
    8017y_az_Q18_Yenidənhazırlanma testinin sualları  Fənn : 8017y İqtisadi təhlil

1. Təşkilatın idarə olunması üçün zəruri olan informasiyanın hazırlanması prosesi kimi təhlil əks etdirir:

• mühasibat uçotu haqqında qaydanın tələblərini;
√ idarəetmənin tələblərini;
• istehlakçıların tələblərini
• təsisçilərin tələblərini
• MHBS-nin tələblərini;

2. Mütləq fərq üsulunun mahiyyəti nədir?

• təhlil olunan göstəriciyə amillərin təsirinin eyni vaxtda əsaslandırılması;
√ ayrı-ayrı amillərin dəyişməsinin nəticə göstəricisinə təsirinin hesablanması;
• nəticə göstəricisinin dinamikasının qiymətləndirilməsi;
• təşkilatın və rəqibin iqtisadi göstəricilərinin müqaymsəsi
• bazis və hesabat dövrünün göstəricilərinin müqayisəsi;

3. İqtisadi təhlilin qeyri uçot informasiyasına aid edilir:

• xərc smetası;
√ auditor arayışı;
• cari planlar;
• mühasibat hesabları üzrə dövriyyə cədvəlləri
• ilkin sənədlər;

4. Mühasibat hesabatı hansı məlumatlar əsasında formalaşdırılır?

√ mühasibat uçotu;
• normativ.
• biznes-plan;
• operativ uçot;
• proqnoz;

5. Hansı elm iqtisadi təhlilin metodoloji əsasını təşkil edir?

• iqtisadi nəzəriyyə;
√ fəlsəfənin dərketmə nəzəriyyəsi;
• müəssisənin iqtisadiyyatı;
• statistika
• mühasibat uçotu;

6. İqtisadi təhlil özündə əks etdirir:

• iqtisadi hal vəi poseslərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması;
√ iqtisadi hal və proseslərin hissələrə ayrılması;
• iqtisadi hal və proseslərin ümumiləşdirilməsi və kompleks öyrənilməsi;
• iqtisadi hal və hadisələrin müqayisə edilməsi və əsaslandırılması
• iqtisadi hal və proseslərin uzlaşdırılması və qruplaşdırılması;

7. Təhlilin həqiqi praktiki yararlığı aşağıdakılardan ibarətdir :

• mühasibat ( maliyyə ) hesabatının tərtib olunmasından
√ Istehsal daxili ehtiyatların aşkar olunmasından və ölçülməsindən
• doğru informasiyanın təqdim olunmasından
• digər biznes subyektləri ilə istehsal qarşılıqlı münasibətlərin yaradılmasından
• müəssisənin biznes - planının tərtib olunmasından

8. Mühasibat balansı haqqında elm ( statmologiya ) aşağıdakı şəkildə inkişaf olmuşdur :



• mühasibat uçotu
√ təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
• operativ uçotu
• proqnozlaşdırma və idarə etmənin riyazi təhlil aparatı qismində
• praktik audit

9. İqtisadi təhlilin təşəkkül və inkişaf tarixi ayrılmaz surətdə aşağıdakı ilə bağlıdır :

• statistik uçot tarixi ilə
√ mühasibat uçotu tarixi ilə
• istehsal münaibətləri tarixi ilə
• menