyyət göstərirvə subyektlərinə   qanunla qadağan olunmayan hər şeyə icazə var
prinsipinə müvafiq olaraq əhəmiyyətli dərəcədə seçim azadlığı verilmişdir. 2.Kontinental uçot modeli əsasən banklara, dövlətin maliyyə
strukturlarına və vergi qaydalarına istiqamətlənmişdirvə bu tənzimlənmə  qanunla icazə verilən hər şeyə icazə vardır  prinsipinə uyğun
təmin olunur. 3.Cənubi Amerika modeli tamamilə vergi qaydalarına yönəlmişdir. Bu modelli ölkələrdə əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb
edilməsinin əsas mənbəyi kimi dövlət maliyyələşdirilməsi çıxış edir. 4.Britaniya-amerikan modeli inkişaf etmiş maliyyə və qiymətli
kağız bazarları şəraitində fəaliyyət göstərir və bu tənzimlənmə  qanunla icazə verilən hər şeyə icazə vardır  prinsipinə uyğun təmin
olunur. 5.Kontinental uçot modeli əsasən banklara, dövlətin maliyyə strukturlarına və vergi qaydalarına istiqamətlənmişdir və
subyektlərinə   qanunla qadağan olunmayan hər şeyə icazə var  prinsipinə müvafiq olaraq əhəmiyyətli dərəcədə seçim azadlığı
verilmişdir.

• 3,4,5,
√ 1,2,3,
• 1,2,3,4
• 1,2,3,5
• 2,3,4,

27. Dünya ölkələri üzrə mühasibat uçotunun hansı modelləri mövcuddur: 1. Britaniya-amerikan modeli  2. Kontinental model 3. Latın
Amerika modeli 4. Qarışıq iqtisadiyyatlı ölkələr modeli 5. Cənubi Avropa və Şimali Afrika modeli

• 1,2,3,5
√ 1,2,3,4
• 2,3,4,5
• 1,3,4,5



• 1,2,4,5,

28. Maliyyə Menecmentinin mahiyyəti hansı halda düzgün göstərilməmişdir:

• Maliyyə Menecmenti müəssisələrdə  kapitalın və pul gəlirlərinin formalaşması və istifadəsi ilə əlaqədar pul münasibətlərinin idarə
edilməsi məharətidir.

√ Maliyyə xarakterli qərarların mühasibat uçotunun qaydalarına uyğun olaraq təşkili prosesidir.
• Maliyyə ehtiyatlarının cəlb olunması  və istifadəsi ilə bağlı müəssisədə meydana çıxan pul münasibətləri sistemidir.
• MM-ti müəssisənin maliyyə modelinin, yəni onun balansının optimallaşdırılması üzrə fəaliyyət sistemidir.
• MM-tinin əsas məqsədi müəssisənin cari bazar dəyərinin maxsimumlaşdırılmasıdır.

29. Cari və perspektiv  maliyyənin idarə edilməsində aşağıdakı hansı göstəricilər əsas götürülür: 1.Müəssisənin ödəniş qabiliyyətliliyi
2.Maliyyə davamlılığı 3.Rentabellik 4.Mənfəətin səviyyəsi 5.Bazar konyunkturası

• 1,2,4
√ 1,2,3,
• 2,3,4,
• 3,4,5,
• 1,4,5,

30. Müəssisədə Maliyyə Menecmentinin məqsədlərinə daxildir:

• Sadalananların heç biri.
√ Müəssisənin cari bazar dəyərinin maxsimumlaşdırılması.
• Müəssisə səhmdarların əsas məqsədi müəssisəyə yatırdıqları investisiyadan maxsimum mənfəət əldə etməkdir.
• Maliyyə menecerinin əsas məqsədi müəssisədə gəlirin maxsimumlaşdırılmasıdır.
• Müəssisənin gəlirinin tamamlıqla yenidən investisiya ya yönəldilməsidir

31. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq Standartları (İAS 1) üzrə maliyyə uçotunun əsas məqsədi ibarətdir:

√ Bundan yuxarıda sadalananları hər biri üzrə hesabat hazırlamaq;
• Doğru cavab göstərilməmisdir.
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqındahesabat hazırlamaq;
• Maliyyə nəticələrihaqqında hesabat hazırlamaq;
• Maliyyə vəziyyətihaqqında hesabat hazırlamaq;

32.

Dünya ölkələri üzrə  mühasibat  uçotu sisteminin  aşağıdakı modellərini müəyyənləşdirmək olar: 1.Britaniya-amerikan modeli (Böyük
Britaniya, ABŞ, Hollandiya, Kanada, Avstraliya və s.); 2. Kontinental model (Almaniya, Avstriya, Fransa, İsveçrə, İtaliya və s.);
3.Avro-atlantika modeli (Portuqaliya, İspaniya,Tütkiyə və s.) 4.Cənubi Amerika modeli (Braziliya, Argentina, Boliviya və s.); 5. Qarışıq
iqtisadiyyatlı ölkələr modeli (Şərqi Avropa ölkələri və keçmiş SSRİ ölkələri).

• 2,3,4,5,
• 1,2,3,5,
√ 1,2,4,5,
• Cavabların hamisi
• 1,2,3,4,

33.

Mühasibat uçotu sistemlərinin hüquqi tənzimlənməsi aşağıdakılarla təmin olunur: 1- Beynəlxalq prinsiplərə uyğunluq və həmçinin
iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış milli standartların mövcudluğu; 2-Mühasibat uçotu obyektlərinin
qiymətləndirilməsinin müxtəlif metodları 3- Mühasibat uçotu və hesabatı haqqında qanun; 4- Mühasibat uçotunun milli hesablar planı;
5- Mühasibat (maliyyə) hesabatları sistemi; 6- Təsərrüfat subyektinin uçot siyasəti.

• Cavabların hamisi
• 1,2,3,4,5,
√ 1,3,4,5,6,
• 2,3,4,5,6,
• 2,3,4,5,1,



34.

Müəssisənin fəaliyyətində iştirak edənlər  və onların maraqları :1. İnvestorlar – müəssisənin mülkiyyətçiləri və borcverənlərdir.
Borcverənlər də öz kapitallarını uzun müddətə müəssisəyə qoyurlar. Lakin səhmdarlardan fərqli olaraq, onlar bunu müəyyən müddətdən
sonra mütləq geri qaytarılmaq şərti ilə edirlər. 2Cari fəaliyyətin iştirakçıları – müəssisənin tərəfdaşları (malgöndərənlər və alıcılar), eləcə
də cari əməliyyatları maliyyələşdirən keditor təşkilatlardır. 3.Dövlət və ictimai orqanlar, əsasən vegri orqanları. Onlar Ümumi daxili
məhsul səviyyəsi və  dövlətə ödənilən vergi şəklində öz payını götürür. Bundan əlavə, yeni iş yerlərinin yaranması dövlətin sosial
siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. 4.Müəssisənin işçiləri: idarəetmə personalı (menecrlər) və sıravi işçilər. Maliyyə
xidmətinin strukturunu, pul axınlarının hərəkətini, hesablaşmaların aparılması  texnologiyasını və bu kimi qərarlar məhz menecerlər
tərəfindən qəbul edilir.  Sıravi işçilərə gəldikdə, onların maraqları yüksək əməkhaqqı, müəssisənin imici və təqdim etdiyi sosial
yardımlardan ibarətdir. 5.Digər maraqlı şəxslər – potensial investorlar,  bazar indikatorlarının (göstəricilərinin) dinamikasına və
müəssisənin maliyyə vəziyyəti barədə məlumatlara əsaslanaraq müəssisəyə investisiya qoymaq və ya onu almağın məqsədəuyğunluğu
barədə qərar verirlər.

• 2,3,4,5,
• 2,4,5,1,
√ Cavablarin bütün hamisi
• 1,2,3,4,
• 1,3,4,5,

35. Maliyyə menecmentinin mahiyyətinə aid deyildir:

•
Maliyyə menecmenti (MM)--gündəlik istifadə də müxtəlif maliyyə aktivlərinin idarə olunmasıyla bağlı fəaliyyət prosesidir. Belə ki, hər
bir maliyyə  aktivi özünə məxsus spesifik idaretmə və hesabat, uçot və spesifik bazarın xüsusiyyətlərini daşıyır. Bu xüsusiyyətdən MM-
nə çətin idarə oluna bilən komplexs kimi baxmaq olar.

• Maliyyə menecmentinin predmetini kapitalın hərəkətini əks etdirən pul axınları təşkil edir.

√ Neoklassik və merkantilizm maliyyə nəzəriyyələri çərçivəsində maliyyə bazarının köməyi ilə iqtisadiyyatın bir sahəsindən digərinə pul
axının mahiyyətini öyrənir.

• Maliyyə menecmenti – müəssisənin strateji və taktiki məqsədlərinə nail olmaq üçün rasional mənbələrdən maliyyə resurslarının cəlb
edilməsi və onlardan daha səmərəli istifadə olunması yolu ilə pul axınlarını effektiv  idarə edən elmdir.

• Maliyyə meneceri – mühasib və maliyyəçi funksiyalarını özündə birləşdirən, maliyyə alətləri ilə işləməyi, mühasibat (maliyyə)
hesabatlarını təhlil etməyi, aktivlərin, kapitalın və öhdəliklərin idarə olunmasını bacaran mütəxəssisdir.

36.

Müəssisədə Maliyyə Meneceri  qarşısına qoyulan kompleks  məqsədlərə çatması uçun onun  vəzifələrinə daxildir : 1. Müəssisənin
inkişaf perespektivi məqsədinə uyğun olaraq maliyyə resurslarının mümkün həcminin formalaşdırılması 2. Formalaşdırılmış maliyyə
resurslarının en effektiv formada istifadəsinin təminatı 3.Müəssisənin maliyyə fəaliyyətini xarakterizə edən pul dövrüyyəsinin
optimallaşdırılması 4.Mənfəətin maksimumlaşdırılması 5/Maliyyə riski səviyyəsinin miniumlaşdırılması

• 1,2,3
√ Bütün cavablar
• 2,3,4,
• 2,3,5,
• 1

37. Maliyyə menecmentinin mühasibat uçotu ilə sıx qarşılıqlı əlaqəsi aşağıdakı səbəblərlə izah olunmur

√ Mühasibat uçot siyasətinin tarixi inkişafı maliyyə menecmenti elminə bilavastə əsaslanır

• maliyyə xarakterli bir çox vacib qərarların əsaslandırılması uçot obyektinin fəaliyyətinin bu və ya digər aspektlərinin başa düşülməsinin
adekvat səviyyəsindən bilavasitə asılıdır

• maliyyə menecmenti müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və müəyyən maliyyə nəticələrinin əldə edilməsi məqsədilə
həyata keçirilən prosesdir

• maliyyə xarakterli qərarlar mühasibat uçotunun informasiyaları əsasında qəbul edilir
• bəzi təsərrüfat subyektlərində, xüsusilə kiçik müəssisələrdə maliyyə meneceri və

38. Müəssisədə maliyyənin idarə olunması subyektini göstər

√ menecment
• auditor təşkilatı
• sığorta şirkəti
• vergi xidməti
• mühasibatlıq

39. Müəssisədə maliyyə menecerinin vəzifəsinə aid olmayan funksiya:

√ Maliyyə uçotu və cari hesabatların hazırlanması
• Investisiyaların idarə olunması
• Vergilərin idarə olunması



• Kredit siyasəti
• Maliyyə təhlili

40. Maliyyə menecmenti anlayışı bazar iqtisadiyyatı şəraitində nə ifadə edir:

√ Maliyyənin idarə edilməsi
• Maliyyənin nəzəri əsasları
• Menecmentin idarə olunması
• Maliyyənin qiymətləndirilməsi
• Mühasibat balansının qurulması

41. Maliyyə menecmentinin vəzifəsinə aid deyil

• pul vəsaitinin proqnozlaşdırılması
• kredit və borcların alınması
√ rəqiblərlə mübarizədə liderlik
• investisiyalarla əməliyyatlar
• səhm buraxılışı

42. Maliyyə menecmentinin məqsədinə aid deyil

• rəqiblərlə mübarizədə liderlik
• istehsal və satışın artım tempi
• xərclərin minimumlaşdırılması
√ pul vəsaitinin proqnozlaşdırılması
• rentabellik fəaliyyətinin təmin edilməsi

43. Maliyyə menecmentinin predmeti

√ kapitalın hərəkətini əks etdirən pul axınları
• pul fondlarının yaranması, formalaşması, istifadəsi
• pul gəlirləri
• milli gəlirin ilkin və yenidən bölgüsü

44. Maliyyə menecmenti hansı elmlər sərhədində yerləşmişdir:

√ maliyyə nəzəriyyəsi və mühasibat uçotu
• idarəetmə nəzəriyyəsi və statistika
• müəssisə iqtisadiyyatı və menecment
• bank uçotu və mühasibat uçotu
• qiymətəmələgəlmə və müəssisə iqtisadiyyatı

45. Maliyyə menecmenti predmeti təşkil edir:

√ kapitalın hərəkətini təşkil edən pul axınları
• fiziki və hüquqi şəxslər arasındakı maliyyə münasibətləri
• bank və müəssisələr arasındakı münasibətlər
• dövlət və müəssisələr arasındakı iqtisadi münasibətlər
• müəssisələr arasındakı maliyyə və pul münasibətləri

46. Maliyyə menecmentini zəruri edən amildir:

√ maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması
• kapital fəaliyyəti təşkil etmək
• dövlət büdcəsinin formalaşdırılması
• maliyyə sisteminə təsir göstərmək
• pul vəsaitinin yığılması

47. Maliyyə menecmentinin konteptual əsaslarının elementi deyil



√ maliyyə alətləri və vəsaitləri
• iştirakçıların marağı
• maliyyə prosesləri
• maliyyə mexanizmləri
• kateqoriya sistemi

48. Maliyyə – pulun idarə olunmasının incəsənəti və elmidir. Bu fikir kimə məxsusdur?

√ L.Qitman
• heç birinə
• A.Barabanov
• R.Parker
• Aristotel

49. Təşkil funksiyasının mahiyyəti hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

• planda nəzərdə tutulan fəaliyyətin mühafizəkar yerinə yetirilməsi, yəni plan tapşırıqlarının həyata keçirilməsi, bütün mövcud resursların
hərəkətə gətirilməsi deməkdir.

• sistemin nə qədər uğurla fəaliyyət göstərməsi, baza məqsədlərinə nail olmasını təmin etməsi haqqında mülahizələr söyləməyə imkan
verən sistemin mövcudluğu deməkdir.

• sistemin bütün elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin və sinxronluğunun həyata keçirilməsini, zəif cəhətlər baş verən halda zəruri
düzəlişlərin aparılmasını nəzərdə tutur.

• fəaliyyət planının tərtibi başa düşülür, hansıki əsasında bəzi lokal məqsədlər durur.
√ planın real doldurulması, onların resurs təminatı və icrası deməkdir.

50. Kordinasiya funksiyasının mahiyyətini göstərin.

√ sistemin bütün elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin və sinxronluğunun həyata keçirilməsini, zəif cəhətlər baş verən halda zəruri
düzəlişlərin aparılmasını nəzərdə tutur.

• sistemin nə qədər uğurla fəaliyyət göstərməsi, baza məqsədlərinə nail olmasını təmin etməsi haqqında mülahizələr söyləməyə imkan
verən sistemin mövcudluğu deməkdir.

• fəaliyyət planının tərtibi başa düşülür, hansıki əsasında bəzi lokal məqsədlər durur.

• planda nəzərdə tutulan fəaliyyətin mühafizəkar yerinə yetirilməsi, yəni plan tapşırıqlarının həyata keçirilməsi, bütün mövcud resursların
hərəkətə gətirilməsi deməkdir.

• planın real doldurulması, onların resurs təminatı və icrası deməkdir.

51. Sərəncamvermə funksiyasının mahiyyətinə hansı uyğun gəlir?

• planın real doldurulması, onların resurs təminatı və icrası deməkdir.

• sistemin bütün elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin və sinxronluğunun həyata keçirilməsini, zəif cəhətlər baş verən halda zəruri
düzəlişlərin aparılmasını nəzərdə tutur.

• sistemin nə qədər uğurla fəaliyyət göstərməsi, baza məqsədlərinə nail olmasını təmin etməsi haqqında mülahizələr söyləməyə imkan
verən sistemin mövcudluğu deməkdir.

• fəaliyyət planının tərtibi başa düşülür, hansıki əsasında bəzi lokal məqsədlər durur.

√ planda nəzərdə tutulan fəaliyyətin mühafizəkar yerinə yetirilməsi, yəni plan tapşırıqlarının həyata keçirilməsi, bütün mövcud resursların
hərəkətə gətirilməsi deməkdir.

52. Maliyyə menecerinin hərəkətinin faydalığı  ................... özünü biruzə verir.

• müəssisə üçün müştərilətin tapılmasında
• müəssisənin istehsal mallarının satışında
• digər müəssisələr ilə əlaqələrin qurulmasında
• ay ərzinda gördüyü işlərin sayında
√ daha az xərclə daha yüksək effektlə nail olunmasında

53.

Maliyyə meneceri tərəfindən qərar qəbul edilməsinin konkret yollarını göstərin. 1. maliyyə təhlili və maliyyə əməliyyatlarının
planlaşdırılması;  2. müəssisənin aktivlərinin idarə edilməsi; 3. passivlərin (borcların kreditorların iddialarıödənildikdən sonra əmlakın
qalan hissəsinin) idarə edilməsi. 4. öz borclarını ödəmək üsullarındakı fərqə orientasiya etməklə firma fondlarını yaratmaqla 5.
xəzinədarın və müfəttişin köməyi ilə

√ 1,2,3
• 2,3,4
• 1,4,5



• 1,3,5
• 1,2,3,4

54. Maliyyə meneceri öz fəaliyyətini başlıca olaraq ................ həyata keçirir.

√ maliyyə resurslarının əldə edilməsi mənbələrindəki və öz borclarını ödəmək üsullarındakı fərqə orientasiya etməklə firma fondlarını
yaratmaqla

• passivlərin (borcların kreditorların iddialarıödənildikdən sonra əmlakın qalan hissəsinin) idarə edilməsi.
• düzgün cavab yoxdur
• müəssisə rəhbərindən məsləhət almaqla
• xəzinədarın və müfəttişin köməyi ilə

55. O, müəssisənin gələcəkdə arzu edilən fəaliyyəti haqqında aydın təsəvvürə malik olmalıdır.

• müfəttiş
• hamısı
√ maliyyə meneceri
• xəzinədar
• mühasib

56. Maliyyə menecerinin strateji fəaliyyətinin məqsədi ...........

√ firmanın mülkiyyətçisinin istehsal vəzifələrinin və ya onun səhmlərini sahiblərinin maliyyə təminatçısıdır.
• heç bir cavab düzgün deyil
• bütün cavablar düzgündür.
• dövlətin mülkiyyətçisinin istehsal vəzifələrinin və ya onun səhmlərini sahiblərinin maliyyə təminatçısıdır.
• Mərkəzi Bankın mülkiyyətçisinin istehsal vəzifələrinin və ya onun səhmlərini sahiblərinin maliyyə təminatçısıdır.

57. Xəzinədarın və müfəttişin fəaliyyəti müvafiq olaraq ........ bağlıdır.

√ mənfəət və likvidliyin təmin edilməsi ilə
• heç biri düzgün deyil
• likvidliyin təmin edilməsi və gəlir ilə
• mənfəət və gəlir ilə
• likvidliyin təmil edilməsi və mənfəət ilə

58. Müfəttiş məsuliyyət daşıyır ......

• xəzinədarlıqda olan pul vəsaitləri üçün
• müəssisə üçün müştərilərin tapılmasına, istehsal olunmuş malların tez bir zamanda satılması üçün
√ mühasibat uçotu və auditor fəaliyyətinin aparılması, həmçinin müvafiq dövlət orqanlarına təqdim olunan informasiya üçün
• müfəttiş müəssisədə heç bir məsuliyyət daşımır
• müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların bazarlara çıxarılmasına, məhsul satışından gələn gəlirin yüksəldilməsinə

59. ........firmanın hesablarına, vergi siyasətinə və onun digər bölmələri üçün zəruri olan statistik məlumatların hazırlanmasına cavabdeh
olan vəzifəli şəxsdir.

• xəzinədar
• heç biri düzgün deyil
√ müfəttiş
• müəssisə rəhbəri
• vergi agenti

60.
............  vəzifəli şəxs olaraq müəssisənin maliyyə planlaşdırılması və təşkilatın fondlarının artırılması, kassadakı nəqd vəsaitin idarə
edilməsi, bazar qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar aparılması, kapitaldan istifadə üzrə strateji qərarlar qəbul edilməsi, kredit siyasətin
idarə edilməsi, investisiya portfelinin idarə edilməsi kimi bütün növ maliyyə fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır.

• mühasib
• müəssisəyə cavabdeh şəxs
√ xəzinədar
• heç biri düzgün deyil



• müəssisə rəhbəri

61. Müəssisənin (firmanın) maliyyə menecmenti sturukturunda əsas həlqə ........

√ xəzinədar və təftiş bölməsidir
• xəzinədar, təhlil və təftiş bölməsidir
• yalnız təftiş bölməsidir
• xəzinədar və təhlil bölməsidir
• yalnız təhlil bölməsidir

62. Maliyyə meneceri yalnız sırf maliyyə məsələlərini peşəkarlıqla araşdırmağı deyil, həm də.....

√ mikro və makro iqtisadi məsələləri araşdırmağı, iqtisadi nəzəriyyə və dövlətin iqtisadi siyasəti məsələlərinə orientasiya etməyi
bacarmalıdır.

• mikro və makro iqtisadi məsələləri araşdırmamalı, yalnız iqtisadi nəzəriyyə və dövlətin iqtisadi siyasəti məsələlərinə orientasiya etməyi
bacarmalıdır.

• müəssisədə maliyyə smetalarının, maliyyə xərclərinin planını hazırlamalı və bu barədə məlumatı müəssisə rəhbərinə verməlidir.
• Mərkəzi Bankın qərarları ilə tanış olmalıdır
• müəssisənin maliyyə resursları ilə yaxından tanış olmalı, onlardan istifadə etməyi bacarmalıdır.

63. Mikro səviyyədə pul axınlarının idarəedilməsi dedikdə nəzərdə tutulur?

√ təsərrüfat subyektlərinin maliyyələrinin idarəedilməsi
• hamısı
• monetar siyasətin həyata keçirilməsi
• yerli dövlət orqanlarının maliyyələrinin idarəedilməsi
• dövlət büdcəsinin idarəedilməsi

64. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin keçmiş fəaliyyəti nəticəsində yaranmış, onun nəzarət və istifadəsində olan elə bir resursdur
ki,gələcəkdə müəssisəyə iqtisadi gəlir gətirir?

√ aktivlər
• xüsusi kapital
• xərclər
• gəlirlər
• öhtəliklər

65. Müəssisənin maliyyə planında nə əks olunur:

√ Müəssisənin pul mədaxili və məxarici, bank və digər subyektlərlə hesablaşmaları
• Müəssisənin pul məxarici
• Müəssisənin pul mədaxili və məxarici
• Banklar və digər kredit təşkilarları ilə hesablaşmaları
• Müəssisənin pul mədaxili

66. Bu bölmə biznes plana aid deyil

√ bölgü planı
• maliyyə planı
• riskin qiymətləndirməsi və sığorta planı
• təşkilati plan
• marketinq planı

67. Biznes planın maliyyə bölməsində göstərilmir

√ risklərdən sığortalanma planı
• satış həcminin proqramı
• müəssisənin aktiv və passivlərinin ümumi balansı
• mənfəət və zərərlər cədvəli
• pul gəlir və xərclər balansı



68. Aşağıdakılardan biri maliyyə proqnozlaşdırılmasının növünə aiddir:

√ həmişəlik
• müddətli
• perspekti
• cari
• orta müddətli

69. Maliyyənin planlaşdırma növlərindən biri səhvdir:

√ perspektiv
• operativ
• cari
• uzunmüddətli
• strateji

70. Maliyyə göstəriciləri, nəzarət rəqəmləri, maliyyə limitləri maliyyə planlaşdırılmasının nəyi hesab edilir:

• tipləri
√ vasitələri
• qolları
• növləri
• funksiyaları

71. Hansı metodun xüsusiyyəti müəyyən bir müddətə təsərrüfat subyektinin hesablarına vəsaitin köçürülməsi ilə əlaqədardır:

√ pul axınları metodu
• iqtisadi təhlil metodu
• normativ metod
• hesabatlar metodu
• balans metodu

72. Təsərrüfat subyektləri planlaşma mərhələsində öz imkanlarını qiymətləndirir və bu da öz əksini nədə tapır:

√ planlarda
• çertyoclarda
• anketlərdə
• sxemlərdə
• xəritələrdə

73. Maliyyədə idarəetmə nədir:

√ müəyyən nəticəyə nail olmaq üçün obyektə təsir edən üsul və metodların məcmusudur
• dövlət büdcəsi vəsaitlərinin idarə edilməsidir
• müəsisənin vəsaitlərinin dövriyyəsi prosesində kommersiya hesablanmasıdır
• qısamüddətli kredit əməliyyatlari bazarının idarə edilməsidir
• dövlətin və ya təsərrüfat subyektinin dayanıqlı inkişafının təmin olunmasıdır

74. .......plan sənədidir və burada yalnız təşkilatın xərcləri əks edilir:

√ smeta
• planlaşdırma
• proqnozlaşdırma
• nəzarət
• uçot

75. Maliyyə planlaşdırılması nə yolu ilə həyata keçirilir:

√ müxtəlif həcmli, tutumlu və təyinatlı maliyyə planlarının tərtib          olunması yolu ilə



• təsərrufatdaxili ehtiyatların əmələ gəlməsi yolu ilə
• səhmdarların və digər investorların maraqlarının gözlənilməsi yolu         ilə
• qabaqcadan müəyyən olunmuş texniki-iqtisadi normativlər yolu ilə
• maliyyə göstəricilərinin miqdarını proqnozlaşdırmaq yolu ilə

76. Müəssisənin inkişaf inkişaf planı

√ biznes planı
• istehsal planı
• maliyyə planı
• operativ plan
• sığorta planı

77. Bu planlardan hansı daha uzunmüddətlidir

√ strateji plan
• cari plan
• operativ plan
• heç biri
• biznes plan

78. Biznes-planın işlənib hazırlanmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir?

√ mövcud imkan və resurslardan daha səmərəli istifadə edərək müəssisənin mənfəətini maksimum artırmaq
• investisiya qoyuluşunu artırmaq
• müəssisənin işgüzar reputasiyasını yüksəltmək
• rəqabət qabiliyyətini artırmaq
• xərcləri azaltmaq

79. Biznes-planlaşdırma hansı problemlərin həllinə imkan vermir?

√ gəliri artırır, rentabelliyə zəmin yaradır
• müəssisənin tədiyyə qabiliyyətini müəyyən edir
• sahibkarlıq fəaliyyətində  riskləri azaldır
• biznesin inkişaf perspektivlərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini konkretləşdirir
• planlaşdırmanın müsbət təcrübəsini əldə etməyə kömək edir

80. Hansı plan kapitalının hərəkət istiqamətlərini əks etdirir?

√ maliyyə planı
• cari plan
• operativ plan
• strateji plan
• istehlak planı

81. Biznes planın strukturu nədən asılı deyil

• biznesin miqyasından
• təklif olunan əmtəə və xidmətlərin növləri üzrə bazarın vəziyyətindən
• firmanın maliyyə stabilliyinin səviyyəsindən
√ xarici bazara çıxışın vəziyyətindən
• investisiyanın həcmindən

82. Toplu büdcənin işlənib hazırlanması mərhələsinə daxil deyil

• planlaşdırma dövrünə istehsalın gözlənilən həcminin hesablanması
• pul axınının və maliyyə tələbatının hesablanması
√ növbəti il üçün toplu büdcənin layihəsinin işlənib hazırlanması
• proqnoz maliyyə hesabatının baza formasının hazırlanması
• satış proqnozunun hazırlanması



83. Toplu büdcənin  tərtib hissəsi nədən ibarətdir?

• pul vəsaitinin hərəkəti büdcəsi
√ əməliyyat büdcəsi, maliyyə büdcəsi
• istehsal büdcəsi
• investisiya büdcəsi, kommersiya büdcəsi
• əmək haqqına birbaşa xərclər büdcəsi

84. Əməliyyat büdcəsində nə əks olunur?

• ümumi zavod xərcləri büdcəsi
• istehsal ehtiyatları büdcəsi
• istehsal büdcəsi
√ balansın proqnozu
• satış düdcəsi

85. Maliyyə büdcəsinə daxildir

• idarəetmə xərcləri büdcəsi
• gəlirlər və xərclər büdcəsi
• mənfəət və zərərlər planı
• kommersiya xərcləri büldəsi
√ pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsi

86. Büdcələşmə idarəetmə texnologiyası kimi neçə hissədən ibarətdir?

• 6
√ 3
• 1
• 2
• 5

87. Maliyyə planın bölmələrinin iqtisadi məzmununa görə qrupuna aid deyil

• yuxarı təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi
√ dayanıqlı passivlərin artımı
• əsas fəaliyyət
• büdcə sistemi ilə qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi
• kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi

88. Büdcələşmə nədir?

√ müəssisə büdcəsinin tərtibi, qəbulu və sonradan onun icrasına nəzarət
• heç biri
• müəssisənin debitor və kreditorları
• maliyyə planlaşdırılmasının bölməsi
• müəssisə büdcəsinə nəzarət

89. Maliyyə planın bölünməsinin qruplarının sayı

√ 7
• 6
• 5
• 3
• 2

90. İllik maliyyə planının xərc hissəsinə aid deyil?

√ büdcəyə ayırmalar



• islahatca xalis mənfəətdən istifadənin həcmi
• ehtiyat fonduna xalis mənfəətdən istifadənin həcmi
• sığortaya ayrılmaları
• kreditə görə faiz ödəmələri

91. Balans hesabatı nə üçün tərtib edilir?

√ müəssisənin aktiv və passivlərini əyani şəkildə əks etdirmək
• müəssisənin ödəməqabiliyyətliliyiniyüksəltmək
• investisiyanın maliyyələşdirilməsi
• investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq
• mənfəəti artırmaq

92. İllik maliyyə planının gəlir hissəsində  göstərilmir?

• sıradan çıxmış əmlakın satışından alınan gəlir
• gəlirlər
√ kreditə görə faiz ödəmələri
• mənfəət
• ayrılmalar

93. Maliyyə planlaşdırılması neçə mərhələdə aparılır?

√ 4
• 1
• 3
• 2
• 5

94. Bunlardan hansı maliyyə planlaşdırılmasının meyarı deyil?

√ rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi
• satışın maksimallaşdırılması
• satışın, mənfəətin artırılması
• şirkət sahiblərinin mülkiyyətinin maksimumlaşdırılması
• mənfəətin maksimallaşdırılması

95. Maliyyə planlaşdırılması nəyi müəyyənləşdirir?

• satışın maksimallaşdırılması
• heç bir cavab düz deyil
√ müəssisənin maliyyə məqsədinə nail olmağın yollarını və üsullarını
• müəssisənin rentabelli işləməsini
• şirkət sahibinin mülkiyyətinin maksimallaşdırılması

96. Qiymətli kağızlar bazarının funksiyalarına hansılar aiddir?

√ hamısı
• inflyasiya tempinin dəyişməsinə təsir göstərir
• satışa çıxarılan aktivlərin real bazar qiymətlərini müəyyən edir
• kapitalın bir sahədən başqa sahəyə axınını təmin etməklə ayrı-ayrı sahələrin inkişafını nizamlayır
• əhalinin istehsalın idarəedilməsində iştirak etməsini təmin edir

97. Maliyyə alətləri dedikdə:

√ maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq istənilən müqavilələri başa düşülür
• maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq dövlət müqavilələri başa düşülür.
• maliyyə hesabatlarının dövlət standartlarına uyğun olaraq istənilən  müqavilələri başa düşülür.
• Düzgün cavab yoxdur
• maliyyə hesabatlarının dövlət standartlarına uyğun olaraq beynəlxalq  müqavilələri başa düşülür.



98. maliyyə bazarının seqmentləri aid olmayan:

√ kapital bazarı
• kredit bazarı
• qiymətli kağızlar bazarı
• qızıl bazarı
• valyuta bazarı

99. kapital bazarının funksiyası deyil:

√ bütün iştirakçılarının və bütövlükdə iqtisadiyyatın likvidliyinin tənzimlənməsidir
• korporativ nəzarətin həyata keçirilməsi
• inkişafa kapitalın investisiyalaşdırılması.
• spekulyativ əməliyyatların aparılması
• İqtisadi agentlərin kapitallarının formalaşdırılması və yenidən bölüşdürülməsi.

100. Pul bazarının əsas funksiyası:

• sərbəst pul kapitalının yenidən bölüşdürülməsi.
• investisiyanın cəlb edilməsi və korporativ nəzarətin yenidən bölüşdürülməsi.
√ onun bütün iştirakçılarının və bütövlükdə iqtisadiyyatın likvidliyinin tənzimlənməsidir.
• firma və şirkətlərin xüsusi kapitalının formalaşmasını təmin emək.
• sərbəst pul kapitalınınmüxtəlif gəlirli maliyyə aktivlərinə investisiyalaşdırılması

101. Pul bazarı və kapital bazarı arasında fərq:

√ onların yerinə yetirdikləri funksiyalardan ibarətdir.
• Bazardakı iştirakçılardan ibarətdir.
• Maliyyə alətlərindən ibarətdir.
• Tənzimlənmə subyektindən ibarətdir.
• ciddi sərhəd mövcud deyil.

102. pul bazarının səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir:

√ onun yüksək likvidliyi və pulun surətlə hərəkətetmə qabiliyyəti
• pulun surətlə hərəkətetmə qabiliyyəti
• onun yüksək likvidliyi və pulun az surətlə hərəkətetmə qabiliyyəti
• onun aşağı likvidliyi və pulun az surətlə hərəkətetmə qabiliyyəti
• onun aşağı likvidliyi və pulun surətlə hərəkətetmə qabiliyyəti

103. Diskontlu bazar:

√ Veksellərin satılması və alınması bazarıdır.
• İstiqrazların satılması və alınması bazarıdır.
• Çeklərin satılması və alınması bazarıdır.
• Düzgün cavab yoxdur.
• Opsionların satılması və alınması bazarıdır.

104. Maliyyə bazarının əsas funksiyalarına aiddir:

√ Kapitalın dövriyyəsini sürətləndirmək
• Müflisləşmə və böyük maliyyə uğursuzluğundan qaçmaq
• Rentabellikfəaliyyətinin təmin edilməsi
• Istehsal və satışın artim tempi
• Müəssisənin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı

105. Maliyyə bazarının əsas funksiyalarına aid deyil:

√ Müəssisənin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı



• İnvestisiya sferasinda kapitalin istifadəsinin daha effektiv istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
• Maliyyə alətləri sistemində maliyyə və kommerisiya risklərinin minimimlaşdırılması üçün şəraitin formalaşdırılması.
• Müxtəlif mənbələrdən sərbəst kapitalin aktiv formada müntəzəm cəlb edilməsi.
• Maliyyə alətlərinin alıcı-satıcıları arasında peşəkar vasitəçiliyin həyata keçirilməsi.

106. Müəssisənin maliyyə fəaliyyəti daimi olaraq asılıdır:

√ Maliyyə bazarının konyukturasının vəziyyətindən.
• Müəssisənin maliyyə bazarındakı  pul vəsaitlərinin kütləsindən.
• Müəssisənin kapital dövriyyəsini sürətləndirməyindən.
• Müəssisə tərəfindən müxtəlif mənbələrdən sərbəst kapitalın aktiv formada müntəzəm cəlb edilməsindən.
• Müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkəti və idarə edilməsindən

107. ................ kreditorlar və borcalanlar arasında kapitalın yenidən bölüşdürülməsi, ..................... isə borc öhdəliklərinin sahiblərinin
dəyişilməsi baş verir.

√ birinci maliyyə bazarı, ikinci maliyyə bazarı
• maliyyə bazarı, qiymətli kağızlar bazarı
• pul resursları bazarı, qiymətli kağızlar bazarı
• qiymətli kağızlar bazarı, pul resursları bazarı
• qiymətli kağızlar bazarı, maliyyə bazarı

108. Qiymətli kağızlar bazarında olan seqmentlər hansılardır?

√ pul (qısamüddətli likvidli qiymətli kağızlar bazarı); əsaslı maliyyələşdirmə (mülkiyyətçi titullar bazarı); borc maliyyələşdirilməsi (borc
öhdəliklər bazarı).

• pul (qısamüddətli likvidli qiymətli kağızlar bazarı); əsaslı maliyyələşdirmə (mülkiyyətçi titullar bazarı); doalyı maliyyələşdirmə (borc
öhdəliklər bazarı).

• əsaslı maliyyələşdirmə (mülkiyyətçi titullar bazarı); doalyı maliyyələşdirmə (borc öhdəliklər bazarı).
• (qısamüddətli likvidli qiymətli kağızlar bazarı); dolayı maliyyələşdirmə (mülkiyyətçi titullar bazarı);

• pul (qısamüddətli likvidli qiymətli kağızlar bazarı); dolayı maliyyələşdirmə (mülkiyyətçi titullar bazarı); borc maliyyələşdirilməsi (borc
öhdəliklər bazarı).

109. Qiymətli kağızlar bazarında ............ arasında adətən vasitəçilərin iştirakı ilə sövdələşmələr həyata keçirilir.

√ qiymətli kağızların emitentləri və investorlar
• iştirakçılar
• qiymətli kağızların sahibləri
• bütün cavablar düzgündür.
• qiymətli kağızları alan və satan

110. Dünya valyuta bazarında əməliyyatların böyük hissəsi ........ formada həyata keçirilir.

√ nağdsız
• borc
• kredir
• nağd
• bütün cavablar düzgündür

111. Valyuta bazarında xarici valyutaların alqı-satqısı üzrə sövdələşmələr həyata keçirilir.

√ nağd və nağdsız formalarda
• yalniz nağdsız formada
• kredit kartları ilə
• bütün cavablar düzgündür
• yalnız nağd formada

112. Maliyyə alətləri dedikdə başa düşülür .

√ maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olan istənilən müqavilələr
• maliyyə hesabatlarının milli standartlarına uyğun olan istənilən müqavilələr



• maliyyə hesabatlarının milli standartlarına uyğun olmayan istənilən müqavilələr
• pul vasitələri
• maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olmayan istənilən müqavilələr

113. Maliyyə bazarında sövdələşmələr aparılır.

• dolayısı maliyyələşdirmə vasitəsilə
√ maliyyə alətlərinin vasitəsilə
• bazarın iştirakçıları vasitəsilə
• pul vasitəsilə
• düzgün cavab yoxdur

114. İqtisadi agentlərin kapitallarının formalaşdırılması və yenidən bölüşdürülməsi, korporativ nəzarətin həyata keçirilməsi, inkişafa kapitalın
investisiyalaşdırılması və spekulyativ əməliyyatların aparılması .............   funksiyalarıdır.

√ kapital bazarının
• müəsssisənin
• mərkəzi bankın
• kommersiya banklarının
• dövlətin

115. Faiz dərəcəsinin artması və vəsaitin likvidliyinin aşağı olması zamanı ………. maliyyələşdirmə əməliyyatlarını genişləndirir, milli
valyutaya müdaxilə edir, bazar iştirakçılarının qiymətli kağızlarını alır.

√ Mərkəzi Bank
• Dövlət
• Kommersiya bankları
• Düzgün cavab yoxdur
• Maliyyə Nazirliyi

116. Pul bazarının daimi monitorinqini həyata keçirir.

√ Mərkəzi bank
• Dövlət
• Müəssisələr üzləri
• Bütün cavablar düzgündür
• Kommersiya bankları

117. Pul bazarının əsas funksiyası nədir?

√ bütün iştirakçılarının və bütövlükdə iqtisadiyyatın likvidliyinin tənzimlənməsidir.
• bütün iştirakçılarının və bütövlükdə iqtisadiyyatın imkanlarını tənzimlənməsidir.
• pul resurlarının idarə edilməsi.
• düzgün cavab yoxdur.
• bütün iştirakçılarının və bütövlükdə iqtisadiyyatın pul vəsaitlərini tənzimlənməsidir.

118. Diskontlu bazar nədir?

√ veksellərin satılması və alınması bazarıdır.
• dövlətlərarası bazar
• şirkətlərarası bazar
• düzgün cavab yoxdur
• banklararası bazar

119. Pul bazarının ən dəqiq seqmenti hesab edilir.

√ banklararası bazar
• şirkətlərarası bazar
• mühasibatlıq
• düzgün cavab yoxdur



• dövlətlərarası bazar

120. Pul bazarı nədir?

√ nisbətən qısamüddətli əməliyyatların aparıldığı bazardır
• nisbətən uzunmüddətli əməliyyatların aparıldığı bazardır
• borc kapitalı bazarıdır
• borc qiymətli kağız bazarı
• maliyyə bazarının yeni növdür

121. Müasir maliyyə bazarı nədir?

√ ölkələr, regionlar və sahələr arasında pul vəsaitlərinin yenidən bölüşdürülməsinin mürəkkəb iqtisadi mexanizmidir.
• pul vəsaitləri bazarıdır
• borc kapitalı bazarıdır
• dövlətlər arasında pul münasibətlərinin inkişaf etdirildiyi beynəlxalq bazardır.
• maliyyə bazarının yeni növdür

122. Qiymətli kağızlar bazarının növlərinə aid deyil.

√ Bank ssudası bazarı
• İlkin
• Qiymətli kağızların buraxılışı bazarı
• Bircadankənar
• Birca

123. Kapital bazarına daxildir. 1.borc kapitalı bazarı 2.qiymətli kağızlar bazarı 3.maliyyə bazarı 4.qiymətli metallar bazarı 5.pay qiymətli
kağızlar bazarı

√ 1,2,5
• 2,4,5
• 3,4,5
• 1,2,3,4,5
• 1,3,5

124. Maliyyə bazarına daxil deyil.

√ maliyyə alətləri bazarı
• pul vəsaiti bazarı
• valyuta bazarı
• qızıl bazarı
• kapital bazarı

125. Maliyyə bazarının əsas funksiyalarına aid deyil.

√ Rentabellik fəaliyyətinin təmin edilməsi
• Kapitalın dövriyyəsini sürətləndirmək
• Müxtəlif maliyyə alətləri və xidmətlərinə bazar qiymətlərini formalaşdırmaq
• Effektiv şəkildə sərbəst kapitalın onun son istehlakçiları arasinda bölgüsü
• Müxtəlif mənbələrdən sərbəst kapitalin aktiv formada müntəzəm cəlb edilməsi.

126. Nizamnamə kapitalındakı iştirak üzrə maliyyə alətləridir:

• Müqavilələr
• Forvard kontraktları
√ Pay və hissələr
• Kassa hesabındakı pul vəsaiti
• Digər hesablardakı pul vəsaiti

127. Kredit alətlərinə daxildir:



• Pay haqqları
• Digər hesablardakı pul vəsaitləri
√ Forvard kontraktları
• Kassa hesabındakı pul vəsaiti
• Səhm

128. Pul vəsaiti formasında çıxış edən maliyyə alətləridir:

• Forvard kontraktları
• İstiqraz
• Müqavilələr
√ kassa hesabındakı pul vəsaiti
• Pay haqqları

129. Maliyyə alətlərinə daxil deyil:

• Pul vəsaiti
√ Əsas vəsaitlərin alqı-satqısı
• Nizamnamə kapitalında iştirak
• Qiymətli kağızlar
• Kredit alətləri

130. Maliyyə menecmentinin idarəetmə obyektinə daxil deyil:

√ Maliyyə menecerləri
• Pul fondlarının təşkil edilməsi
• Maliyyə münasibətləri
• Vəsaitin dövriyyə olunması
• Pul axının təşkili

131. Müəssisənin amortizasiya siyasəti metodlarına daxil deyil:

√ Budaqlı
• Xətti
• Sair
• Sürətli
• İstehsal

132. Müəssisənin, təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin müəssisənin rəhbəri tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qrup tərəfindən yoxlanması
bunlardan hansına aiddir?

√ Təsərrüfat daxili nəzarət
• Şəxsi nəzarət
• İctimai nəzarət
• Sistemdaxili nəzarət
• Kənar nəzarət

133. Maliyyənin idarəetmə subyektlərinə aid deyil:

• vergi müfəttişliyi
• maliyyə orqanı
√ müəssisə maliyyəsi
• müəssisələrin maliyyə xidməti
• sığorta orqanı

134. Maliyyənin idarə edilməsinin belə bir obyekti yoxdur

• dövlət maliyyəsi
• bələdiyyə maliyyəsi



√ maliyyə orqanları
• müəssisələrin maliyyəsi
• sığorta münasibətləri

135. Xəzinədarın məsuliyyətinə aid deyil

• kassadakı nəğd vəsaitin idarə edilməsi
• müəssisənin maliyyə planlaşdırılması
√ kadr siyasəti
• kredit siyasətinin idarə edilməsi
• bazar qiymətli kağızlarla əməliyyat aparılması

136. Müəssisənin maliyyə menecmenti strukturunda əsas həlqə

√ xəzinədar və  təftiş bölməsi
• idarə heyəti
• direktor
• baş aparat
• maliyyə bölməsi

137. Maliyyə bazarının əsas funksiyalarına aid deyil

√ maliyyə bazarının seqmentlərinin inkişafı
• sərbəst kapitalın onun son istehlakçıları arasında bölgüsü
• müxtəlif maliyyə alətləri və xidmətlərinə bazar qiymətlərini formalaşdırmaq
• müxtəlif mənbədən sərbəst kapitalın aktiv formada cəlb edilməsi
• kapitalın dövriyyəsini sürətləndirmək

138. Maliyyə bazarına daxil deyil:

• qızıl bazarı
• pul vəsaiti bazar
√ əmək vasitələri bazarı
• kapital bazarı
• valyuta bazarı

139. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin perspektiv idarə edilməsinin effektiv aləti kimi ............çıxış edir.

• maliyyə agenti
• maliyyə meneceri
√ maliyyə strategiyası
• düzgün cavab yoxdur
• maliyyə menecmenti

140. V.A. Aqafonovun fikrincə strategiya dedikdə başa düşülür.

√ funksional xarakteristikaları dəyişmək məqsədilə planlaşdırılan sistemin elementləri üzərində və ya xarici fəaliyyət şəraitini dəyişmək
məqsədilə onun xarici mühit elementləri üzərində həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusu

• düzgün cavab yoxdur
• strategiya planın işlənib hazırlanmasıdır

• funksional xarakteristikaları dəyişmək məqsədilə planlaşdırılan sistemin elementləri üzərində və ya xarici fəaliyyət şəraitini dəyişmək
məqsədilə onun daxili mühit elementləri üzərində həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusu

• funksional xarakteristikaları dəyişməmək məqsədilə planlaşdırılan sistemin elementləri üzərində və ya xarici fəaliyyət şəraitini
dəyişmək məqsədilə onun xarici mühit elementləri üzərində həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusu

141. məqsədyönlü idarəetmə qərarlarının formalaşması mərhələlərinə aiddir:

√ Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin strateji məqsədlərinin formalaşdırılması;
• Müəssisənin daxili  maliyyə mühiti amillərinin tədqiqi
• Düzgün cavab yoxdur.



• Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin taktiki məqsədlərinin formalaşdırılması;
• Müəssisənin strateji maliyyə mövqeyinin fərdi qiymətləndirilməsi;

142. məqsədyönlü idarəetmə qərarlarının formalaşması mərhalələrinə aid deyil:

√ Düzgün cavab yoxdur.
• Maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının təmin edilməsi;
• Əsas strateji maliyyə qərarlarının qəbul edilməsi;
• Müəssisənin strateji maliyyə mövqeinin kompleks qiymətləndirilməsi;
• Xarici maliyyə mühiti amillərinin tədqiqi;

143. məqsədyönlü idarəetmə qərarlarının formalaşması mərhələlərinə aid deyil:

√ Müəssisənin strateji maliyyə mövqeyinin fərdi qiymətləndirilməsi;
• Əsas strateji maliyyə qərarlarının qəbul edilməsi;
• Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin strateji məqsədlərinin formalaşdırılması;
• Maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının təmin edilməsi;
• Maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasına nəzarətin təşkili.

144. Müəssisənin maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının idarə edilməsi prosesi   mərhələlərinə aid deyil:

• Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin strateji dəyişilməsinin təmin edilməsi;
• Müəssisənin maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasına effektiv nəzarət sisteminin qurulması;

• Xarici maliyyə mühiti amillərinin cari dəyişilməsinin xarakterinə adekvat müəssisənin maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının idarə
edilməsi metodlarının seçilməsi;

• Zəruri hallarda müəssisənin maliyyə strategiyası proqramına müvafiq düzəlişlərin edilməsi.

√ Müəssisənin maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının hər bir mərhələsində daxili maliyyə mühit amillərinin dəyişilməsi xarakterinin
diaqnostikası;

145. Maliyyə strategiyasının qiymətləndirilməsi parametrlərinə aiddir:

• maliyyə strategiyasının müəssisənin xarici potensialına uyğunlaşdırılması;
• müəssisənin maliyyə strategiyasının onun baza investisiya strategiyasına uyğunlaşdırılması;
√ maliyyə strategiyası parametrlərinin balanslaşdırılması;
• düzgün cavab yoxdur.
• maliyyə strategiyasının daxili maliyyə mühiti amillərinin dəyişilməsinə uyğunlaşdırılması;

146. Maliyyə strategiyasının qiymətləndirilməsi parametrlərinə aid deyil:

√ maliyyə strategiyasının daxili maliyyə mühiti amillərinin dəyişilməsinə uyğunlaşdırılması;
• düzgün cavab yoxdur.
• maliyyə strategiyası parametrlərinin balanslaşdırılması;
• maliyyə strategiyasının müəssisənin daxili potensialına uyğunlaşdırılması;
• müəssisənin maliyyə strategiyasının onun baza korporativ strategiyasına uyğunlaşdırılması;

147. məqsədyönlü idarəetmə qərarlarının formalaşması mərhələlərinə aid deyil:

√ Müəssisənindaxili  maliyyə mühiti amillərinin tədqiqi
• Maliyyə strategiyasının formalaşması müddətinin müəyyənləşdirilməsi
• Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin strateji məqsədlərinin                    formalaşdırılması
• Müəssisənin strateji maliyyə mövqeinin kompleks qiymətləndirilməsi
• Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin güclü və zəif tərəflərinin qiymətləndirilməsi

148. Müəssisənin maliyyə strategiyasını işləyib hazırlayarkən istifadə edilən dominant sferalaraaid deyil:

√ innovasiya strategiyası
• müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarə edilməsi keyfiyyətinin yüksəldilməsi strategiyası
• müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strategiyası
• investisiya strategiyası
• müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşması strategiyası



149. Müəssisənin maliyyə strategiyasının hazırlanması prinsiplərinə aid deyil:

• Maliyyə stratergiyasının reallaşdırılması prosesində maliyyə menecerlərinin peşəkar aparatına əsaslanması
• Maliyyə strategiyasının çevikliyinin təmin edilməsi.
• Maliyyə fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi
• Müəssisənin maliyyə strategiyasının maliyyə fəaliyyətinin təşkilati strukturuna və təşkilati mədəniyyətə uyğunluğunun təmin edilməsi.
√ strateji maliyyə inkişafının alternativ sferalarının ayrılması

150. funksional strategiyasının növlərinə aid deyil

• marketinq
√ korporativ
• innovasiya
• maliyyə
• istehsal

151. idarəetmə sistemində strategiyanın əsas növlərinə aiddir:

√ korporativ strategiya
• maliyyə strategiya
• Innovasiya strategiya
• Marketinq strategiya
• istehsal strategiya

152. idarəetmə sistemində strategiyanın əsas növlərinə aid deyil:

√ marketinq strategiyası
• funksional strategiya
• ayrı-ayrı təsərrüfat vahidinin strategiyası
• düzgüncavabyoxdur
• korporativ strategiya

153. müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin strateji idarə edilməsi səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olmayan variant :

√ müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin perspektiv idarə edilməsi.
• müəssisənin yüksək inkişaf tempinin təmin edilməsi.
• rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi.
• Hər biri doğrudur.
• müəssisənin uzunmüddət səmərəli fəaliyyət göstərməsi.

154. Strategiyanın formalaşması problemini kompleks şəkildə tədqiq edən alim kimdir?

√ V.A. Aqafonov
• A.Samuel
• R.Holmen
• A.V.Vladimir
• S.Yarmelenko

155. Strategiyanı  qərar qəbul etmək üçün qaydalar dəsti  kimi şərh edən alim kimdir?

√ İ.Ansofor
• V.A. Aqafonov
• G.Bale
• A.Kamu
• A.S.Simon

156. Maliyyə meneceri qərarları qəbul edərkən istifade etdiyi konkret yollardan deyil:

√ Düzgün cavab yoxdur.



• maliyyə əməliyyatlarının planlaşdırılması.
• müəssisənin aktivlərinin idarə edilməsi.
• passivlərin idarə edilməsi.
• maliyyə təhlili.

157. sövdələşmənin və ya istənilən digər sahibkarlıq hərəkətinini baş tutması üçün maliyyə meneceri hansı variantı seçir?

√ risk və mənfəətin nisbəti nöqteyi-nəzərdən daha yaxşı variantı.
• mənfəətin maksimumlaşdırılması, xərclərin isə minumumlaşdırılması  nöqteyi-nəzərindən daha yaxşı variantı.
• risk və mənfəətin minumumlaşdırılması  nöqteyi-nəzərdən daha yaxşı variantı.
• xərclərin minumumlaşdırılması  nöqteyi-nəzərdən daha yaxşı variantı
• mənfəətin maksimumlaşdırılması nöqteyi-nəzərindən daha yaxşı variantı.

158. Müfəttişin məsuliyyət daşıdığı fəaliyyətə aid deyil:

√ təşkilatın fondlarının artırılması.
• vergi siyasəti üçün zəruri olan statistik məlumatların hazırlanması.
• mühasibat uçotu və auditor fəaliyyətinin aparılması
• müvafiq dövlət orqanlarına təqdim olunan informasiyaya görə.
• firmanın hesablarına görə.

159. Xəzinədarın məsuliyyət daşıdığı fəaliyyətə aid deyil:

√ Düzgün cavab yoxdur.
• təşkilatın fondlarının artırılması.
• investisiya portfelinin idarə edilməsi.
• bazar qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar aparılması
• müəssisənin maliyyə planlaşdırılması.

160. Müəssisənin (firmanın) maliyyə menecmenti sturukturunda əsas həlqə

√ xəzinədarlıq və təftiş bölməsidir.
• mühasibatlıq və təftiş bölməsidir.
• maliyyə və xəzinədarlıq.
• maliyyə və mühasibatlıq.
• xəzinədarlıq və mühasibatlıq bölməsidir.

161. Maliyyə vasitəçilərinə aid olmayanı göstər:

√ dövlət pensiya fondları.
• qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları.
• investisiya fondları.
• sığorta kompaniyaları.
• kredit təşkilatları.

162. Müəssisənin maliyyə strategiyasının hazırlanması prinsiplərinə    aiddir:

√ Müəssisəyə özünü təşkil etməyi bacaran açıq sosial-iqtisadi sistem kimi baxılması.
• strateji maliyyə inkişafının dominant sferalarının ayrılması.
• strateji maliyyə seçiminin alternativliyinin təmin edilməsi.
• Hər biri doğrudur.
• Müəssisənin əməliyyat fəaliyyətinin baza strategiyasının nəzərə alınması.

163. Maliyyə strategiyası əsasında müəssisədə hansı istiqamətdə siyasət hazırlanır?

√ maliyyə siyasəti
• risk siyasəti
• innovasiya siyasəti
• investisiya siyasəti
• vergi siyasəti



164. Proqnoz maliyyə sənədlərini tərtib etmək üçün müəssisədə hansı göstəricini müəyyən etmək lazımdır?

√ satılacaq məhsulun həcmini
• gəlirin həcmini
• rentabelliyi
• maya dəyərini
• istehsalın həcmini

165. Perspektiv maliyyə planlaşdırılması hansı sənədlərin tərtibi ilə başa çatır?

√ mənfəət və zərərlər haqqında hesabat, pul vəsaitinin hərəkəti, mühasibat balansı
• ödəmə təqvimi, kassa planı
• şahmat cədvəli, hesabat balansı
• ödəmə təqvimi, gəlirlər və xərclər balansı
• hesabat balansı, gəlirlər və xərclər balansı

166. Maliyyə strategiyasının məqsədini göstər:

√ müəssisənin bazar dəyərinin maksimumlaşdırılması
• müəssisənin gəlirlərinin bölüşdürülməsi
• müəssisənin mənfəətinin istifadəsi və nəzarət
• müəssisənin mənfəətinin maksimum artırılması
• xərclərin planlaşdırılması

167. Maliyyə strategiyası nəyi nəzərdə  tutur?

√ müəssisənin uzunmüddətli fəaliyyətinin məqsədini və inkişafını
• müəssisənin operativ fəaliyyətinin inkişafını
• iki ilə qədər müəssisənin fəaliyyətinin inkişafını
• perspektiv üçün müəssisənin maliyyələşməsini
• müəssisənin cari fəaliyyətinin inkişafını

168. Maliyyə strategiyasının işlənməsi planlaşmanın hansı növünə aiddir?

√ strateji
• cari
• illik
• biznes
• operativ

169. Sifariş həcminin iqtisadi əsaslandırılması (EOQ) modelinin hesablanması mexanizmi hansı xərc maddələrinə əsaslanır:

√ ehtiyatların anbarlarda saxlanması xərcləri
• Debitor öhdəliklə mal satışı
• İnvestisiya qoyuluşu xərcləri
• Heç biri
• Ehtiyatların istehsalı xərcləri

170. Sifariş həcminin iqtisadi əsaslandırılması (EOQ) modeli hansı hallarda istifadə olunur:

√ Mal-material ehtiyatlarıüzrə optimal həcmin tapılmasında
• Debitor öhdəliküzrə optimal həcmin tapılmasında
• İnvestisiya qoyuluşu üzrə optimal həcmin tapılmasında
• Heç biri
• Pul vəsaitləri üzrə optimal həcmin tapılmasında

171. Dövriyyə aktivlərinin dövr etmə tsikli ardıcıllığı hansı halda doğru göstərilmişdir:

√ Pul vəsaitləri        Mal-material ehtiyatları           hazır məhsul           Debitor öhdəlik           Pul vəsaiti



• Pul vəsaitləri        hazır məhsul      Mal-material ehtiyatları          Debitor öhdəlik           Pul vəsaiti
• Pul vəsaitləri        Debitor öhdəlik       Mal-material ehtiyatları           hazır məhsul            Pul vəsaiti
• İnvestisiya qoyuluşu        İstehsal ehtiyatları           hazır məhsul           Debitor öhdəlik           Pul vəsaiti
• Mal-material ehtiyatları      Pul vəsaitləri       hazır məhsul           Debitor öhdəlik           Pul vəsaiti

172. Cari mal-materialların həcminin optimallaşdırılması modelinə aiddir:

√ sifariş həcminin iqtisadi əsaslandırılması (Economic ordering quanlity ) gəlirlilik dərəcəsi
• xalis cari dəyər (net present value),
• daxili gəlir norması (internal rate of return),
• diskont geri dönmə müddəti (return of investment),

173.
Optimal ehtiyatların idarə edilməsində istehsal ehtiyatlarının kriteriyalı məqsədilərinə aiddir: 1.ehtiyatların anbarlara yerləşdirilməsi
2.ehtiyatların anbarlarda saxlanılması 3.) ehtiyatların alınması üçün maliyyələşmə mənbəyinin tapılması 4.anbarlarasifarişlərin verilməsi
5.sifarişlərin yerinə yetirilməsi xərcləri

√ 1,2,4,5,
• 2,3,4,5,
• 1,2,3,5,
• 1,2,3,4,5,
• 1,2,3,4,

174. Optimal ehtiyatların idarə edilməsində istehsal ehtiyatlarının kriteriyalı məqsədilərinə aid deyildir:

√ ehtiyatların alınması üçün maliyyələşmə mənbəyinin tapılması
• ehtiyatların anbarlarda saxlanılması
• anbarlarasifarişlərin verilməsi
• sifarişlərin yerinə yetirilməsi xərcləri
• ehtiyatların anbarlara yerləşdirilməsi

175.

Müəssisədə istehsal ehtiyatlarının idarə olunması siyasətinin formalaşması hansı suallara cavaba əsaslanır: 1.ehtiyatların səviyyəsinin
idarə edilməsi siyasətini optimallaşdırmaq olarmı? 2.ehtiyatların hansı səviyyəsi minimum lazım olandır? 3.növbəti sifariş nə zaman
verilməlidir? 4.müəssisəninmaliyyə riskini azaltmaq məqsədi ilə materialları sifariş etməsi hansı səviyyədə olmalıdır? 5.hər yeni
sifarişin optimal həcmi hansı səviyyədə olmalıdır?

√ 1,2,3,5,
• 1,2,4,5,
• 2,3,4,5,
• 2,3,4,
• 1,2,3,4

176.

Mal – material ehtiyatlarının idarə olunması prosesinə aiddirlər: 1Mal-material ehtiyatlarının yaranması və onların anbarlarda
saxlanılması müəssisə üçün arzuolunmaz və məcburi bir yük olması 2.Mal-material ehtiyatlarının çox olması likvid aktivlərin
istifadəsiz  vəziyyətdə  qalması və bununla da müəssisənin aktivliyinin aşağı düşməsi 3.Mal-material ehtiyatlarının ehtiyatlarının çox
olması likvid aktivlərin  istifadəsiz  vəziyyətdə  qalmasına və eyni zamanda saxlanma və sığorta xərclərinin artması səbəb olması 4.Mal-
material ehtiyatlarının gündəlik sifarişi sifarişlərin sayı artdığına görə sifariş və daşınma xərcləri böyüməsinə və gecikmələrin baş
verməsi, 5.müəssisəninmaliyyə riskini azaltmaq məqsədi ilə lazım olduğundan daha çox xammal və materialları sifariş etməsi

√ 1,2,3,4,
• 2,3,4,5
• 1,2,3,5,
• 2,3,5,
• 1,3,4,5,

177. Mal – material ehtiyatlarının idarə olunması prosesi aşağıdakılardan hansıları ilə bağlı deyildir:

√ Sadalananların heç biri
• Mal-material ehtiyatlarının yaranması və onların anbarlarda saxlanılması müəssisə üçün arzuolunmaz və məcburi bir yük olması

• Mal-material ehtiyatlarının gündəlik sifarişi sifarişlərin sayı artdığına görə sifariş və daşınma xərcləri böyüməsinə və gecikmələrin baş
verməsi, material ehtiyatlarının çox olmasından köhnəlmələrin və itkilərin də yaranmasına səbəb ola bilməsi

• Mal-material ehtiyatlarının ehtiyatlarının çox olması likvid aktivlərin “istifadəsiz” vəziyyətdə  qalmasına və eyni zamanda saxlanma və
sığorta xərclərinin artması səbəb olması



• Mal-material ehtiyatlarının çox olması likvid aktivlərin “istifadəsiz” vəziyyətdə  qalması və bununla da müəssisənin aktivliyinin aşağı
düşməsi

178. Maliyyə strategiyasının qiymətləndirilməsi parametrlərinə aid olmayanı göstər

• maliyyə strategiyasının müəssisənin daxili potensialına uyğunlaşdırılması
• maliyyə strategiyasının xarici maliyyə mühii amillərinin dəyişilməsinə uyğunlaşması
√ SWOT – təhlil
• maliyyə strategiyası parametrlərinin balansllaşdırılması
• maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının iqtisadi səmərəliliyi

179. Strategiya sözünün mənası

• strateji idarəetmə
√ Sərkərdə məharəti
• planlaşdırma
• rəqabət qabiliyyəti
• idarəetmə bacarığı

180. Müəssisənin maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasının idarə edilməsi prosesinin mərhələlərinin sayı

√ 5
• 6
• 3
• 2
• 4

181. Maliyyə strategiyasının işlənib hazırlanması mərhələləri. Səhv olanı göstər

√ maliyyə strategiyasının onun baza korporativ startegiyasına uyğunlaşdırılması
• xarici maliyyə mühiti amillərinin tədqiqi
• maliyyə strategiyasının reallaşdırılmasına nəzarətin təşkili
• əsas strateji maliyyə qərarlarının qəbul edilməsi
• müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin güclü və zəif tərəfinin qiymətləndirilməsi

182. Maliyyə strategiyasının işlənib hazırlanması prinsipinə aid deyil

• maliyyə fəaliyyətinin strateji menecmentinin sahibkarlıq stilinə üstün hədəflənməsi
• maliyyə fəaliyyədə yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi
• maliyyə strategiyasının çevikliyinin təmin edilməsi
√ maliyyə strategiyasında mənfəətin maksimallaşdırılması
• strateji maliyyə inkişafının dominant sferalarına ayrılması

183. Müəssisənin funksional strategiyasının növünə aid deyildir

• istehsal
√ biznes strategiyası
• maliyyə
• marketinq
• heyət, innovasiya

184. Maliyyə strategiyası hansı  strategiyanın növlərindən biridir?

√ funksional
• korporativ
• müəssisənin təsərrüfat vahidinin strategiyası
• biznes
• idarəetmə

185. Strategiyanın formalaşması problemini kompleks şəkildə tədqiq edən alim



√ V.A.Aqafonov
• heç biri
• R.Parker
• L.Qitman
• İ.Ansofor

186. Bunlardan hansını amerika mütəxəssisi  İ.Ansoforun strategiyasının qrupuna aid etməmişdir?

• firmanın daxilində münasibətləri müəyyənləşdirən qaydalar
• firmanın gündəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsində istifadə edilən qaydalar
√ daxili mühiti tənzimləyən qaydalar
• firmanın fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsində istifadə edilən qaydalar
• xarici mühiti tənzimləyən və istiqamətləndirən qaydalar

187. strateji menecment sahəsində amerika  mütəxəssisi  İ.Ansofor strategiyanı neçə qrupa ayırmışdı?

√ 4
• 6
• 5
• 3
• 2

188. Müəssisənin idarəetmə strategiyası növlərinə aid deyil:

√ beynəlxalq maliyyə strategiyası
• ayrı-ayrı təsərrüfat strategiyası
• ayrı-ayrı müəssisə vahidlərinin strategiyası
• funksional strategiya
• korporativ  strategiya

189. Müəssisənin uzun müddətə maliyyələşmə mənbəyinə aid olmayan:

• ehtiyat kapital
• Istiqrazların buraxılması
√ Dövrüyyə vəsaitləri
• Nizamnamə kapitalı
• Mənfəət

190. Nizamnamə kapitalına xarakterik olmayan halı göstər?

√ Nizamnamə kapitalı ehtiyat kapitalı və mənfəətdən ibarətdir
• Nizamnamə kapitalı balansın passivində əks olunur

• Səhimdar cəmiyyətinin yaradılması zaman səhmlər iştirakçilar arasında bölünməli və ona görə də ödənişlər nizamnaməyə uyğun olaraq
həyata keçirilməlidir

• Nizamnamə kapitalı müəssisənin investorlarının maraqları qarşılığında  sığorta kimi qiymətləndirilir
• Nizamnamə kapitalı səhimdar cəmiyyəti səhimlərinin naminal dəyərinin cəmidir

191. Müəssisədə geniş təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının əsas metodu hansıdır?

√ özünümaliyyələşmə
• özxərciniödəmə
• sığortalama
• budcə  maliyyələşməsi
• kreditləşmə

192. Müəssisədə istehlak fondunun təşkili mənbəyi :

• mənfəət
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir



√ xalis mənfəət
• balans mənfəəti
• amortizasiya ayırmaları

193. Müəssisənin maliyyə resurslarına yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaiti göstər?

• mənfəət
• amortizasiya ayırmaları
• maliyyə əməliyyatlarından mənfəət
• gəlir
√ sığorta vəsaitləri

194. Müəssiənin maliyyə mexanizminə daxil olan maliyyə alətləri:

• vergiqoyma,səhm
• tənzimləmə,nəzarət
√ vergi,  faiz, mənfəət, dividend
• maliyyələşmə, kreditləşmə, sığortalama
• normativ-hüquqi baza

195. Müəssiənin maliyyə mexanizmi sisteminə aid olmayan:

√ maliyyə şöbəsi
• maliyyə alətləri
• qanunlar
• informasiya balansı
• planlaşma

196. Müəssisədə maliyyə mexanizminin metodlarına hansı elementlər daxildir?

√ vergiqoyma, maliyyələşmə, planlaşma
• mənfəət, qiymət
• istehsal, satış
• qiymət,motivasiya
• maya dəyəri,təhlil

197. Müəssisədə xərclərin rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?

• xalis mənfəət, istehsal maya dəyəri
• heç biri
• balans mənfəəti, tam maya dəyəri
√ satışdan əldə edilən mənfəət, satılan məhsulun tam maya dəyəri
• xalis mənfəət, maya dəyəri

198. Müəssisədə maliyyənin idarə olunması subyektini göstər

• mühasibatlıq
• auditor təşkilatı
√ menecment
• sığorta şirkəti
• vergi xidməti

199. Müəssidə uzunmüddətli investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün təşkil olunan pul fondu

• ehtiyat fondu
• valyuta fondu
√ yığım fondu
• istehlak fondu
• təmir fondu



200. Balans mənfəətin bölüşdürülməsində iştirak edən xərc hansıdır?

• isehlak fondu
• ehtiyat fondu
• cərimələrin ödənilməsi
• yığım fondu
√ mənfəət vergisi

201. Müəssisələrdə maliyyə əməliyyatları üzərində əvvəlcədən nəzarət kim tərəfindən aparılır?

• direktor
• auditor
• müəssisə rəhbəri
√ baş mühasib
• menecer

202. Müəssisədə maliyyə idarəolunması obyektini göstər

√ müəssisə maliyyəsi
• sığorta  kompaniyaları
• dövlət strukturları
• dövlət maliyyə xidməti
• idarəetməni həyata keçirən təşkilati strukturlar

203. Müəssisənin maliyyə resurslarına yenidənbölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər

√ qısamüddətli kreditlər, sığorta məbləği
• amortizasiya ayrımları
• möhkəm passivlər
• gəlir
• mənfəət

204. Müəssisələrdə mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərc:

√ sosial xərclər
• istehlak fondu
• vergilər
• maliyyə ehtiyatı
• material xərcləri

205. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc alınmış və cəlb olunmuş mənbələri göstər

√ uzunmüddətli kredit və vaxtı keçmiş kreditor borcları
• mənfəət
• amortizasiya ayrımları
• sığorta mənbələri
• büdcə vəsaiti

206. Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi metodları:

√ özünümaliyyələşmə, özxərcini ödəmə
• sığortalama, özünümaliyyələşdirmə
• kreditləşmə, özxərcini ödəmə
• heç biri
• kreditləşmə, dövlət maliyyələşdirilməsi

207. Müəssisənin investisiya strategiyasının idarə edilməsinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

√ Müəssisənin həyat tsiklinin mərhələlərinə uyğun vergi qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə alınmaqla investisiya proqramlarının və
pensiya təminatının tələblərinin müəyyənləşdirməsi



• Xarici investisiya mühit amillərinin və investisiya bazarı konyukturunun tədqiqi və nəzərə alınması;

• Gələcək investisiya fəaliyyəti ilə təmin ediləcək müəssisənin inkişafının strateji məqsədlərinin nəzərə alınması (müəssisənin həyat tsikli
).

• Risk üstünlüyünü nəzərə almaqla kapital qoyuluşunun məqsədlərinə görə investisiya siyasətinin təyinedici tipinin əsaslandırılması.
• Gələcək dövrlər üçün müəssisənin investisiya fəaliyyətinin təhlili;

208. İnvestisiya fəaliyyətinin strateji məqsədlərinə daxildir:

√ Sadalananların hamısı

• İnvestisiya fəaliyyətinin uzunmüddətli məqsədlər kompleksinin formalaşması və reallaşdırılmasının ən səmərəli variantlarının
seçilməsir.

• Vergi qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə alınmaqla investisiya məqsədləri və proqramlarını, likvidliyi  və pensiya təminatının
tələblərinin müəyyənləşdirməsi prosesi.

• Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması
və reallaşdırılması prinsipləri və metodlarının sistemi.

• Investisiya  fəaliyyətinin uzunmüddətli məqsədlər sisteminin formalaşması və onlara çatmağın daha səmərəli yollarının seçilməsi.

209.
İnvestisiya qoyuluşu hansı hallarda əlverişli sayıla bilər: 1.müəssisə pulların bankda saxlanması ilə müqayisədə çox səmərə əldə edirsə,
2.fond bazarının indeksləri üzrə təklif tələbdən üstün olarsa investisiyaların rentabelliyi inflyasiya sürətindən üstün olarsa daha
rentabelli layihələr olarsa ən az risklə daha çox iqtisadi səmərə təmin olunarsa

√ 1,3,4,5,
• 1,2,4,5,
• 2,3,4,5,
• 1,2,4,5,
• 1,2,3,4,

210.

İnvestisiya vəsaitləri və sərvətlərinə aiddirlər: 1.pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli
kağızlar; 2.daşınan və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq vəbaşqa maddi sərvətlər); 3.bu və ya digər istehsal növünün təşkili
üçün zəruri olan, ancaqpatentləşdirilmiş, texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnologi,
kommersiya və digər biliklərin məcmusu; 4.torpaqdan, ssudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqdan istifadə
hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn və başqa əmlak hüquqları; 5.inflyasiyanın örtülməsi məqsədilə sahibkarlıqfəaliyyəti
obyektlərinə qoyulanmaliyyə vəsaiti, habelə maddi və intellektual sərvətlər.

√ 1,2,3,4,
• 2,3,4,5
• 1,3,4,5
• 1,2,4,5
• 1,2,3,5,

211.

Aşağıdakılardan hansılar  İnvestisiya  terminin izahi ilə bağlıdır: 1.Investisiya həmişə resursların xərclənməsi əlaqədardır, yəni onlar
müəyyən olunmuş istiqamətlərə xərclənir. 2. Gələcəkdə gəlir əldə etmək niyyəti  əvvəlcədən dəqiqləşdirilməlidir. Başqa sözlə istənilən
investisiya qoyuluşu  riskli prosesdir. 3.Investisiya daha çox uzun müddətli kapital qoyuluşu  ilə əlaqədardır. 4.Onu gələcək gəlirin
gözlənilməsinə hesablanmış xərclərin dəyər qiymətləndirilməsi kimi göstərmək olar. 5.İnvestisiya - sosial səmərə əldə etmək məqsədilə
və inflyasiyanın örtülməsi məqsədilə sahibkarlıqfəaliyyəti obyektlərinə qoyulanmaliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual
sərvətlərdən ibarətdir.

• 1,3,4,5,
• 1,2,3,4
• 1,2,3,5
• 2,3,4,5,
√ 1,2,3,4

212. İnvestisiya portfelinin təsnifləşdirmə əlaməti

√ müəssisənin investisiya strategiyasına görə
• mənfəətə görə
• strateji istiqamətlərə görə
• heç biri
• investisiya portfelinə görə

213. Portfel investisiyasının əsas vəzifəsi

√ investisiya şəraitini yaxşılaşdırmaq



• mənfəətin maksimallaşdırılması
• kompaniya sahibinin mülkiyyətinin maksimallaşdırılması
• heç biri
• xərcləri azaltmaq

214. İnvestisiya menecmentinin praktikasında portfelin tipi

√ səhm portfeli
• maliyyə portfeli
• vauçer
• heç biri
• qiymətli kağız

215. İnvestisiya strategiyasının məqsədlərinə çatma dərəcəsinə görə investisiya portfelinin növü

√ taraz portfel
• artım portfeli
• gəlir portfeli
• qiymətli kağızlar portfeli
• mühafizəkar portfel

216. Bunlardan hansı investisiya strategiyasına görə investisiya portfelinin növüdür?

√ artım portfeli, gəlir portfeli
• dövriyyə kapitalının investisiya portfeli
• real investisiya portfeli
• heç biri
• qiymətli kağız portfeli

217. İnvestisiya obyektlərinə görə investisiya portfelinin növü deyil

√ artım portfeli
• qiymətli kağızlar portfeli
• bank depozitinə qoyulan maliyyə qoyuluşunun portfeli
• dövriyyə kapitalının investisiya portfeli
• real investisiya portfeli

218. Məzənnə dəyərinin artımının növü: səhv olanı göstər

√ gəlir kağızları
• orta artım
• təcavüzkar artım
• artım portfeli
• mühafizəkar artım

219. Muəssiənin maliyyə investisiyasının idarə edilməsi prosesinin mərhələsinə aid olmayanı göstər.

√ maliyyə investisiyalarının sığortalanması
• maliyyə investisiyalaşdırılması formalarının seçilməsi
• maliyyə investisiya portfelinin formalaşması
• gələcək dövrdə maliyyə investisiyalaşdırılmasının həcminin müəyyən edilməsi
• maliyyə investisiyalaşdırılmasının vəziyyətinin təhlili

220. Bazarda kontragent qismində çıxış edə bilər:

√ Satıcılar və alıcılar
• Muzdlu işçilər və alıcılar
• Kreditorlar və muzdlu işçilər
• Borc götürənlər və sahibkarlar
• Satıcılar və sahibkarlar



221. İnvestorların müəssisəyə qiymətli kağızlar formasında vəsait toplanması məqsədlərinə aid deyil:

√ İstehsal-satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
• Kapital qoyuluşlarının gəlirliyi
• Kapital artımı
• Müəssisənin iqtisadi idarə edilməsi
• Kapital qoyuluşlarının təhlükəsizliyi

222. Müəssisənin sərəncamında olan mənfəətin maksimal səviyyədə qalması üçün hansı sərbəstliyə malik ola bilməz:

√ Vergi yükünün müəyyənləşdirilməsi
• Xərclərinin formalaşdırlması
• Məhsul həcminin formalaşdırılması
• Məhsul nomenklaturasının seçilməsi
• Qiymətin müəyyənləşdirilməsi

223. Maliyyə vəziyyəti təhlilinin mühüm vəzifələrinə aid deyil:

√ Dövlətə ödənilən vergilərin həcminin artırılması
• Vəsait mənbələrinin strukturunun öyrənilməsi
• Dövriyyə aktivləri göstəricilərinin təhlili
• Gəlirliyin müəyyən edilməsi
• Ödəniş qabiliyyətinin və likvidliyinin müəyyən edilməsi

224. Müəssisənin investisiya strategiyasının idarə edilməsinin əsas vəzifələri aid deyil:

• İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin xarici və daxili şəraitinin dəyişilməsində kapitalın tez investisiyalaşdırılması imkanlarının
və investisiyanın optimal likvidliyinin təmin edilməsi;

√ şirkətin investisiya strategiyasının işlənib hazırlanmasının parametrlərinin qiymətləndirilməsi

• Nəzərdə tutulan investisiya riskinin səviyyəsində bütövlükdə müəssisənin investisiya fəaliyyətinin, ayrılıqda real investisiyanın və
maliyyə investisiyasının maksimum gəlirliliyinin təmin edilməsi;

• Bütövlükdə müəssisənin investisiya fəaliyyətinin, ayrılıqda real və maliyyə investisiyaların onların gəlirliliyinin nəzərdə tutulan
səviyyəsində minimal investisiya riskinin təmin edilməsi;

• Müəssisənin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürətləndirilməsi yollarının axtarılması;

225. Müəssisənin investisiya strategiyasının idarə edilməsinin əsas vəzifələri aid deyil:

√ investisiya portfelinin formalaşdırılması;
• İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində müəssisənin maliyyə tarazlığının təmin edilməsi.
• Müəssisənin əməliyyat fəaliyyətinin yüksək inkişaf tempinin lazımi investisiya dəstərinin təmin edilməsi;
• İnvestisiya fəaliyyətinin proqnozlaşdırılan həcminə uyğun lazımi həmdə investisiya resurslarının formalaşmasının təmin edilməsi;
• Müəssisənin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürətləndirilməsi yollarının axtarılması;

226. korporasiya səviyyəsindəməqsədlərə nail olmaq üçün şirkətin menecmentinin yerinə yetirdiyi funksiyalara aid deyil:

√ düzgün cavab yoxdur.
• şirkətin investisiya strategiyasının işlənib hazırlanması;
• investisiya bazarının qiymətləndirilməsi
• investisiya portfelinin formalaşması;
• investisiya layihələrinin reallaşmasının idarə edilməsi.

227. korporasiya səviyyəsində investisiya menecmentinin məqsədlərinə aid deyil:

• maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi
• tədiyyə qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi
√ xərclərin minimumlaşdırılması
• gəlirlərin maksimumlaşdırılması;
• investisiya fəaliyyəti prosesində risklərin minimumlaşdırılması;



228. müəssisənin qiymətli kağızlarının emissiyasının yerləşdirilməsindən əldə olunan vəsait

• xarici bankların kreditləri
• beynəlxalq təşkilatların kreditləri
• büdcədən ayrılmış qaytarılmayan məbləğ
√ güzəştli dövlət investisiya  kteditləri

229. müəssisənin borc vəsaitlərinə aid deyil:

√ güzəştli dövlət investisiya  kteditləri
• müəssisənin qiymətli kağızlarının emissiyasının yerləşdirilməsindən əldə olunan vəsait
• kredit verənlərə olan borclar
• maliyyə-investisiya strukturlarının borcları
• bankların krediti

230. müəssisənin öz vəsaitlərinə aid deyil:

√ büdcədən ayrılmış qaytarılmayan məbləğ
• bölüşdürülməmiş gəlir və digər pul yığımları
• daxili aktivlərin səfərbərliyi
• çıxdaş olmuş əmlakın reallaşdırılmasında əldə olunan vəsait
• amortizasiya ayırmaları

231. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələrindən deyil:

√ düzgün cavab yoxdur
• borc vəsaitləri
• xarici investisiyalar
• mərkəzləşdirilmiş resurslar
• müəssisənin öz vəsaitləri

232. Kapital qoyuluşunun mahiyyəti nədir?

√ yeni əsas fondların təşkili və fəaliyyətdə olan müəssisələrin genişləndirilməsi ilə əlaqədar xərclərdir
• müəssisədə əsas fondların hissə-hissə bərpası ilə əlaqədar xərclərdən ibarətdir
• yığım fondunun təşkili ilə əlaqədar xərclərdir
• amortizasiya fondunun təşkili ilə əlaqədar xərclərdir
• müəssisənin cari fəaliyyəti ilə əlaqədar xərcləri göstərir

233. Məhsulun hazırlıq səviyyəsini xarakterizə edən göstərici necə adlanır?

√ xərclərin artma əmsalı
• nəqliyyat ehtiyatı
• maliyyə ehtiyatı
• cari ambar ehtiyatı.
• istehsal tskilinin uzunluğu

234. Fəaliyyət növlərinə görə aktivləri göstər?

√ maliyyə, material və qeyri-material aktivlər
• qeyri-material aktivlər,dövriyyə aktivləri
• maliyyə aktivləri, qeyri-material aktivlər
• material aktivləri,investisiya aktivlər
• əsas və dövriyyə aktivləri, qeyri-material aktivlər

235. Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyələşmə mənbələrinin hansı qrupana aiddir?

√ investorun xüsusi vəsaiti
• investorun cəlb olunmuş vəsaiti
• hamısı



• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait.
• investorun borc alınmış vəsaiti

236. Müəssisə kapital qoyuluşunu birinci növbədə hansı mənbədən maliyyələşdirilməlidir?

√ yığım fondu
• ehtiyat fondu
• qısamüddətli kredit
• uzunmüddətli kredit.
• baş idarənin vəsaiti

237. Müəssisədə müvəqqəti maliyyə çətinliyi yarandıqda hansı vəsaitdən istifadə etməsi mədsədəmüvafikdir:

• heç biri
• baş idarənin vəsaiti
• büdcə vəsaiti
• uzunmüddətli bank krediti
√ qısa müddətli bank krediti

238. Xərclərin artma əmsalı nəyi xarakterizə edir?

√ məhsulun hazırlıq səviyyəsi
• yıgım ehtiyatını
• materialların istehsala hazırlanmasını
• malların yola salınması üçün lazım olan ehtiyatı.
• texnoloci ehtiyatı

239. cari investisiyalar müəssisədə hansı aktilərin formalaşmasına yönəldilir?

√ dövriyyə aktivlərinə
• qeyri-material aktivlərə
• material aktivlərinə
• heç biri
• dövriyyədənkənar aktivlərə

240.  Balansın proqnozu nun  aktivində göstərilən element

√ qeyri-material aktivləri
• kreditor borcu
• debitor borclar
• səhmlərin emmisiyası
• bankın kreditləri

241.  Balansın proqnozu  planının passiv bölməsində göstərilən element hansıdır?

√ materiallara  görə kreditlər borcu
• bitməmiş kapital qoyuluşu
• xammal, materiallar üzrə ehtiyatlar
• kassa, hesablama hesabı
• dövriyyədənkənar  aktivlərin balans dəyəri

242.  Balansın proqnozu nda  hansı iqtisadi göstəricilərin səviyyəsi müəyyən edilir?

√ aktiv və passivlərin səviyyəsi
• mənfəətin  səviyyəsi
• maya dəyərinin səviyyəsi
• istehsal xərclərinin səviyyəsi
• müəssisənin rentabellilik səviyyəsi

243. Müəssisədə nə zaman mənfəət  sıfıra  bərabər olur?



√ zərərsiz nöqtə baş verdikdə
• müəssisə mənfəət əldə etdikdə
• zərər əldə etdikdə
• həm zərər, həm də mənfəət əldə etdikdə
• müəssisə zərərlə işlədikdə

244. Şirkətin kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkdiyi xərclər

√ uzunmüddətli xərclərdir;
• xüsusi xərclərdir;
• dolayı xərclər
• cari əsas xərclər
• cari xərclərdir

245. Xalis mənfəət və istehsal fondlarının orta qalığı göstəriciləri əsasında müəssisədə hansı rentabellik hesablanılır?

√ aktivlərin rentabelliyi
• xərclərin rentabelliyi
• cari aktivlərin rentabelliyi
• əsas kapitalın rentabelliyi.
• satışın rentabelliyi

246.

Göstərilən qiymətləndirmə metodların(__) hansıları mühasibat metodu ilə hesablama aiddirlər: 1. İnvestisiya xərclərinin gözlənilən orta
illik gəlirə nisbəti ilə ölçülən öz xərcini ödəmə müddəti metodu. 2.İnvestisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq
üçün istifadə olunan rentabellikmetodu. 3. İstehsal olunacaq bircins məhsulun vahidinə düşən investisiya xərclərini xarakterizə
edənGəlir/investisiya əmsalı metodu . 4.Bütün gözlənilən layihə müddəti ərzində əldə olunacaq gəlirlərin cəminin qoyulan investisiyaya
nisbəti ilə ölçülənkapital xərclərin xüsusi çəkisi metodu. 5.Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan
müddəti təyin edildiyi Gəlir/investisiya əmsalı metodu.

√ 1,2,4,
• 2,3,4
• 3,4,5
• 2,3,5
• 1,2,3

247. Kapital xərclərin xüsusi çəkisi metodu ilə qiymətləndirmə hansı halda doğru göstərilmişdir:

√ İstehsal olunacaq bircins məhsulun vahidinə düşən investisiya xərclərini xarakterizə edir.
• Bütün gözlənilən layihə müddəti ərzində əldə olunacaq gəlirlərin cəminin qoyulan investisiyaya nisbəti ilə ölçülür .
• İnvestisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib rentabellik metodudur.
• Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir
• İnvestisiya xərclərinin gözlənilən orta illik gəlirə nisbəti ilə ölçülür.

248. Gəlir/investisiya əmsalı metodu ilə qiymətləndirmə hansı halda doğru göstərilmişdir:

√ Bütün gözlənilən layihə müddəti ərzində əldə olunacaq gəlirlərin cəminin qoyulan investisiyaya nisbəti ilə ölçülür .
• İstehsal olunacaq bircins məhsulun vahidinə düşən investisiya xərclərini xarakterizə edir.
• İnvestisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib rentabellik metodudur.
• Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir
• İnvestisiya xərclərinin gözlənilən orta illik gəlirə nisbəti ilə ölçülür.

249. Öz xərcini ödəmə müddəti metodu ilə qiymətləndirmə hansı halda doğru göstərilmişdir:

√ İnvestisiya xərclərinin gözlənilən orta illik gəlirə nisbəti ilə ölçülür.
• İstehsal olunacaq bircins məhsulun vahidinə düşən investisiya xərclərini xarakterizə edir.
• İnvestisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib rentabellik metodudur.
• Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir
• Bütün gözlənilən layihə müddəti ərzində əldə olunacaq gəlirlərin cəminin qoyulan investisiyaya nisbəti ilə ölçülür .

250. İnvestisiyaların rentabelliliyi indeksi metodu hansı halda doğru verilmişdir:



√ İnvestisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib rentabellik metodudur.
• Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir.
• İnvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihənin dəyərinin“0” bərabər olduğu hal başa düşülür

• Bu gösrərici geri ödənilə bilən pul kütləsi (CF)  məbləğləri ilə layihənin fəaliyyətinin əvvəlinə qiymətləndirilən (proqnozlaşdırılan)
diskontlaşdırılmış  ilkin yatırım arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• Bu göstərici qiymətləndirilən layihənin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilə geri ödənilən pul
elementləri arasındakı fərqdir.

251. İnvestisiyaların diskont geri dönmə ( xərcləri ödəmə) metodu hansı halda doğru verilmişdir:

√ Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir.
• İnvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihənin dəyərinin“0” bərabər olduğu hal başa düşülür

• Bu gösrərici geri ödənilə bilən pul kütləsi (CF)  məbləğləri ilə layihənin fəaliyyətinin əvvəlinə qiymətləndirilən (proqnozlaşdırılan)
diskontlaşdırılmış  ilkin yatırım arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• Bu göstərici qiymətləndirilən layihənin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilə geri ödənilən pul
elementləri arasındakı fərqdir.

• Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib indeks rentabeliliyidir.

252. Daxili gəlirlilik norması (İRR)metodu nəyi ifadə edir:

√ İnvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihənin dəyərinin“0” bərabər olduğu hal başa düşülür

• Bu göstərici qiymətləndirilən layihənin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilə geri ödənilən pul
elementləri arasındakı fərqdir.

• Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib indeks rentabeliliyidir.
• Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir.

• Bu gösrərici geri ödənilə bilən pul kütləsi (CF)  məbləğləri ilə layihənin fəaliyyətinin əvvəlinə qiymətləndirilən (proqnozlaşdırılan)
diskontlaşdırılmış  ilkin yatırım arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

253. Xalis son dəyər (net terminale value) nəyi ifadə edir:

• Xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir.
• Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib indeks rentabeliliyidir.

√ Bu göstərici qiymətləndirilən layihənin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilə geri ödənilən pul
elementləri arasındakı fərqdir.

• Bu gösrərici geri ödənilə bilən pul kütləsi (CF)  məbləğləri ilə layihənin fəaliyyətinin əvvəlinə qiymətləndirilən (proqnozlaşdırılan)
diskontlaşdırılmış  ilkin yatırım arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• İnvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin nisbi ölçüsüdür.

254. Xalis cari dəyərin (NPV)(net present value) nəyi ifadə edir?

√ Bu gösrərici geri ödənilə bilən pul kütləsi (CF)  məbləğləri ilə layihənin fəaliyyətinin əvvəlinə qiymətləndirilən (proqnozlaşdırılan)
diskontlaşdırılmış  ilkin yatırım arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən vacib indeks rentabeliliyidir.
• xalis pul axınlarından investisiya xərclərinin qaytarılması üçün lazım olan müddəti təyin edir.
• İnvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin nisbi ölçüsüdür.

• Bu göstərici qiymətləndirilən layihənin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilə geri ödənilən pul
elementləri arasındakı fərqdir.

255. Aşağıdakılardan hansı Xalis cari dəyərin (NPV) mahiyyətinə aid edilmir : (net present value), nəyi ifadə edir?

√ bu göstərici qiymətləndirilən layihənin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilə geri ödənilən pul
elementləri arasındakı fərqdir.

• Bu metod proqnozlaşdırılmış (PV) müddəti ərzində qenerasiya olunan, (CF) diskontlaşdırılmış xalis pul gəlirinin  daxil olmasının
ümumi məbləğinə əsasən  əsas investisiya çıxışının (İC) hesablanmasına əsaslanır.

• bu metodunun əsasında sahibkarlar tərəfindən müəyyən olunan məqsədli göstərişə əməl olunması durur: müəssisənin bazar dəyərinin
artırılmasına və bazar dəyərinə xidmət edən onun kəmiyyət qiymətləndirilməsi.

• Bu gösrərici geri ödənilə bilən pul kütləsi (CF)  məbləğləri ilə layihənin fəaliyyətinin əvvəlinə qiymətləndirilən (proqnozlaşdırılan)
diskontlaşdırılmış  ilkin yatırım arasındakı fərq kimi müəyyən edilir

• diskontlaşdırılmış xalis gəlirlərlə investisiya xərclərinin fərqindən ibarətdir.

256. cari aktivlərə investisiya olunan vəsaitlər necə adlanır?

• əsas kapital



• uzunmüddətli investisiyalar
√ dövriyyə kapitalı
• dövriyyədənkənar kapital
• qeyri-material aktivlər

257. Real investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində mühasib metodlarına aiddir:

• diskont geri dönmə müddəti (return of investment),
• İnvestisiyaların rentabelliliyi indeksi metodu
√ öz xərcini ödəmə müddəti (payback period),
• xalis cari dəyər (net present value),
• daxili gəlir norması (internal rate of return),

258. Real investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində diskontlaşdırmaya əsaslanan metodlarına aid deyildir:

• daxili gəlir norması (internal rate of return),
• diskont geri dönmə müddəti (return of investment),
√ öz xərcini ödəmə müddəti (payback period),
• heç biri
• xalis cari dəyər (net present value),

259. Real investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində diskontlaşdırmaya əsaslanan metodlarına aid deyildir:

√ öz xərcini ödəmə müddəti (payback period),
• gəlirlilik dərəcəsi (return on investment).
• diskont geri dönmə müddəti (return of investment), NTV
• daxili gəlir norması (internal rate of return), İRR
• xalis cari dəyər (net present value),(NPV)

260. Real investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodlarına aiddir:

√ diskont və ya diskonlaşma
• Riskə görə sığorta ödənişlərinin hesablanması
• Maliyyə
• Mühasibat hesabatları üzrə əmsalaların qiymətləndirilməsi
• Mənfəətin indeksləşməsi

261.

Real investisiya layihələrinin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinin praktikasında istifadə edilən baza prinsiplərinə daxil deyildir:
1.İnvestisiya xərclərinin həcminin qiymətləndirilməsi layihənin reallaşdırılması ilə əlaqədar istifadə olunan resursların məcmusunu
əhatə etməlidir.  2.İnvestisiyalaşdırılan kapitalın qaytarılmasının qiymətləndirilməsi  xalis pul axınları  göstəricisi əsasında həyata
keçirilməlidir. 3.Qiymətləndirmə prosesində investisiya xərclərinin məbləği və xalis pul axını hazırki dəyərə gətirilməlidir. 4.Ayrı-ayrı
göstəricilərin hazırki dəyərə gətirilməsi prosesində diskont dərə-cəsinin seçilməsi müxtəlif investisiya layihələri üçün
diferensiyalaşdırılmalıdır. 5.Səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi bir tərəfdən rentabellik indeksi (əmsalı), digər tərəfdən
diskontlaşdırılmayan ödəmə müddətimüqayisəsi əsasında həyata keçirilir.

√ 1,2,3,4,
• 1,2,4,5,
• 2,3,4,5,
• 1,3,4,5,
• 1,2,3,4,5,

262.

Maliyyə investisiyasının həyata keçirilməsi bir sıra üstün xüsusiyyətlərlə səciyyələnir ki, onlara da aiddir: 1Maliyyə investisiya
inflyasiyaya qarşı mühafizənin yüksək dərəcəsinə malikdir. 2.Maliyyə investisiyası müəssisəyə  gəlir-risk  şkalası üzrə investisiyalaşdır-
ma alətlərinin seçilməsinin daha geniş diapazonunu təqdim edir. 3.Maliyyə investisiyası müəssisəyə  gəlirlik-likvidlik  şkalası üzrə
investisi-yalaşdırma alətlərinin seçilməsinin daha geniş diapazonunu təqdim edir. 4.Maliyyə investisiyasının həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması prosesi daha sadə və az əməktutumludur. 5.Əmtəə bazarı ilə müqayisədə maliyyə bazarı
konyukturunun yüksək kənarlaşması maliyyə investisiyalaşdırılması prosesində daha fəal monitorinqin həyata keçirilməsinin zəruriliyini
müəyyən edir.

√ 2,3,4,5
• 1,2,4,5
• 1,3,4,5
• 1,2,3,4



• 1,2,3,4,5

263.

Maliyyə investisiyasının həyata keçirilməsi bir sıra üstün xüsusiyyətlərlə səciyyələnir ki, onlara da aiddir: 1.Maliyyə investisiyası
müəssisə tərəfindən xarici investisiyalaşdırmanın həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi hesab edilir. 2.İqtisadiyyatın real sektorunun
müəssisələrinin məcmu investisiya tələbatı sistemində maliyyə investisiyası ikinci səviyyəli (ikinci növbəti) investisiya tələbatını
formalaşdırır. 3.maliyyə investisiyası inkişafın ayrı-ayrı strateji məqsədlərini daha tez və ucuz yolla reallaşdırsına imkan verir.
4.İqtisadiyyatın real sektorunun müəssisələri portfel maliyyə investisiyasın-dan əsasən iki məqsəd: azad pul aktivlərindən istifadə
prosesində əlavə investisiya gəlirinin alınması və onların inflyasiyadan mühafizəsi üçün istifadə edilir. 5.maliyyə investisiyalaşdırma
müəssisənin əməliyyat fəaliyyəti ilə birbaşa qarşılıqlı əlaqədə olur;

• 1,2,3,4,5,
√ 1,2,3,4,
• 1,2,4,5
• 1,3,4,5
• 2,3,4,5

264.

Real investisiyanın həyata keçirilməsi bir sıra üstün xüsusiyyətlərlə səciyyələnir ki, onlara da aiddir: 1. real investisiyalaşdırma
müəssisənin əməliyyat fəaliyyəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olur; 2.real investisiya maliyyə investisiyalaşması ilə müqayisədə rentabelliyin
daha yüksək səviyyəsini təmin edir; 3.real investisiya müəssisəyə dayanaqlı xalis pul axınını təmin edir; 4.real investisiyasının həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması prosesi daha sadə və az əməktutumludur; 5.real investisiya mənəvi
köhnəlmə riskinin yüksək səviyyəsinə meyllidir; 6.real investisiyası müəssisəyə  gəlirlik-likvidlik  şkalası üzrə investisi-yalaşdırma
alətlərinin seçilməsinin daha geniş diapazonunu təqdim edir; 7.real investisiya inflyasiyaya qarşı mühafizənin yüksək dərəcəsinə
malikdir;

√ 1,2,3,5,7,
• 2,3,4,5,6,
• 2,3,4,5,6
• 1,2,3,4,5,
• 1,2,4,5,6,

265.

Real investisiyanın həyata keçirilməsi bir sıra üstün xüsusiyyətlərlə səciyyələnir ki, onlara da aiddir: 1.real investisiyalaşdırma
müəssisənin əməliyyat fəaliyyəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olur; 2.real investisiya maliyyə investisiyalaşması ilə müqayisədə rentabelliyin
daha yüksək səviyyəsini təmin edir; 3.real investisiyasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması prosesi
daha sadə və az əməktutumludur; 4.real investisiya müəssisəyə dayanaqlı xalis pul axınını təmin edir; 5.real investisiya mənəvi
köhnəlmə riskinin yüksək səviyyəsinə meyllidir; 6.real investisiya inflyasiyaya qarşı mühafizənin yüksək dərəcəsinə malikdir; 7.real
investisiyası müəssisəyə  gəlirlik-likvidlik  şkalası üzrə investisi-yalaşdırma alətlərinin seçilməsinin daha geniş diapazonunu təqdim
edir;

• 2,3,4,5,6,7,
• 2,3,4,5,7,
√ 1,2,4,5,6,
• 2,3,4,5,7,
• 1,2,3,4,5,

266. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin  Yetkinlik  dövrünə aid edilmir:

√ əməliyyat fəaliyyətinin zəruri həcmlərini saxlamaq məqsədilə kapitalın yenidən investisiyalaşması
• İnvestisiya olunan kapitalın zəruri artım templərinin təmin edilməsi.
• Maliyyə investisiyaları portfelinin formalaşması;
• Real investisiyalaşma formalarının diversifikasiyası
• “investisiyanın böhran kütləsinə” çıxışın təmin edilməsi;

267. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin  Qocalıq  dövrünə aid edilmir:

√ Cari investisiya mənfəətinin minimal normasının təmin edilməsi
• Amortizasiya olunan aktivlərin vaxtlı-vaxtında renovasiyasının təmin edilməsi
• əməliyyat fəaliyyətinin zəruri həcmlərini saxlamaq məqsədilə kapitalın yenidən investisiyalaşması.
• Minimal itkini təmin etməklə aşağı rentabelli investisiya obyektlərindən kapitalın dezinvestisiyalaşması;
• Gəlirlilik səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə maliyyə investisiyalarının “sıxılmış” portfeli;

268. Müəssisənin həyat tsikli mərhələlərinə daxil deyildir:

√ “Durğunluq”
• “Qocalıq”
• “Yetkinlik”



• “Gənclik”
• “Uşaqlıq”

269. Müəssisənin investisiya strategiyasının idarə edilməsinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

• Müəssisənin həyat tsiklinin mərhələlərinə uyğun vergi qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə alınmaqla investisiya proqramlarının və
pensiya təminatının tələblərinin müəyyənləşdirməsi

• Risk üstünlüyünü nəzərə almaqla kapital qoyuluşunun məqsədlərinə görə investisiya siyasətinin təyinedici tipinin əsaslandırılması.
√ Gələcək dövrlər üçün müəssisənin investisiya fəaliyyətinin təhlili;
• Xarici investisiya mühit amillərinin və investisiya bazarı konyukturunun tədqiqi və nəzərə alınması;

• Gələcək investisiya fəaliyyəti ilə təmin ediləcək müəssisənin inkişafının strateji məqsədlərinin nəzərə alınması (müəssisənin həyat tsikli
).

270. Kiçik müəssisənin həyat tsikli dördüncü mərhələsi hansıdır:

• Dirçəliş
• Yetkinlik
√ Tənəzzül
• Elmi işləmələr
• Əmtəə istehsalı və bazara çıxış

271. Kiçik müəssisənin həyat tsikli üçüncü mərhələsi hansıdır:

• Tənəzzül
√ Yetkinlik
• Dirçəliş

272. Kiçik müəssisənin həyat tsikli ikinci mərhələsi hansıdır:

• Elmi işləmələr
√ Əmtəə istehsalı və bazara çıxış
• Tənəzzül
• Dirçəliş
• Yetkinlik

273. Kiçik müəssisənin həyat tsikli ilk mərhələsi hansıdır:

• Yetkinlik
• Tənəzzül
√ Elmi işləmələr
• Əmtəə istehsalı
• Bazar çıxış

274. Kontrollinq nədir?

√ müəssisədə   qeydiyyat və nəzarət
• fəaliyyətin təşkili
• maliyyə fəaliyyətinin idarə edilməsi
• istehsalın idarəedilməsi
• Təsərüfat fəaliyyətinin  təhlili

275. Hansı məlumat  kommersiya sirri  deyil ?

√ işçilərin sayı
• mövzu və  bank əməliyyatları haqqında  məlumat
• marketinq üzrə  tədbirlər
• məhsulun satışı planları
• müqavilələr haqqında məlumat

276. Hansı fəaliyyət  birgə sahibkarlıq tipi deyil?



√ alqı fəaliyyəti
• kapitala  birgə sahiblik
• müqavilə üzrə  idarəetmə
• podrad istehsalı
• lisenziyalı istehsal

277. Müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin  mahiyyəti hansı halda doğru göstərilmişdir

√ dövriyyə vəsaitləri vəsaitlərə nominal davam edən istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildən az olanda isə il ərzində yenidən nağd pula
çevrilən kassa vəsaiti və başqa vəsaitdir .

• dövriyyə vəsaitlərinəfiziki deyil, amma maddi dəyərə malik uzunmüddətli aktivlər aidir.

• dövriyyə vəsaitlərivəsaitlərə istifadə müddəti 1 ildən artıq olan, eyni zamanda öz dəyərinin amotizasiya etdirən və istehsal—təsərrüfat
prosesində istifadə olunan aktivlərdir

• heç biri
• dövriyyə vəsaitlərinə  qiymətli kağızlarin alınması üzrə vəsaitlər, yeni əsas vəsaitlərin yaradılmasına yönəldilən vəsaitlər aiddir.

278. Müəssisənin əsas vəsaitlərinin mahiyyəti hansı halda doğru göstərilmişdir:

√ Əsas vəsaitlərə istifadə müddəti 1 ildən artıq olan, eyni zamanda öz dəyərinin amotizasiya etdirən (amortizasiya bölgüsü üzrə məhsul
istehsalına ötürən) və istehsal-təsərrüfat prosesində istifadə olunan aktivlərdir.

• Əsas vəsaitlərəfiziki deyil, amma maddi dəyərə malik uzunmüddətli aktivlər aidir.

• Əsas vəsaitlərənominal davam edən istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildən az olanda isə il ərzində yenidən nağd pula çevrilən kassa
vəsaiti və başqa vəsaitdir

• Cari fəaliyyətin azad manevr etmə imkanının indikatorudur.
• Əsas vəsaitlərinin qiymətli kağızlarin alınması üzrə vəsaitlər, yeni əsas vəsaitlərin yaradılmasına yönəldilən vəsaitlər aiddir.

279. Müəssisənin aktivlərinin bölgüsü bu qruplar üzrə aparılır: 1.dövriyyə kapitalına 2.kapital (maliyyə) qoyuluşları 3.əsas  vəsaitlər
(avadanlıqlar) 4.uzun müddətli öhdəliklər 5.qeyri maddi aktivlərə

√ 1,2,3,5,
• 1,2,3,4,
• 2,3,4,5,
• 1,2,4,5,
• 1,2,3,

280. Beynəlxalq mühasibat standartlara görə müəssisənin aktivləri aşağıdakı qruplara ayrılır: 1/dövriyyə kapitalına 2/investisiya-maliyyə
kapitalı 3/daşınmaz əmlak və  ya avadanlıqlar 4/qeyri maddi aktivlərə 5/amortizasiya ayirmalarına

√ 1,2,3,4,
• 2,3,4,5,
• 1,2,4,5,
• 1,2,3,5,
• 1,2,3,

281. Təkrar istehsal prosesində yerləşdirilməsinə görə dövriyyə kapitalı hansı fondlara ayrılır?

• əsas və dövriyyə fondlarına
• dövriyyədənkənar aktivlərə
• qeyri-material aktivlərə
• tədavül formalarına və dövriyyədənkənar aktivlərə
√ istehsal və tədavül dövriyyə fondlarına

282. Müəssisənin cari dövriyyəsinə daxil olan borc kapitalına nə daxildir?

√ qısamüddətli kreditlər
• uzunmüddətli kreditlər
• kreditor borcları
• möhkəm passivlər
• qısa və uzunmüddətli kreditlər



283. Özəlləşdirilmiş müəssisələr öz xüsusi dövriyyə kapitalını başqa müəssisələrə sata bilərmi?

√ sata, bağışlaya və  verə bilər
• sata bilməz
• bağışlaya balməz
• sata və ya bağışlaya bilməz
• sata bilər, sata bilməz

284. Istehsal və satış prosesində dövriyyə kapitalı xərclənir və ya dövriyyəyə istehlak olunur

√ istehsal prosesində istehlak olunur
• istehsal prosesində xərclənir
• istehsal prosesində istehlak olunur və xərclənir
• istehsal prosesində xərclənən dövriyyə kapitalı müəssisəyə geri qaytarılır
• istehsal prosesini maliyyələşdirir

285. Maliyyə menecmentinin nəzəriyyəsinə uyğun olaraq dövriyyə kapitalı neçə yerə ayrılır?

√ sabit və dəyişən kapital
• uzunmüddətli kapital
• cari və  dəyişən kapital
• uzunmüddətli kapital və  cari kapital
• cari kapital

286. Xüsusi dövriyyə vəsaiti necə müəyyən edilir?

√ cari aktivlərdən cari passivləri çıxmaqla
• cari aktivlərin cari passivlərə vurmaqla
• cari öhdəliklrdən cari aktivləri çıxmaqla
• təmiz dövriyyə kapitalını cari passivlərə bölməklə
• cari aktivlərin cari passivlərə nisbəti kimi

287. Müəssisədə normalaşdırılan dövriyyə kapitallarının ümumi məbləği hansı vəsaitlərin həcmini müəyyən edir?

√ xüsusi dövriyyə aktivlərin
• qeyri-material aktivlərin
• ancaq istehsal dövriyyə fondlarının
• ancaq tədavül dövriyyə fondlarının
• dövriyyədənkənar vəsaitlərin

288. Dövriyyə vəsaitinin planlaşdırılması və idarə olunmasına görə neçə yerə ayrılır?

√ 2
• 3
• 4
• 6
• 5

289. Müəssisələrdə gəlirin idarəolunması prosesi hansı mərhələləri əhatə edir?

√ planlaşma, operativ idarə olunma, nəzarət
• məhsul istehsalı
• dövlət büdcəsinə vergilərin götürülməsi
• inzibati idarə heyətinin əməkhaqqının hesablanması
• bank tərəfindən kreditin verilməsi

290. Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstərici hansıdır?

√ satılmış məhsul
• alıcıda məhsul mühafizədə olan mallar



• əsas fondlar
• bitməmiş istehsal
• materiallar

291. Pul axınlarının idarə edilməsinə daxildir:

√ Pul axınlarının təhlili
• Mənfəət
• Pul axınlarının artımı
• Müqayisə
• Planlaşdırma

292. Bu müəssisənin dövriyyə vəsatinə aid edilmir

• qısamüddətli kapital qoyuluşları
• pul vəsaiti
√ uzunmüddətli kapital qoyuluşları
• debitor borcları
• taro

293. Passivlərin strukturu sxeminə aiddir

√ kreditor borcları
• debitor borcları
• uzunmüddətli kapital qoyuluşları
• əsas vəsaitlər
• qeyri-material aktivləri

294. Aktivlərin strukturu sxeminə aiddir

√ xüsusi kapital
• dövriyyə kapitalı
• nizamnamə kapitalı
• dəyişən kapital
• borc kapitalı

295. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti deyəndə nə başa düşülür?

• vaxtında maliyyə fəaliyyətindən çatışmazlıqları aradan qaldırmaq
• investisiya fəaliyyətini həyata keçirmək
√ öz fəaliyyətini maliyyələşdirmək qabiliyyəti
• buraxılan məhsulun rentabelliliyinin təmin edilməsi
• mənfəət əldə etmək qabiliyyəti

296. Pul vəsaitinin hərəkəti deyəndə nə başa düşülür?

• debitor  borclarının ölçülməsi
• diversifikasiya
• müəssisənin pul vəsaitləri vasitəsilə bank köçürmələri
• kreditor borclarının həcminin ölçülməsi
√ müəssisənin bütün pul ödəmələri və daxil olmaları

297. Bu fond  istehsalın inkişafı üçün yaradılıb, müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət hesabına formalaşır

• ehtiyat fondu
• əlavə kapital
√ amortizasiya fondu
• istehlak fondu
• yığım fondu



298. Müəssisənin maliyyə siyasətinin  əsas istiqamətlərinə aid deyil

√ müəssisənin xarici əlaqələrinin təhlili
• uçot və vergi siyasətinin işlənməsi
• müəssisənin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin təhlili
• investisiya siyasətinin işlənib hazırlanması
• divident siyasətin seçilməsi

299. Funksional  təyinatına görə dövriyyə kapitalı ayrılır

√ istehsal və tədavül dövriyyə fondları
• xüsusi dövriyyə fondlarına
• cəlb olunmuş
• borc alınan
• normallaşdırılan və normallaşdırılmayan

300. Pul axınlarının effektiv idarə edilməsi siyasətinin mərhələsinə aid deyil

• pul axınlarının idarə edilməsi siyasətinin tipinin əsaslandırılması
• müəssisənin seçilmiş pul axınlarının idarəetmə siyasətinin reallaşdırılmasına effektiv nəzarətin təşkili
• gələcək dövrdə müəssisənin pul axınlarının təhlili
√ pul axınlarının sinxronlaşdırılması
• pul axınlarının formalaşmasına təsir edən amillərin tədqiqi

301. Pul axınlarının optimallaşdırılmasının əsas istiqaməti

• heç biri
√ pul axınlarının həcminin balanslaşdırılması
• pul axınlarının azaldılması
• pul axınlarının idarə edilməsi
• mənfəətin maksimallaşdırılması

302. Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaiti

√ hesablaşmalardan vəsaitlər
• debitor borcları
• alıcılara yola salınan və dəyəri ödənən mallar
• bitməmiş istehsal
• kreditor borcları

303. Normalaşan  dövriyyə vəsaiti. Səhv olanı göstər

• material
• hazır məhsul
• xammal
√ pul vəsaiti
• yanacaq

304. Dövriyyə kapitalının mənbələrinə aid olmayanı göstər

• büdcə vəsaiti
• pay haqları
√ sığorta ödənişləri
• səhm kapitalı
• möhkəm passivlər

305. Təşkili mənbəyinə görə dövriyyə vəsaiti

• planlaşmış dövriyyə vəsaiti
• normalaşmayan



• istehsal ehtiyatları
√ borc alınmış vəsait
• gələcək dövrün xərcləri

306. Funksional təyinatına görə dövriyyə kapitalı

• normalaşan
• xüsusi
• istehsal dövriyyə fondu
√ tədavül dövriyyə fondu
• normalaşmayan

307. Mikrosəviyyəli maliyyə idarəetməsi hansı bölmələrdə pul vəsaiti axınlarını ifadə edir:

• Beynəlxalq maliyyə
√ Təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
• Dövlət maliyyəsi
• Regional maliyyəsi
• Yerli idarəetmə orqanları maliyyəsi

308. Makrosəviyyəli maliyyə idarəetməsi hansı bölmələrdə pul vəsaiti axınlarını ifadə edir:

• İnvestisiya şirkətlərinin maliyyəsi
√ Dövlət və yerli idarəetmə orqanlarının maliyyəsi
• Təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
• Sığorta şirkətlərinin maliyyəsi
• Müəssisələr maliyyəsi

309. Müəssisənin investisiya strategiyasının idarə edilməsinin əsas vəzifələri aid deyil:

√ şirkətin investisiya strategiyasının işlənib hazırlanmasının parametrlərinin qiymətləndirilməsi;

• Bütövlükdə müəssisənin investisiya fəaliyyətinin, ayrılıqda real və maliyyə investisiyaların onların gəlirliliyinin nəzərdə tutulan
səviyyəsində minimal investisiya riskinin təmin edilməsi

• Müəssisənin mövcud investisiya proqramının reallaşdırılmasının sürətləndirilməsi yollarının axtarılması

• İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin xarici və daxili şəraitinin dəyişilməsində kapitalın tez investisiyalaşdırılması imkanlarının
və investisiyanın optimal likvidliyinin təmin edilməsi;

• Nəzərdə tutulan investisiya riskinin səviyyəsində bütövlükdə müəssisənin investisiya fəaliyyətinin, ayrılıqda real investisiyanın və
maliyyə investisiyasının maksimum gəlirliliyinin təmin edilməsi;

310. Birbaşa  investisiyaların obyektləri hansılardır?

• cari xərclərə investisiyalar
√ rekonstruksiya işləri, qurğuların alınması
• səhmlərin alınması
• qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması
• istiqrazların alınması

311. Müəssisədə maliyyə investisiyasının obyektini göstər

• dövriyyə kapitalına investisiya
√ müştərək müəssisələrin nizamnamə fonduna qoyulmuş investisiya
• əsas kapitalın sadə təkrar istehsalına investisiya
• əsas kapitalın geniş təkrar istehsalına investisiya
• müəssisədə cari xərclərə investisiyalar

312. Kapital qoyuluşu formasında investisiyanın obyektinin nə təşkil edir?

√ yeni tikintilər
• istiqrazlar
• qiymətli kağızlar portfeli



• səhmlər
• dövriyyə kapitalı

313. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının təşkili mənbəyi

• uzunmüddətli kredit
√ səhmdar kapitalı
• DSMF vəsaiti
• sığorta vəsaiti
• dövlət vəsaiti

314. Dövriyyə vəsaitinə qoyulan investisya necə adlanır?

• birbaşa investisiyalar
• maliyyə investisiyalar
• uzunmüddətli investisiyalar.
• real investisiyalar
√ cari investisiyalar

315. Dövriyyədənkənar aktivlərə yönəldilən investisiyaların adı:

• annuet investisiyalar.
• maliyyə investisiyalar
• potfel investisiyalar
√ real investisiyalar
• vençur investisiyalar

316. Müəssisə tərəfindən depozitə əmanətin qoyulması investisiyanın hansı növünə aiddir?

• real investisiyalar
• heç biri
• birbaşa investisiyalar
√ maliyyə investisiyaları
• cari investisiyalar

317. Müəssisədə maliyyə aktivlərinin tərkibinə daxil olan elementlər

• xalis mənfəət
• mənfəət
• debitor və kreditor
√ xarici və mili valyuta ilə pul
• satışdan gəlir

318. Müəssisədə istehsal fondlarının geniş təkrar istehsalını maliyyələşdirmək üçün hansı pul fondu yaradılır?

• istehlak fondu
√ yığım fondu
• ehtiyat fondu
• amortizasiya fondu
• valyuta fondu

319. Amortizasiya ayırmaları hansı mənbədən formalaşır?

• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir
• sair satışdan gəlir
• maliyyə fəaliyyətindən gəlir
√ məhsul satışından gəlir
• əsas kapitalın satışından gəlir

320. Müəssisdə amortizasiya fondu hansı xərclərə istifadə edilir?



• orta təmir
√ əsas fondların sadə təkrar istehsalı
• əsaslı təmir
• cari təmir
• istehsal xərcləri

321. Müəssisədə nizamnamə fondunun  tərkibini göstər

• amortizasiya fondu
√ əsas və dövriyyə fondu
• istehlak fondu
• yığım fondu
• ehtiyat fondu

322. Müəssisədə amortizasiyanın hesablanması metodunu göstər

• analitik metod
√ xətti metod
• nəzarət metodu
• hesablama metodu
• birbaşa metod

323. Fondtutumu göstəricisi necə hesablanır?

• əsas fondların satışının həcminə nisbəti kimi
• istehsal fondlarının dəyərinin mənfəətə nisbəti kimi
• işçilərin sayının məhsulun həcminə nisbəti kimi
• işçilərin sayının əsas fondların dəyərinə nisbəti kimi
√ istehsalın həcminin  əsas istehsal fondlarının dəyərinə nisbəti kimi

324. Müəssisədə fond tutumu göstəricisi necə adlanır?

√ əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin istehlakın həcminə olan nisbəti
• istehsalın həcminin əsas fondların dəyərinə olan nisbəti kimi
• xalis mənfəətdən çıxılsın əsas fondların dəyəri
• mənfəətin əsas fondların dəyərinə olan nisbəti kimi
• məhsul satışından gəlirin əsas istehsal fondlarının dəyərinə nisbəti kimi

325. Müəssisədə əsas kapitala aid olmayan element hansıdır:

• bina, avadanlıq
• quraşdırılmayan avadanlıqlar
• qeyri-material aktivlər
• qurğular, ötürücü mexanizmlər
√ pul vəsaiti, gələcək dövrün xərcləri

326. Müəssisədə geniş təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının əsas metodunu göstər

• özxərcini ödəmə
• investisiya
• sığortalama
√ özünümaliyyələşmə
• büdcə təminatı

327. Materiallar üzrə ehtiyat normasına daxil olmayan element

• sığorta ehtiyatı
√ istehsal tsiklinin uzunluğu
• nəqliyyat ehtiyatı



• hazırlıq ehtiyatı
• texnoloci ehtiyat

328. Tam likvid aktivlər göstər:

• tezliklə pul formasına keçən aktivlər
√ mili və xarici valyutada olan pul vəsaiti
• bir aydan 6 aya qədər pul formasına keçən aktivlər
• sərbəst recimdə olmayan material qiymətləri
• yarım ilə qədər pul formasına keçən aktivlər

329. cari aktivlərə investisiya olunan vəsaitlərin adı:

√ dövriyyə kapitalı
• uzunmüddətli investisiyalar
• əsas kapital
• cari aktivlər
• dövriyyədənkənar kapital

330. Müəssisənin əsas maliyyələşmə mənbəyinə aid edilmir

√ maya dəyəri
• borc vəsaitləri
• nizamnamə fondu
• mənfəət
• amortizasiya ayırmaları

331. Maliyyə liveriginə təsir edən göstərici

√ kredit kartı
• ödəmə qaiməsi
• akkreditiv
• çek
• debet kartı

332. Istehsal leveriginə təhsir edən göstəricilər hansıdır:

√ daimi xərclərin səviyyəsi
• borc kapitalı
• hazır məhsul
• zərərlik nöqtəsi
• mənfəət

333. Maliyyə leveridci təsir gücü yüksək olan zaman

• heç biri
• maliyyə riski azalar
• mənfəət maksimallaşar
• pul axınları çoxalar
√ maliyyə riski bir o qədər yüksək olur

334. Əməliyyat leveridci səviyyəsi yüksək olan zaman

√ istehsal riskinin səviyyəsi bir o qədər yüksək olur
• xərclər minimuma enir
• istehsal riskinin səviyyəsi azalır
• heç biri düzgün deyil
• mənfəət artımı

335. İstehsal (əməliyyat) leveridci necə xarakterizə olunur?



√ şərti – daimi və dəyişən məsrəflər arasında qarşılıqlı əlaqə
• maya dəyəri
• mənfəət
• heç biri
• xərc smetası

336. Maliyyə leveridci nədir?

• kapitalın strukturunun optimallaşdırılması
√ kapitalın rentabellik əmsalının dəyişilməsinə təsir edən borc vəsaitlərindən müəssisənin istifadəsini xarakterizə edir
• mənfəət zərərinin nisbəti
• pul axınlarının effektiv idarəetməsi
• heç biri

337. Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyini təmin edən strateji maliyyə menecmentinin mühüm obyekti

√ pul axınları
• xüsusi vəsait
• mənfəət və zərər
• heç biri
• borc kapitalı

338.  Kapitalın strukturunun  anlayışını iqtisadçılar necə xarakterizə edirlər?

√ müəssisənin xüsusi vəsaiti və borc kapitalı arasında nisbət kimi
• mənfəətin maya dəyərinə nisbəti
• cəlb edilmiş vəsait
• cəlb edilmiş vəsait
• xüsusi vəsait kimi

339. Kiçik biznesin  əsas üstünlüyü nədədir?

√ bazar  mühitinə  daha  elastik adaptasiya
• inkişaf  və  araşdırmaya  böyük həcmdə  vəsaitlərin  yönəlməsi
• yüksək ixtisaslı  işçilərin  cəlb edilməsi
• hazır məhsulun  qiymət və  mayadəyərinin  nəzarətində çətinlik
• bazarın zəbti

340. Fərdi sahibkarlığın üstünlüyü  nədədir?

√ mühaibat uçotu və malyyə  hesabatının daha  sadələşdirilmiş sistemi fəaliyyət göstərir
• risk tamamılə  fərdi sahibkarliğin üstünə düşür
• inkişaf üçün məhdud  imkanlar
• sahibkarlıq fəaliyyətinin  həyata keçirilməsi üçün  icazənin alınmasında  çətinlik
• bank ssudasının alınmasına  imkanların məhdudiyyəti

341. Assosisiya üzvləri (qeyri-kommersiya təşkilatları) daşıyırlar?

√ əlavə məsuliyyət
• məhdudiyyətsiz məsuliyyət
• məsuliyyət daşımırlar
• bəzi üzvlər - məhdud məsuliyyət, digərləri -əlavə məsuliyyət daşıyırlar
• məhdud məsuliyyət

342. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının  əsas sənədləri?

√ təsis  müqaviləsi və nizamnamə
• nizamnamə
• Müqavilə və  nizamnaməsiz   könüllü birlik



• müqavilə
• təsis  müqaviləsi

343. Qeyri-kommersiya  təşkilatlarının  gəliri  yönəlir?

√ birliyin ehtiyaclarına gedir
• bu təşkilatın rəhbərinə  gedir
• bir hissəsi birliyin ehtiyaclarına gedir, bir hissəsi iştirakçılar arasında  bölünür
• istehsal vasitələrinin  əldə edilməsinə  gedir
• iştirakçılar arasında  bölünməyə

344. Kommersiya təşkilatlarına aid deyil?

√ assosiasiya və  ittifaqlar
• ittifaqlar
• təsərüfat cəmiyyətləri
• təsərüfat  birlikləri
• assosiasiyalar

345. Bazarın iqtisadi  subyektləri ?

√ firmalar
• kapital
• dövlət
• qiymət
• mallar

346. Rentabellik göstəricisi?

• firma aktivlərinə  gəlirin nisbəti
• alış qabiliyyətinin əmsalı
• təmiz mənfəətin xüsusi məsrəflərə  nisbəti
• dövriyyə aktivləri istifadəsinin  səmərəlik  əmsalı
√ mənfəətin kapital qoyuluşuna  nisbəti

347. Sadalanlardan hansı zərərsizlik nöqtəsinin tapılması ilə bağlı deyildır:

√ Müəssisə də xərclərin birbaşa xərclər və dolayı xərclər görə qruplaşması
• Bu nöqtəni aşmaq isə mənfəətin qenerasiyası (zəncirvari artımı) təmin edir.
• Bu nöqtə istehsal-satış fəaliyyətinin zərərsizliyini təmin edən haldır
• Müəssisə də xərclərin dəyişkən, daimi xərclərə bölgüsü
• Müəssisədə amortizasiya xərclərinin izlənməsi

348.
Müəssisədə bir növdə məhsul istehsal edir.P realizasiya qiyməti=170 azn,VCdəyişən xərclər,=120 azn. FCsabit xərclər=2500 azn.
Olarsa, aşağıdakı ardıcıllığa müəyyən edin: 1.Zərərsizlik nöqtəsini ? 2.Mənfəət=500azn olduqda, nə qədər məhsul satılmalı? 3.900 ədəd
məhsul satışından nə qədər Mənfəət əldə olunacaq?

√ 50,60,42500
• 60,70,65400
• 55,65, 48500
• 45,60, 46500
• 40,50,44500

349.
Müəssisədə bir növdə məhsul istehsal edir.P realizasiya qiyməti=200 azn,VC-dəyişən xərclər,=140 azn. FC-sabit xərclər=2400 azn.
Olarsa, aşağıdakı ardıcıllığa müəyyən edin: 1.Zərərsizlik nöqtəsini ? 2.Mənfəət=600azn olduqda, nə qədər məhsul satılmalı? 3.1300
ədəd məhsul satışından nə qədər Mənfəət əldə olunacaq?

√ 40,50, 76500
• 70,60,85600
• 60,70, 75500
• 40, 50, 68600



• 50,60, 78600

350.  Zərərsizlik nöqtəsinin  mahiyyəti hansı halda doğru verilmişdir:

√ mənfəəti təmin edildiyi haldır,bu həddən yuxarı satılmış məhsulun vahidi müəssisədə şərti daimi xərcləri azaldacaqdır.
• heç biri

• Müəssisədə “Zərərsizlik nöqtəsi göstəricisi” təhlili üç elementin— xərclərin, istehsal səviyyəsinin və mənfəətin qarşılıqlı əlaqəsinə
əsaslanır.

• Satışın kritik həddi göstəricisi istehsaldan gəlirin tamamlıqla bütün istehsal, satış məsrəflərini örtüyü və tam olaraq “0” səviyyəli
mənfəəti təmin olunduğu haldır.

• Zərərsizlik nöqtəsi göstəricisi gəlirin xərcləri tam ödədiyi haldır ki, burada mənfəət “0” bərabərdir.

351. Mal dövriyyəsi nəyə bərabərdir?

• kreditor borc
• heç biri
√ borc kapitalı
• səhm
• debitor borc

352. Əldə edilmiş maliyyə mənbələrinə aid deyil?

√ partnyorların vəsaiti
• sığorta ödəmələri
• vauçer kapitalı
• bank kreditləri
• hökumət prqramı

353. Xüsusi vəsaitlərin mənbələrinə aid olmayanı göstər

√ sığorta ödəmələri
• amortizasiya
• debit borclar
• səhmlərin satışı
• şəxsi vəsait

354. Maliyyə mənbələri neçə hissəyə bölünür?

• 4
• heç bir hissəyə
√ 2
• 3
• 5

355. Kredit alətləri

√ istiqraz
• hissə
• pay
• səhm
• pul vəsaiti

356. Müəssisələrin maliyyələşmə metodlarını  göstərin?

• sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə;
• dövlət krediti
√ kreditləşdirmə; dövlət maliyyələşdirməsi; özünümaliyyələşdirmə;
• özünümaliyyələşdirmə; sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə;
• sığorta maliyyəsi; özünümaliyyələşdirmə; kreditləşdirmə



357. Müəssisədə istehsal olunmuş məhsulun dəyərinin bölgüsü nədən başlayır?

• istehlak fondunun bölgüsündən;
• mənfəətin bölgüsündən;
√ satışdan gələn mədaxilin bölgüsündən;
• xalis mənfəətin bölgüsündən;
• yığım fondunun bölgüsündən;

358. Malın həyat  tsikli 4 mərhələdən  keçir?

• mənimsəmə, ucalma, ekspansiya, süqut
• ucalma, inkişaf, ekspansiya, süqut
• mənimsəmə, tətbiq, ucalma, süqut
• tətbiq, ucalma,  inkişafın ekspansiyası
√ ucalma, ekspansiya, yetkinlik, süqut

359. Diversifikasiya nədir?

• bibiri ilə  bağlı olmayan  məhsul istehsal həcminin artması
√ kapitalın toplanması  forması
• sahibinə  gəlir gətirən  dəyər
• milli valyuta  kursunun  xarici  valyutaya  nisbətdə  düşməsi
• məsrəflər madəsi ilə məhsulun  vahid dəyərinin   hesablanması

360. Xüsusi  maliyyə və  digər  şirkətlər  tərəfindən  aparılan  qısa müddətli  və uzun müdddətli   icarənin xüsusi növü necə adlanır?

√ lizinq
• libor
• likvidlik(alış qabiliyyəti)
• lider
• liveric

361. Müəssisənin dövriyyəsində cəlb olunmuş vəsaitləri göstər.

• amortizasiya ayırmaları
• sığorta vəsaitləri
√ vaxtı keçmiş kreditor borcları
• büdcə vəsaiti
• mənfəət

362. Operativ maliyyə planlarını göstərin:

• Xərc smetası, kassa planı
• Gəlirlər və xərclər balansı, xərc smetası;
• Təqvim planı, gəlirlər və xərclər balansı;
• Kassa planı, gəlirlər və xərclər balansı;
√ Təqvim planı, kassa planı;

363. Maliyyənin idarə edilməsinin ilkin mərhələsinə aiddir:

• Maliyyə informasiya, operativ idarəetmə;
√ Maliyyə informasiyası, planlaşdırma
• Maliyyə informasiyası, tənzimləmə;
• Planlaşdırma, operativ idarəetmə;
• Planlaşdırma, nəzarət;

364. Maliyyə bazarının iştirakçıları hansılardır ?  1.investorlar 2.əmanətçilər 3.borc alanlar 4.sahibkarlar 5.müəssisələr

• 3,4,5
√ 1,2,3



• 1,2,3,4
• 1,3,5
• 2,4,5

365. İnkişaf səviyyəsinə görə maliyyə bazarları bölünür.

• birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli,üçüncü dərəcəli
• düzgün cavab yoxdur
√ inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan
• birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli
• inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan, zəif inkişaf etmiş

366. Dünya maliyyə bazarları ............

• Bütün cavablar düzgündür
• Düzgün cavab yoxdur
√ Onların resursları müxtəlif dövlətlərin rezidentlərinin vəsaitləri hesabına əmələ gəlir.

• Bu bazarların resursları ölkənin daxili mənbələrinə əsaslanır. Bu halda digər ölkələrin resursları cəlb edilsə də, onların xüsusi çəkisi cüzi
olur

• Pul resursları beynəlxal təşkilatlardan formalaşır

367. Vəsait mənbələrinin olduğu yerə görə maliyyə bazarı iki qrupa bölünür:

• banklar, kredit təşkilatları
• daxili maliyyə bazarı, milli maliyyə bazarı
√ daxili və ya milli maliyyə bazarı, dünya maliyyə bazarı
• birca, bircadankənar bazar
• daxili bazar, xarici bazar

368. Maliyyə resurslarının alqı-satqısı iki yolla həyata keçirilir.Hansılardır?

√ birincisi, maliyyə vasitəçilərinin köməyi olmadan bilavasitə satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi, bir və ya bir neçə
vasitəçilərin köməyi ilə

• düzgün cavab yoxdur.
• maliyyə resurslarının alqı-satqısı üç  yolla həyata keçirilir.

• birincisi, maliyyə vasitəçilərinin köməyi ilə bilavasitə satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi, bir və ya bir neçə vasitəçilərin
köməyi ilə

• birincisi, maliyyə vasitəçilərinin köməyi olmadan bilavasitə satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi, yalnız bir vasitəçilərin
köməyi ilə

369. Maliyyə resurslarının ilkin satıcıları və həm də son istehsalçıları üç qrupa bölünür.Hansılardır?

√ təsərrüfatçı subyektlər (müəssisələr və təşkilatlar), fiziki şəxslər və dövlət.
• düzgün cavab yoxdur.
• dövlət, hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər
• təsərrüfatçı subyektlər (müəssisələr və təşkilatlar), hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər
• təsərrüfatçı subyektlər (müəssisələr və təşkilatlar), hüquqi şəxslər və dövlət.

370. Dolayısı maliyyələşdirmə ...........

• Düzgün cavab yoxdur.

√
Dolayısı maliyyələşdirmədə sahibindən borcalana pulun yerdəyişməsi xüsusi institutlar vasitəsilə həyata keçirilir, hansıki iqtisadi
subyektlərin sərbəst pul vəsaitlərini müxtəlif şəraitlərdə cəlb edirlər, sonradan öz adından onları müxtəlif maliyyə aktivlərinə müxtəlif
formada yerləşdirirlər. Belə institutlar maliyyə vasitəçiləri adlanır və onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, həmçinin sığorta şirkətləri aiddir.

•
Dolayısı maliyyələşdirmədə sahibindən borcalana pulun yerdəyişməsi dövlət vasitəsilə həyata keçirilir, hansıki iqtisadi subyektlərin
sərbəst pul vəsaitlərini müxtəlif şəraitlərdə cəlb edirlər, sonradan öz adından onları müxtəlif maliyyə aktivlərinə müxtəlif formada
yerləşdirirlər. Belə institutlar maliyyə vasitəçiləri adlanır və onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, həmçinin sığorta şirkətləri aiddir.

•
Dolayısı maliyyələşdirmədə sahibindən borcalana pulun yerdəyişməsi kommersiya bankları vasitəsilə həyata keçirilir, hansıki iqtisadi
subyektlərin sərbəst pul vəsaitlərini müxtəlif şəraitlərdə cəlb edirlər, sonradan öz adından onları müxtəlif maliyyə aktivlərinə müxtəlif
formada yerləşdirirlər. Belə institutlar maliyyə vasitəçiləri adlanır və onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, həmçinin sığorta şirkətləri aiddir.

•
Dolayısı maliyyələşdirmədə sahibindən borcalana pulun yerdəyişməsi Mərkəzi Bank vasitəsilə həyata keçirilir, hansıki iqtisadi
subyektlərin sərbəst pul vəsaitlərini müxtəlif şəraitlərdə cəlb edirlər, sonradan öz adından onları müxtəlif maliyyə aktivlərinə müxtəlif
formada yerləşdirirlər. Belə institutlar maliyyə vasitəçiləri adlanır və onlara banklar, qarşılıqlı fondlar, həmçinin sığorta şirkətləri aiddir.



371. Mənfəətin səviyyəsinə təsir göstərən amilə aid deyil

√ rentabellik
• məhsulun keyfiyyəti və çeşidi
• satışın həcmi
• qiymət
• maya dəyəri

372. Mənfəətin planlaşdırma metodu

√ birbaşa metod
• cari metod
• maliyyəmetodu
• düz metod
• operativmetod

373. Öncədən istehsal subyektinin inkişaf dinamikasının təhlili yolu ilə maliyyə resurslarının həcminin və istifadə istiqamətlərinin
yerləşdirilməsinin müəyyənləşdirilməsi ........adlanır:

• maliyyə planlaşdırılması
• maliyyə apparatı
• operativ idarəetmə
√ maliyyə proqnozlaşdırılması
• maliyyə uçotu

374. Dövlətin və ya təsərrüfat subyektinin dayanıqlı inkişafının təmin olunması üçün onun gələcəkdə nəzərdə tutulan bütün gəlirlərinin və
pul vəsaitlərinin xərcləməsi istiqamətinin pul uçotu ....... adlanır:

√ maliyyə  uçotu
• maliyyə proqnozlaşdırılması
• maliyyə apparatı
• smeta
• maliyyə planlaşdırılması

375. Maya dəyəri:

√ əmtəənin istehsalına və reallaşdırılmasına çəkilən xərclərin              cəmidir
• əmtəənin realizə olunmasından əldə olunan pulun həcmidir
• bazarın öyrənilməsinə çəkilən xərclərdir
• kommersiya xərcləridir
• istehsal avadanlıqlarının saxlanması xərcləridir

376. Müəssisənin qiymət siyasəti:

√ rəhbərliyin istehsal edilən əmtəələrə qiymətlərin qoyulması,              yoxlanılması və dəyişdirilməsi üzrə fəaliyyətidir
• xammallardan tam və səmərəli istifadəni zəruri edir
• məhsulun yeniləşməsini təmin edir
• heç biri
• müəssisənin istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin edir

377. Aşağıdakılardan biri bazarın təmərküzləşmə səviyyəsini xarakterizə etməyən göstəricidir:

√ Dou – Cons indeksi
• Xerfindal – Xirşman indeksi
• Lerner indeksi
• Bazarın astana indeksi
• Linda indeksi

378. Maşın və mexanizmlərin istismar xərcinə aiddir:



√ vergilər
• sosial ehtiyaclara ayırmalar
• amortizasiya xərcləri
• sair xərclər
• xammal və material xərcləri

379. Məhsulun istehsal maya dəyəri sex maya dəyərindən yüksəkdir:

√ Ümumtəsərrüfat xərcləri qədər
• Kommersiya xərcləri qədər
• Birbaşa xərclər qədər
• Dolayı xərclər qədər
• Maşın və avadanlıqların saxlanılması xərcləri  qədər

380. Məhsulun tam maya dəyəri istehsal maya dəyərindən yüksəkdir :

√ qeyri-istehsal xərcləri qədər
• nəqliyyat xərcləri qədər
• birbaşa xərclər qədər
• alternativ xərclər qədər
• ümümtəsərrüfat xərcləri qədər

381. Mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclərin daxil oldugu qrup:

√ fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərclər
• sosial xərclər
• fövqaladə xərclər
• geniş təkrar istehsalla əlaqədar xərclər
• sair xərclər

382. Müəssisədə xərclərin idarə olunması predmetinə aid deyil

√ məhsul satışından əldəedilən gəlir
• dolayı xərclər
• maya dəyəri
• ümumi-zavod xərcləri
• izafi xərclər

383. Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyə sanksiyası formasında çıxış edir?

√ akkreditiv
• ödəmə tələbnaməsi
• inkasso
• inkasso tapşırığı
• hesablama çeki

384. Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya kreditin formasında çıxış edir?

√ veksel
• ödəmə tapşırığı
• çeklər
• akkreditiv
• ödəmə tələbnaməsi

385. Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

√ satışın həcmi, qiymət
• malın miqdarı
• əmtəəlik məhsulun həcmi, qiymət



• heç biri
• qiymət

386. Satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə müəssisənin fəaliyyətindən asılı olmayan hansı amil təsir göstərə bilər?

√ təchizat şərtlərinin pozulması
• məhsulun keyfiyyəti
• istehsalın ritmikliyi
• istehsalın həcmi
• müqavilə qiymətləri

387. Müasir dövrdə müəssisənin iş fəaliyyətinin nəticələri hansı göstərici ilə qiymətləndirilir?

√ məhsul satışından gəlir
• dövriyyə kapitalından istifadə
• qiymət
• likvidlik
• əsas fondlardan istifadə

388. Müəsisənin maliyyə vəsaitinin sabitliyi nədən aslıdır?

√ satışdan gəlirin daxil olmasından
• malların alıcıları yola salmasından
• banklarla hesablaşmalardan
• büdcəyə vergilərin köçürülməsindən
• rentabellikdən

389. İnvesitisiyalar arasında səhm və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir müəssisənin  hansı gəlir qrupuna daxil edilir?

√ maliyyə fəaliyyətindən
• investisiya fəaliyyətindən
• iqtisadi həvəsləndirmə fondlarına
• mənfəətə
• yıgım fonduna

390. Müəssisə maliyyə sanksiyasına görə cəriməni hansı vəsaitdən ödəyir?

√ xalis mənfəət
• satışdan gəlir
• sair satışdan gəlir
• balans mənfəəti
• ümumi gəlir

391. Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə daxil edilir?

√ istehsal maya dəyərinə
• kommersiya xərclərinə
• sex xərclərinə
• ümumi zavod xərclərinə
• budcə ayılmaları

392. Müəssisələrdə gəlirin idarəolunması prosesinin mərhələsi

√ planlaşma, operativ idarə olunma, nəzarət
• məhsul istehsalı
• dövlət büdcəsinə vergilərin götürülməsi
• inzibati idarə heyətinin əməkhaqqının hesablanması
• təhlil,planlaşma,motivasiya

393. SWOT  təhlilində xarici amillər ...



√ İmkanlar və təhlükələrdir
• İmkanlar və üstünlüklərdir
• İmkanlar və çatışmazlıqlardır
• Təhdidlər və çatışmazlıqlardır
• Üstünlüklər və çatışmazlıqlardır

394. SWOT təhlilində daxili amillər:

• Təhdidlər və çatışmazlıqlardır
• İmkanlar və təhdidlərdir
√ Üstünlüklər və çatışmazlıqlardır
• İmkanlar və üstünlüklərdir
• İmkanlar və çatışmazlıqlardır

395. Debitor borclarının həcminin müəyyən edilməsi hansı halda doğru verilmişdir:

• Heç biri

√ Debitor borclarının həcmi illik kredit satışı həcmi və orta inkassa müddətindən—kreditə satılmış mallara görə nağd ödənişlərin həyata
keçrilməsinin orta müddətindən asılı olur.

• DB-ların öhdəliyinin həcminin idarə edilməsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi onun etibarlılıq və “vaxtı keçmə” səviyyəsinə əsasən
aparılır

• DB-ların həcm əmsalı =Mədaxil/DB-ların Orta məbləği
• DB-ların həcmi = (DB-ların orta ölçüsü, məbləği)/1 günlük mədaxil,

396. Maliyyə Menecerinin debitor öhdəliklərin idarə olunmasıyla bağlı əsas məqsədlərinə daxil deyildir:

• faktiki və ya potensial ödəniş qabiliyyətsiz alıcılar haqqında tövsiyələr vermək
• ümidsizborclar üzrə proqnoz hesab göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi
√ Müəssisənin  istehsal məqsədilə əldə etdiyi xammal və materialla görə ödəniş qabiliyyətsizliyinin   müəyyən edilməsi
• alıclıların ödəniş qabiliyyətsizliyi riskinin müəyyən edilməsi
• şübhəli borclar üzrə proqnoz hesab göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi

397. Hansı halda kreditor öhdəliklərin mahiyyəti doğru verilmişdir:

• dövriyyə vəsaitləri cari fəaliyyətin azad manevr etmə imkanı göstərən hissəsikreditor öhdəlik adlanır.

• dövriyyə vəsaitləri vəsaitlərə nominal davam edən istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildən az olanda isə il ərzində yenidən nağd pula
çevrilən kassa vəsaiti və başqa vəsaitlər kreditor öhdəliklər adlanır .

• Cavablardan heç biri

√ Müəssisə  istehsal məqsədilə əldə etdiyi xammal və materialla görə ödənişi dərhal həyata keçirmirsə, bu zaman yaranan öhdəlik kreditor
öhdəlik adlanır.

• müəssisə öz məhsulunu bir başqa müəssisəyə satarkən, məhsula görə ödəniş dərhal həyata çevrilmirsə, alıcı satıcı qarşısında ödəniş ilə
bağlı öhdəlik yaranır ki, bu da kreditor öhdəlik adlanır.

398. Hansı halda debitor öhdəliklərin mahiyyəti doğru verilmişdir:

• dövriyyə vəsaitləri cari fəaliyyətin azad manevr etmə imkanı göstərən hissəsidebitor öhdəlik adlanır.

• dövriyyə vəsaitləri vəsaitlərə nominal davam edən istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildən az olanda isə il ərzində yenidən nağd pula
çevrilən kassa vəsaiti və başqa vəsaitlər debitor öhdəliklər adlanır .

• Cavablardan heç biri

√ müəssisə öz məhsulunu bir başqa müəssisəyə satarkən, məhsula görə ödəniş dərhal həyata çevrilmirsə, alıcı satıcı qarşısında ödəniş ilə
bağlı öhdəlik yaranır ki, bu da debitor öhdəlik adlanır.

• Müəssisə  istehsal məqsədilə əldə etdiyi xammal və materialla görə ödənişi dərhal həyata keçirmirsə, bu zaman yaranan öhdəlik debitor
öhdəlik adlanır.

399. Satılmış məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının və ehtiyatların son alınmış ehtiyatın dəyərinə görə qiymətləndirmə metodunun
mahiyyəti hansı halda doğru göstərilmişdir

• Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiyməti müəyyən edilir və maya dəyərinin hesablanmasında istifadə edilir.
• Bu metodla cari mal-material ehtiyatlarının sifariş həcminin iqtisadi qiymətləndirməsində istifadə olunur.

√ Burada məhsulun maya dəyəri ən son alınmış xammal və materialların dəyəri əsasında müəyyən edilir.  Ehtiyatların uçotu isə ən qabaq
alınmış qiymətlərlə aparılır.



• Bu metoddaməhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çəkilmiş xərcə uyğun olaraq ehtiyatların dəyəri azaldılır.

• Bu üsula görə ehtiyatlar müəssisə tərəfindən alındıqları ardıcıllıqla da istifadə olunur və məhsulun maya dəyərinəəlavə olunur.
Ehtiyatların uçotu isə ən son satınalma qiymətləri ilə aparılır.

400. Satılmış məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının və ehtiyatların İlk alınmış ehtiyatın dəyərinə görə qiymətləndirməsi metodunun
mahiyyəti hansı halda doğru göstərilmişdir :

• Burada məhsulun maya dəyəri ən son alınmış xammal və materialların dəyəri əsasında müəyyən edilir.  Ehtiyatların uçotu isə ən qabaq
alınmış qiymətlərlə aparılır.

• Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiyməti müəyyən edilir və maya dəyərinin hesablanmasında istifadə edilir.
• Bu metodla cari mal-material ehtiyatlarının sifariş həcminin iqtisadi qiymətləndirməsində istifadə olunur.

√ Bu üsula görə ehtiyatlar müəssisə tərəfindən alındıqları ardıcıllıqla da istifadə olunur və məhsulun maya dəyərinə əlavə olunur.
Ehtiyatların uçotu isə ən son satınalma qiymətləri ilə aparılır.

• Bu metoddaməhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çəkilmiş xərcə uyğun olaraq ehtiyatların dəyəri azaldılır.

401. Satılmış məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının və ehtiyatların fərdi qiymətləndirmə metodunun mahiyyəti hansı halda doğru
göstərilmişdir :

• Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiyməti müəyyən edilir və maya dəyərinin hesablanmasında istifadə edilir.
• Bu metodla cari mal-material ehtiyatlarının sifariş həcminin iqtisadi qiymətləndirməsində istifadə olunur.

• Bu üsula görə ehtiyatlar müəssisə tərəfindən alındıqları ardıcıllıqla da istifadə olunur və məhsulun maya dəyərinəəlavə olunur.
Ehtiyatların uçotu isə ən son satınalma qiymətləri ilə aparılır.

√ Bu metodda məhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çəkilmiş xərcə uyğun olaraq ehtiyatların dəyəri azaldılır.

• Burada məhsulun maya dəyəri ən son alınmış xammal və materialların dəyəri əsasında müəyyən edilir.  Ehtiyatların uçotu isə ən qabaq
alınmış qiymətlərlə aparılır.

402. Satılmış məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının və ehtiyatların qiymətləndirilməsi  metodlarının mahiyyəti hansı hallarda doğru
deyildir:

√ Optimal sifariş həcminə görə qiymətləndirmə.Bu metodla cari mal-material ehtiyatlarının sifariş həcminin iqtisadi qiymətləndirməsində
istifadə olunur.

• Son alınmış ehtiyatın dəyərinə görə qiymətləndirmə.Burada məhsulun mayadəyəri ən son alınmış xammal və materialların dəyəri
əsasında müəyyən edilir.  Ehtiyatların uçotu isə ən qabaq alınmış qiymətlərlə aparılır.

• Orta qiymət metodu ilə qiymətləndirmə. Bu halda ehtiyatların vahidinin orta qiyməti müəyyən edilir və maya dəyərinin
hesablanmasında istifadə edilir.

• İlk alınmış ehtiyatın dəyərinə görə qiymətləndirmə. Bu üsula görə ehtiyatlar müəssisə tərəfindən alındıqları ardıcıllıqla da istifadə
olunur və məhsulun maya dəyərinəəlavə olunur. Ehtiyatların uçotu isə ən son satınalma qiymətləri ilə aparılır.

• Fərdi qiymətləndirmə metodu. Bu metoddaməhsul vahidi satıldıqdan sonra ona çəkilmiş xərcə uyğun olaraq ehtiyatların dəyəri azaldılır.

403.
Satılmış məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının və ehtiyatların qiymətləndirilməsinin hansı metodları vardır: 1.Fərdi
qiymətləndirmə metodu. 2.İlk alınmış ehtiyatın dəyərinə görə qiymətləndirmə 3.Son alınmış ehtiyatın dəyərinə görə qiymətləndirmə
4.Orta qiymət metodu ilə qiymətləndirmə 5.Optimal sifariş həcminə görə qiymətləndirmə

• 1,2,3,5
√ 1,2,3,4,
• 2,3,4,5
• 1,2,3,4,5
• 1,2,3,5

404. Mal-material ehtiyatlarının Optimal sifariş həcminin (EOQ) göstəricisinin müəyyən edilməsində , fərz olunan hansı hallar üzrə
hesablamalar aparılır: 1.Müəssisələrin çoxunda xammal ehtiyatlarının istifadəsi sabit templə həyata keçirilmir. 2.

√ 4.5
• 1,2,3
• 2.3
• 1,2,5
• 3.4

405.

Mal-material ehtiyatlarının Optimal sifariş həcminin (EOQ) göstəricisi, reallığı əks etdirmədiyi fərz olunan hallarina daxil deyildir:
1.Müəssisələrin çoxunda xammal ehtiyatlarının istifadəsi sabit templə həyata keçirilmir. 2.Şirkətlər növbəti sifariş olunmuş xammal
ehtiyatının alınması üçün ehtiyatların tamamilə tükənməsini gözləmirlər.  3.Müəssisə ehtiyatın müəyyən minimum həddə çatdığı anda
növbəti sifariş olunmuş xammal ehtiyatının alınmasını həyata keçirə bilər. 4.İstehsal prosesində xammal sərfi zamanlar üzrə sabitdir və
xammal ehtiyatı tam istifadə olunduqdan sonra növbəti  sifariş  q  miqdarda xammal   müəssisənin  anbarına  daxil  olmasına əsaslanır.
5.müəssisənin anbarında olan xammal ehtiyatının maksimal həcmi daima q olacarsa və bu zaman ehtiyatların illik saxlanma xərci
anbarda olan xammal ehtiyatının orta miqdarından (q/2) həcmdə  xətti asılılıqlı olacaqdır.



√ 1,2,3
• 1,2,4
• 1,2,5
• 3,4,5
• 2,3,4

406. Müəssisədə ehtiyatlarla bağlı xərclərə aiddir:

• sifariş həcminin artması Saxlanma və Sifariş xərcləri heç bir halda dəyişmir
• Heç biri
√ sifariş həcminin artması ilə düz mütənasib olaraq illik saxlanma xərcini artırır;
• sifariş həcminin artması ilə tərs mütənasib olaraq illik saxlanma xərcini azalır;
• sifariş həcminin artması ilə düz mütənasib olaraq illik sifarış xərci də artırır

407. Müəssisənin inkişaf dinamikası və maliyyə vəziyyətinin operativ, əyani və sadə qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan Ekspress-təhlilə
aşağıdakılardan hansı daxil deyildir:

• Müəssisənin uçot siyasəti ilə tanışlıq
• Mühüm indikativ göstəricilərlə tanışlıq
• İzahedici qeydlərin oxunması
• Hesabatda “xəstə” maddələrin aşkar edilməsi və onların dinamikada qiymətləndirilməsi
√ Analitik əmsallar sisteminin hesablanması.

408. Maliyyə hesabatlarının formaları  haqqında deyilənlərin hansıları yanlışdır:

√ Müəssisədə Balans hesabatı onun bir tərəfində aktivlər də  həmin resursların yaranma mənbəyi, digər tərəfində passivlər hissəsində isə
müəssisənin sərəncamında olan resurslar öz əksini tapır.

• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın tərtib olunmasında məqsəd daxil olan və çıxan pul vəsaitlərinin  mənbələrini müəyyən
etmək və onların təhlilinə imkan yaratmaqdan ibarətdir.

• Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın (KDHH) ın yekunu Balans hesabatının xüsusi kapital bölməsinə əlavə edilərək cəmlənir.

• Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatdaxildə menecerlərə növbəti dövrlərin xərclərini planlaşdırmağa, kənarda isə investisiya
qərarlarının qəbuluna ən çox təsir edən formadır.

• Cavabların hamısı yanlışdır

409. Müasir maliyyənin davamçıları sayılan Robert Bodi və Mertona görə  maliyyə əmsalları hesabına müəssisənin hansı aspektlərinin təhlili
mümkün sayılır: 1Rentabellik göstəricisi 2.Aktivlərin dövriyyəsi, 3.maliyyə rıcağı 4.Likvidlik göstəricisi 5.Müəssisənin bazarın dəyərini

√ 1,2,3,4,5
• 2,3,4,5
• 4,5,1
• 2,3,4
• 1,3,4,5

410. Maliyyə hesabatlarının formaları  haqqında deyilənlərin hansıları yanlışdır:

• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın yekunu bankda və kassada qalan pul vəsaitlərinin yekun göstəricisidir.
• Cavabların hamısı yanlışdır

• Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatdaha çox gəlirləri xarakterizə etdiyi üçün beynəlxalq təcrübədə Gəlirlərin hesabatı kimi də
adlandırılır.

√ Müəssisədə Balans hesabatı onun bir tərəfində aktivlər də  həmin resursların yaranma mənbəyi, digər tərəfində passivlər hissəsində isə
müəssisənin sərəncamında olan resurslar öz əksini tapır.

• Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatbeynəlxalq praktikada bölüşdürülməmiş mənfəət haqqında hesabat kimi də adlanır.

411.

Hansı hal  Maliyyə Hesabatının əsas hesabat elementlərinin mahiyyəti uyğun deyildir: 1.Aktivlər (assets) - müəssisənin keçmiş
fəaliyyəti nəticəsində yaranmış, onun nəzarətində və istifadəsində olan elə resurslardır ki, gələcəkdə həmin resurslar müəssisəyə iqtisadi
fayda gətirəcək. 2.Ohdəliklər (liabilities) - müəssisənin keçmiş fəaliyyəti nəticəsində yaranmış və gələcəkdə ona iqtisadi fayda gətirəcək
resurslann həmin müəssısədən axıb getməsinə-çıxmasına  səbəb olan borclarıdır. 3.Xüşusi kapital (equity capital) - müəssisənin
aktivlərindən onun öndəliklərını çıxdıqdan sonra qalan xalis aktivləridir. 4.Gəlir (income) - hesabat dövründə müəssisənin iqtisadi
faydasımn elə artmasıdır ki, bu öz əksini aktivlərin artmasında, yaxud öhdəliklərin azalmasında tapır. Bunun nəticəsində kapitalın
mülkiyyətçilərin paylan hesabına olmayan artımı baş verir.   5.Xərclər (expenses) - hesabat dövründə müəssisənin iqtisadi faydasının elə
azalmasıdır ki, bu öz əksini aktivlərin dəyərinin azalmasında və ya itiril-məsində yaxud öhdəliklərin artmasında tapır, bunun da
nəticəsində kapitalın mülkiyyətçiləri tərəfındən geri çıxanlması hesabına olmayan azalması baş verir. 6.Dövrüyyə pul
vəsaitləri—nominal davam edən istehsal tsikli, istehsal tsikli bir ildən az olanda isə il ərzində yenidən nağd pula çevrilən kassa vəsaiti
və başqa vəsaitdir .



√ 1,2,3,4,5
• 1,3,4,5,6
• 1,2,4,5,6,
• 1,2,3,5,6
• 2,3,4,5,6

412. Maliyyə Hesabatının əsas hesabat elementlərinə daxildir: 1.Aktivlər 2.Öhdəliklər 3.Xüsusi Kapital 4.Gəlirlər 5.Xərclər 6.Dövriyyə pul
vəsaitləri

√ 1,2,3,4,5,
• 1,2,3,5,6
• 1,2,4,5,6
• 1,3,4,5,6
• 2,3,4,5,6

413. Maliyyə münasibətləri dedikdə nə başa düşülür?

√ müxtəlif təsərrüfat subyektləri arasında qurulan münasibətlər
• maliyyənin mahiyyəti və məzmunu
• vergi orqanları arasında münasibətlər
• bölgü və nəzarət
• maliyyə sistemi

414. Maliyyə təhlili əsasən nəyə əsaslanır

√ uçot informasiyalarına və idarəetmə uçotunun məlumatlarına
• sərbəstdir
• illik informasiyalara
• operativ nəzarət
• maliyyə hesablarına

415. Maliyyə təhlilinin xüsusiyyətinə aiddir

√ taktiki və strateji xarakterli qərarların informasiya təminatı
• cari plan
• heç biri
• pul axınlarının qiymətləndirilməsi
• operativ-plan

416. Maliyyə təhlilinin  əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. Səhv olanı göstər

√ təhlilin nəticələrinin qapalı olması
• təhlilin yekunlarının etibarlıq səviyyəsi
• müəssisəninəmlakı və maliyyəsinin vəziyyəti xarakterizə olunur
• meyarlar sistemində pul ölçüsünün dominantlılığı
• təhlilin nəticələrinin istifadəçilərə açıq olması

417. Müəssisə nə vaxt ödəməqabiliyyətli sayılır?

√ dövriyyə vəsaitlərinin məbləği borcların həcmindən çox olduqda
• xərclərin minimumlaşdırmaq
• dövriyyə vəsaitlərinin məbləği borc vəsaitlərindən az olduqda
• heç biri
• mənfəət çox olduqda

418. Ödəmə qabiliyyəti nə deməkdir?

√ müəssisənin maliyyə vəziyyətinin və onun dayanıqlılığının xarici təzahür forması
• maliyyə planı



• rentabelliliyin qiymətləndirilməsi
• müəssisənin daxili maliyyə vəziyyətinin təzahür forması
• müəssisənin balansının tərkibi və strukturunun qiymətləndirilməsi

419. Maliyyə fəaliyyətinin təhlil metodları. Səhv olanı göstər

√ funksional
• şauqili
• müqayisəli təhlil
• amillər üzrə təhlil
• üfiqi

420. Maliyyə təhlilinin baza elementinə aid olmayanı göstər

√ maliyyə taktikası
• maliyyə münasibətləri
• maliyyələşmə mənbələri
• iqtisadi potensialdan istifadənin nəticələri
• maliyyə resursları

421. Maliyyə təhlilinin baza elementi

√ iqtisadi potensialdan istifadənin nəticələri
• zərər
• sığorta ödənişləri
• heç biri
• mənfəət

422. Maliyyə təhlilinin nəticələri kimə lazım deyil?

√ alıcıya
• kreditorlara
• malgöndərənə
• vergi xidmətinə
• səhmdara

423. Ümumi aydın informasiyalara aid olan prosedurlar

√ maliyyə uçotu və maliyyə təhlili
• müəssisədaxili təhlil
• planlaşdırma
• proqnozlaşdırma
• idarəetmə uçotu

424. Müəssisədə maliyyə təhlilinin əsas məlumat mənbəyini göstər:

√ mühasibat balansı
• pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu,kassa planı
• ödəmə təqvimi, kassa planı
• kassa planı,mənfəət planı
• biznes-plan,uçot məlumatları

425. Aşagıdakılar maliyyə təhlilinin metodlarıdır,yoxsa yox .

√ hamısıdır
• qruplaşma
• maliyyə əmsalları
• heç biri deyil
• müqayisə



426. Maliyyə təhlilinin metodunu göstər:

√ qruplaşma metodu
• birbaşa metod
• analitik metod
• vaxt metodu.
• nəzarət metodu

427. Maliyyə təhlilinin müqayisə metodunun mahiyyətini göstər:

√ plan və faktiki göstəricilərdən istifadə edilir
• təhlil aparmaq üçün cədvəl tərtib olunur
• əmsal göstəricilərindən istifadə olunur
• mütləq maliyyə göstəricisinin başqa bir göstəriciyə nisbəti kimi götürülür.
• göstəricilər qruplaşdırılır

428. Maliyyə vəziyyətinin təhlilinin birinci mərhələsinin mahiyyətini göstər:

• ödəmə qabiliyyətinin və maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi
• balansın likvidliyinin qiymətləndirilməsi
• dövriyyə aktivlərinin dövriyyəsinin təhlili.
√ maliyyə vəziyyətinin ümumi qiymətləndirilməsi
• kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

429. Maliyyə təhlili hansı metod ilə aparılır?

√ qruplaşma
• nəzarət
• əmsal
• analitik
• təftiş

430. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində istifadə olunan nəzarət metodu:

√ müqayisə metodu
• Balans metodu
• Maliyyə hesablamaq metodları
• riyazi metod
• Inteqlal metod

431. Balans mənfəəti təhlil olunan zamanı müqayisə olunan dövrlərin məlumatlarını göstər:

√ keçən ilin və hesabat ilinin göstəriciləri
• plan ilinin axırına, hesabat ilinin axırına
• keçən ilin və plan ilinin göstəriciləri
• plan ilinin əvvəli və keçən ilin axırına olan göstəricilər.
• plan ilinin əvvəlinə və sonuna

432. Satışdan mənfəətin hesablanması hansı göstəricilərə əsaslanır?

√ tam maya dəyəri, qiymət
• tam maya dəyəri, kommersiya xərcləri bölüşdürülməyən mənfəət
• qiymət, istehsal maya dəyəri
• tam maya dəyəri, rentabellik, mənfəət vergisi
• satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət

433. Maliyyə nəticələrinin təhlili üçün mənfəətin hansı hissəsi əsas götürülür?

√ mənfəətin ümumi məbləği
• mənfəətin formalaşması istiqamətləri



• xalis mənfəət
• bölüşdürülən mənfəət.
• satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət

434. Maliyyə nəticələrinin təhlili hansı göstəricilərə əsasən aparılır?

√ mənfəətin formalaşması istiqamətləri
• istehsal xərcləri, satışdan gəlir, mənfəət, tam maya dəyəri.
• xüsusi dövriyyə vəsaiti
• bölüşdürülməyən mənfəət.
• maya dəyəri

435. Müəssisənin maliyyə sabitliyi hansı gösrtərici ilə müəyyən edilir?

√ ödəmə qabiliyyəti
• kredit qabiliyyəti
• hesablaşmaların vəziyyəti
• debitor və kreditor borcları
• balansın likvidliyi

436. Müəssisədə maliyyə təhlilinin əsas məlumat mənbəyini göstər:

√ mühasibat balansı
• pul vəsaitinin hərəkəti proqnozu
• ödəmə təqvimi
• kassa planı
• biznes-plan

437. Maliyyə təhlilinin metodlarını göstər:

√ hamısıdır
• qruplaşma
• maliyyə əmsalları
• heç biri deyil
• müqayisə

438. Maliyyə təhlilinin metoduna aid deyil?

√ nəzarət metodu
• qruplaşma metodu
• maliyyə əmsalları
• cədvəl tərtib etmək
• müqayisə metodu

439. Maliyyə təhlilinin müqayisə metodunun əsasını nə təşkil edir ?

√ plan və faktiki göstəricilər
• təhlil aparmaq üçün cədvəl tərtib olunur
• əmsal göstəricilərindən istifadə olunur
• mütləq maliyyə göstəricisinin başqa bir göstəriciyə nisbəti kimi götürülür.
• göstəricilər qruplaşdırılır

440. Maliyyə təhlilinin əsas əhəmiyyətini göstər:

√ maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ehtiyatların aşkar edilməsi
• dövriyyə kapitalından səmərəli istifadə
• tədavül sferasında dövriyyə kapitaldan istifadənin sürətləndirilməsi
• büdcəyə vergilərin vaxtında və tam məbləğdə ödənilməsi.
• istehsal fondlarından istifadənin yaxşılaşdırılması ehtiyatları



441. Müəssisədə maliyyə təhlilinin predmetini göstər:

√ müəssisənin maliyyə vəziyyəti
• ümumi məhsul
• müəssisənin satış fəaliyyəti
• müəssisənin təchizat vəziyyəti.
• istehsal olunan məhsullar

442. Alıcılar nə zaman malın dəyərini ödəməkdən imtina edirlər?

• alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmədikdə
√ satıcı müqavilə şərtlərini pozduqda
• satıcı mal göndərmədikdə
• alıcı iflasa uğradıqda
• alıcının maliyyə vəziyyəti pis olduqda

443. Plan ilinin sonuna hazır məhsul qalıqlarının tərkibini göstər

√ normativ həcmində satılmayan hazır məhsul qalıqları
• alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar
• ambarda olan  faktiki həcmdə hazır məhsullar
• alıcılara göndərilən, lakin ödənilmə vaxtı çatmayan mallar, yola salınan mallar
• yola salınan mallar, alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən mallar

444. Birbaşa metod ilə mənfəəti hesablayan zaman hansı amillərin mənfəətin səviyyəsinə təsirini müəyyən etmək mümkün deyil?

• dolayı xərclər, qiymət, istehsal maya dəyəri
• ilin əvvəlinə hazır məhsul qalıqları, qiymət, istehsal maya dəyəri
• ümumi məhsul, əmtəəlikməhsul, maya dəyəri
√ qiymət, maya dəyəri, çeşidlər, keyfiyyət
• sortluluq, kommersiya xərcləri, keçici əmtəə qalıqları

445. Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının hesablama metodu hansı göstəricilərə əsaslanır?

• gəlir
• tam maya dəyəri , vergi, qiymət
√ əmtəəlik məhsul, ümumi məhsul, qiymət
• istehsal, maya dəyəri, qiymət
• maya dəyəri, ümumi məhsul, mənfəət

446. Əgər bazarda istehsal olunmuş mallara tələb artarsa, o zaman bu hansı iqtisadi alətə təsir göstərəcək?

• bank faizinə
• dividendə
• maya dəyərinə
√ qiymətə
• vergiyə

447. Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında pay iştirakı ilə əlaqədar aktivlər hansı aktivlərə daxildir?

• qeyri-material aktivlər
• əsas və dövriyyə aktivləri
• dövriyyədənkənar aktivlər
√ maliyyə aktivləri
• material aktivlər

448. Rentabelliyin yüksəldilməsi yolları

• investisiya qoyuluşu
√ əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi



• maya dəyərinin qalxması
• heç biri
• borc vəsaitlərininazaldılması

449. Rentabelliliyin növünə aid olanı göstər

• investisiya
√ xərclərin rentabelliyi
• gəlirin rentabelliyi
• sığorta
• heç biri

450. Ehtiyat fond nədir?

√ risk fondudur
• yığım fondu
• investisiya fondu
• iqtisadi həvəsləndirmə fondu
• amortizasiya fondudur

451.  Müflisləşmə zamanı  Böhranlı müflisləşmə  mərhələsində hansı proses baş verir?

• xərclərin büdcədən maliyyələşməsi
√ müəssisənin xərclərinin kreditorlar hesabına maliyyələşməsi
• müəssisənin kredit hesabına maliyyələşməsi
• müəssisənin xərclərinin maliyyələşməsində uzunmüddətli kreditlərdən istifadə
• xərclərin sığorta hesabına ödənilməsi.

452. Müflisləşmənin  yol verilən müflisləşmə  mərhələsində nə baş verir?

• satış planı yerinə yetirilir
√ mənfəət itirilir
• rentabellik sabit qalır
• mənfəətin səviyyəsi sabit qalır
• istehlak genişlənir

453. Müəssisənin müflisləşməsinin üçüncü mərhələsi necə adlanır?

• orta vəziyyətdə müflisləşmə
• yol verilən müflisləşmə
√ fəlakətli müflisləşmə
• böhranlı müflisləşmə
• ağır vəziyyətdə müflisləşmə.

454. Müəssisənin iflası məsələsinə məhkəmədə baxılmaq üçün onun kreditorlara olan borcunun səviyyəsi hansı pul fonduna görə faizlə
müəyyən edilir?

• əmək haqqı fondu
√ nizamnamə fondu
• yığım fondu
• ehtiyat fondu
• istehlak fondu

455. Balansın qurluşunun qiymətləndirmə göstəricisi

• heç biri
√ cari likvidlik əmsalı
• ödəməqabiliyyətsizliyi
• dayanıqlılıq
• dövriyyə vəsaitinin çatışmamazlığı



456. Müəssisədə maliyyə göstəricilərinin nisbəti təhlil olunmalıdır. Səhv olanı göstər

• bütün passivlərin məbləğinə nisbəti
√ mənfəətin maya dəyərinə nisbəti
• dövriyyə aktivlərinin bütün aktivlərə olan nisbəti
• borc vəsaitlərinin  xüsusi vəsaitlərin məbləğinə nisbəti
• xalis mənfəətin müəssisənin bütün aktivlərinə nisbəti

457. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin pisləşməsini xarakterizə edən göstəricilərə aid deyil

• təcili öhdəçilikləri ödəmək qabiliyyətinə malik olmaması
• əsas iş fəaliyyətindən zərər
√ xarici dövriyyə vəziyyəti
• pul vəsaitinin daxilolmasının azalması
• xüsusi dövriyyə vəsaitinin çatışmazlığı

458. Antiböhranlı maliyyə idarə edilməsi prosesinin mərhələsi

√ maliyyə böhranının simptomlarını aşkarlamaq məqsədilə müəssisənin maliyə vəziyyətinin monitorinqinin aparılması
• heç biri
• hərəkətin alternativliliyi
• xarici sanksiyanınoptimallığı
• qəbul edilən qərarların kompleksliyi

459. Antiböhranlı maliyyə idarə edilməsi prinsipinə aid olmayanı göstər

• effektivlik
• təcili reaksiya vermək
√ maliyyə vəziyyətinin diaqnostikası
• idarəetmənin uyğunlaşması
• daxili resurslardan istifadənin prioritetliyi

460. Antiböhranlı maliyyə idarə edilməsi məsələsinə aid deyil

√ daxili resurslardan istifadənin prioritetliyi
• daxili resurslardan istifadənin prioritetliyi
• müəssisənin  tədiyyə qabiliyyətinin aradan qaldırılması
• maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün tədbirlərin görülməsi
• müəssisənin maliyyə dayanıqlılığının bərpa olunması

461. Müflisləşən müəssisənin əmlakı satıldıqdan sonra daxil olan gəlir birinci növbədə hansı məqsəd üçün istifadə olunmalıdır?

• təsisçilər arasında bölünməlidir
√ girovda olan əmlak təmin olunmalıdır
• əmək haqqı ödənilməlidir
• sığorta haqları ödənilməlidir
• sosial vergilər ödənilməlidi

462. Əgər Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya bankına verilən lisenziya alınarsa, o zaman hansı roses baş verər?

• kommersiya bankının təsisçilərinin sayı ixtisar olar.
• kommersiya bankının təsisçilərinin sayı artar
• kommersiya bankı başqa bankla birləşir
• kommersiya bankının nizamnamə kapitalı artar
√ kommersiya bankı müflisləşər

463. Kommersiya banklarının müflisləşməsi haqqında məhkəmə qarşısında kim iddia qaldıra bilər?

• Nazirlər Kabineti



• Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank
√ Kommersiya bankları
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.

464. Borclunun kreditorlara olan borcunun həcmi onun nizamnamə kapitalının neçə faizi həcmində olarsa, məhkəmə iflas ilə əlaqədar işə
baxılmasını dayandıra bilər?

• 18 faizdən aşağı
√ 10%-dən aşağı
• 20%-dən aşağı
• 15%-dən yuxarı
• 10 faizdən yuxarı.

465. Hansı müddət ərzində kreditorlara olan borclar ödənilməzsə, müəssisə müflisləşməyə məruz qalar?

√ 3 ay
• 6 ay
• 2 il.
• 9 ay
• 12 ay

466. Muəssisənin iflası haqqında hansı subyekt qərar qəbul edir?

√ məhkəmə
• Vergilər Nazirliyi.
• Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank
• kreditorlar

467. Müflisləşmə zamanı müəssisənin yenidən təşkili nəyi nəzərdə tutur?

• müəssisənin başqa müəssisələrlə birləşdirilməsi
• müəssisənin əmlakının müəyyən hissəsinin satılması.
√ müəssisənin idarəçiliyinin, fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi
• müəssisənin ləğv olunmasını
• müəssisənin satılmasını

468. Müflisləşmə zamanı kreditorlarla borclu müəssisə arasında sülh sazişinin bağlanmasının məqsədini göstər:

√ kreditora olan borcun hissə-hissə ödənilməsi
• kreditor tərəfindən borcdan imtina olunması.
• kreditorpa olan borcun ödənilməsi
• kreditor tərəfindən müəssisənin yeniləşdirilməsi
• müəssisənin maliyyələşdirilməsi

469. Borclu müəssisənin material aktivinə daxil olmayan elementi göstər:

√ qeyri-material aktivlər
• maliyyə aktivləri.
• dövriyyə aktivləri
• dövriyyədənkənar aktivlər
• uzunmüddətli qoyuluşlar

470. Beynəlxalq uçot və hesabat sistemində maliyyə hesabatlarının əsas hesabat elementləri neçə yere bölünür?

• 7
• 8
√ 5
• 4



• 3

471. Müəssisədə xüsusi dövriyyə vəsaitinə bərabər tutulan vəsaitlər necə adlanır?

• satışdan gəlir
• sair satışdan mənfəət
• xalis mənfəət
• bölüşdürülməyən mənfəət
√ möhkəm passivlər

472. Müəssisədə hansı pul fondu həm mənfəət, həm də amortizasiya ayırmaları hesabına təşkil olunur?

• istehlak fondu
• heç biri
• nizamnamə fondu
√ yığım fondu
• ehtiyat fondu

473. Xarici və milli valyuta ilə pul vəsaiti, debitor borcları müəssisənin hansı aktivlərinə daxildir?

√ maliyyə aktivləri
• qeyri-material aktivlər.
• cari aktivlər
• real aktivlər
• birbaşa aktivlər

474. Dövriyyə vəsaitinin norması nəyi ifadə edir?

• yola salınmış malın dəyəri neçə günə ödənilməlidir
• malları neçə günə yola salmaq olar
√ ehtiyatı neçə gün təşkil etmək lazımdır
• hesab sənədləri neçə gün ərzində banka verilməlidir
• xərcləri necə gün maliyyələşdirmək olar

475. Büdcə təşkilatlarının maliyyə planları necə adlanır?

√ Xərc smetası;
• Xərc sifarişi.
• Kassa planı
• Biznes plan;
• Gəlirlər və xərclər balansı;

476. Müəssisədə möhkəm passivlərə daxil olan elementi göstər

√ DSMF ayırmalar üzrə minimum borc
• satışdan gəlir
• heç biri
• sair satışdan gəlir
• mənfəət

477. Müəssisənin sağlamlaşdırılmasının  müdafiə  taktikasına hansı tədbir daxildir?

√ istehsal və satış xərclərini ixtisar etmək
• lisenziyanı icarəyə vermək.
• xaricdən investisiya almaq
• kapital qoyuluşunu həyata keçirmək
• əmlakı icarəyə vermək

478. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirən əsas göstəricini göstər:



√ dövriyyə aktvilərinin vəziyyəti
• möhkəm passivlər.
• dövriyyədən kənar aktivlər
• qeyri-material aktivləri
• maliyyə aktivləri

479. Müəssisədə maliyyə nəzarətinin hansı metodundan istifadə etməklə iflasın əlamətlərini müəyyən etmək olar?

• təftiş
• müayinə
• baxış
• monitoriq
√ təhlil

480. Müəssisədə müflisləşmə prosesi neçə mərhələyə ayrılır?

• 5
• 2
√ 3
• 6
• 4

481. Maliyyə meneceri nələri bacarmalıdır? 1.maliyyə alətləri ilə işləməyi 2.mühasibat hesabatlarını təhlil etməyi 3.aktivlərin idarə
olunmasını 4.dövlət büdcəsinin idarə olunmasını 5.audit fəaliyyətini

√ 1,2,3
• 3,4,5
• 2,4,5
• 1,4,5
• 1,3,5

482. Beynəlxalq uçot və hesabat sistemində maliyyə hesabatlarının əsas hesabat elementlərinə hansilar aiddir?

√ hamısı
• öhtəliklər
• xərclər
• gəlirlər
• xüsusi kapital

483. Maliyyə uçotunun vəzifəsi istifadəçilərin qərar qəbul etməsi üçün maliyyə hesabatlarını hazırlamaqdır. Hansı bu hesabatlara aid deyil?

√ vergi uçotu haqqında hesabat
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
• kapital dəyişikliyi haqqında hesabat
• mənfəət və zərərə aid hesabat
• balans hesabatı

484. Layihə üzrə sadalananlardan göstəricilərdən hansı səhmdarlarların maraq dairəsindədir.

• Xalis çevrilmiş (artırılmış) dəyər
• Gəlirlilik
• Xalis terminal dəyər.
• Rentabellik
√ Geri qaytarma müddəti

485. Şüurlu maliyyə meneceri hər cəhətlə maliyyə riçaqının  ciyninin  qiymətini ________artırmağa çalışır:

√ Borc vasitələrinin faiz dərəcələrindən asılı olaraq
• Vergi korrektorundan asılı olaraq
• Müqavilə üzrə normayivə uyğun olaraq



• Diferensialdan asılı olaraq
• Aktivlərin iqtisadi rentabelliyindən asılı olaraq

486. Göstərilən maliyyələşmə mənbələrinin mahiyyəti hansı halda səhv verilmişdir

√ Büdcə maliyyələşməsimüxtəlif səviyyəli büdcələrə ödənişlər dən əldə olunan vəsait hesabına onun fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsidir.

• Kapital bazarı mexanizmi vasitəsilə maliyyələşmə maliyyələşmə mənbəyinin artırılması kimi bazar şərtlərinə uyğun olaraq investorların
vəsaitlərinin cəlb olunması halıdır.

• Bank kreditləşməsi görsənir pul vəsaitlərinin qısa müddətdə əldə edilə bilməsilə daha cəlbedici mənbədir.

• müəssisələrin ödənişin gecikməsi (debitor və kreditor ödənişləri) şərtilə bir-birini məhsulla təmin edilməsdi zamanı həqiqi əsaslarla
qarşılıqlı maliyyələşmələrin yaranması halı təsərrüfat subyektinin qarşılıqlı maliyyələşməsi formasıdır.

• Özünü maliyyələşdırmə müəssisənin qenerasiya (dalgavari hərəkət) olunan mənfəəti hesabına onun fəaliyyətinin maliyyələºdirilməsidir.

487. Müəssisədə istehsal həcminin zərərsizlik həddi necə müəyyən edilir?

√ müəssisədə məh-sul vahidinin satış qiymətindən məh-sul vahidinə düşən dəyişən xərcləri  çıxıb, şərti-sabit xərclərin ümumi məbləğini
bu fərqə bölməklə;

• müəssisədə şərti-sabit xərclərin ümumi məbləğini məh-sul vahidinə düşən dəyişən xərclərə bölməklə;
• müəssisədə şərti-sabit xərclərin ümumi məbləğini məh-sul vahidinin satış qiymətinə bölməklə;
• müəssisədə şərti-sabit xərclərin üzərinə dəyişən xərcləri gəlib, bu cəmi məh-sul vahidinin satış qiymətinə bölməklə.

• müəssisədə məh-sul vahidinin satış qiymətinin üzərinə məh-sul vahidinə düşən dəyişən xərcləri gəlib, şərti-sabit xərclərin ümumi
məbləğini bu cəmə bölməklə;

488. Məhsulun maya dəyəri:

√ məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuş material və əmək haqqı və əsas fondlardan amorti-zasiya ayırmalarının və s.
xərclərin məcmu-su-nu əks etdirir;

• məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların və dövriyyə vəsaitlərinin dəyər ifadəsində məcmu-su-nu əks
etdirir;

• məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuş xammal, yanacaq, enerci, materiala çəkilən xərclərin   və əsas fondlardan
amorti-zasiya ayırmalarının məcmu-su-nu əks etdirir;

• rəqiblərlə qiymət mübarizəsində müəssisənin məhsula qoya biləcəyi ən optimal qiymətdir.
• məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların orta illik dəyərini əks etdirir;

489. Dünya praktikasında istehsal ehtiyatları (aktivləri) metodokasına əsaslanaraq Pul Qaliğı Vastələrinin optimallaşdırılmasının  metodları
təsbit edilmişdir. Bunlara aid deyildir:

√ Qorden modeli
• Miller—Orr modeli
• Stoun modeli
• Monte—Karlo və ya imtiyazlı modelləşmə modeli
• Boumoll modeli

490. Pul vəsaitləri və onların  ekvivalentlərinin üstün cəhətlərinə aid deyildir:

√ Pul qalığı vasitələrinin saxlanılması xərcləri, onların qısa müddətli qiymətli kağızlara yatırımı xərclərindən daha çoxdur.
• Pul vasitələrinin böyük həcmdə ehtiyata alınması kreditorlarla vaxtında hesablaşma imkanı verir.
• Pul vasitələrinin böyük həcmdə ehtiyata alınması nağd pul vəsaitinin çatışmamızlıqları riskini azaldır,
• Pul vasitələrinin böyük həcmdə ehtiyata alınması eyni zamanda gözlənilməyən investisiya lahiyələrində iştrakçı olmağa imkan yaradır.
• Pul vasitələrinin böyük həcmdə ehtiyata alınması həmişə müəssisənin üstünlük göstəricisidir.

491. Pul vəsaitləri və onların  ekvivalentinə  aid deyildir:

√ Debitor öhdəliklər
• Hesablaşma olan  pul vəsaitləri
• depozit hesablarında olan  pul vəsaitləri
• Başqa müəssisələrin qiymətli kağızları
• firmanın kassa hesabında olan  pul vəsaitləri

492. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin istiqamətləri

√ müssisənin maya dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi



• xərclərinqiymətləndirilməsi
• sığorta ayırmaları
• heç biri
• işgüzar reputasiya

493. Müəssisənin maliyyə  hesabatının təşkili yolu ilə nəyə nail olunur?

√ maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılıq aşkara çıxarılır
• mənfəət məksimumlaşır
• xərclər minimumlaşır
• heç biri
• müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi artır

494. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti nə ilə xarakterizə olunur? Səhv olanı göstər

√ vəsaitlərin likvidliyi
• vəsaitlərin mənbələrinin strukturu
• kapitalın dövretsə surəti
• öhdəliklərin  yerinə yetirmək qabiliyyəti
• vəsaitlərin tərkibi və yerləşdirilməsi

495. Müəssisələrin yenidən təşkili formaları. Səhv olanı  göstər

√ müdafiə
• bölüşmə
• dəyişdirmə
• birləşmə
• qovuşma

496. Şirkətlərin beynəlxalq maliyyələşmə forması

√ beynəlzalq lizinq
• trasst
• inkasso
• akkreditiv
• lizinq

497. Xarici ticarət əlaqələrinin valyuta şərtlərinin elementi deyil

√ risklərin diversifikasiyası
• valyuta ödəməsi
• valyuta itkiləri
• risklərin sığortalanması
• valyuta qiyməti

498. Xarici kontraktlarının rekvizitinə  aid olmayanı göstər

√ biznes plan
• kontraktların ümumiməbləği
• mal göndərilməsinin müddəti
• ödəmə şərti
• kontraktların predmeti

499. Valyuta – maliyyə şöbəsinin əsas funksiyası deyil

√ tədiyyə balansı
• nağd pulun proqnozlaşdırılması
• maliyyə bazarlarında mövcud vəziyyət üzərindədaimi nəzarət
• xarici ticarət kontraktlarının bağlanmasında iştirak
• investisiya sistemləri ilə daimi əlaqələr



500. Müəssisələrin dünya maliyyə bazarına çıxışının məqsədinə aid olmayanı göstər

√ rəqabət qabiliyyəti
• satışın həcmini artırmaq
• kapital qoyuluşunu maksimum gəlirlə təmin etmək
• mənfəətin həcmini artırmaq
• daha ucuz maliyyə resursları əldə etmək


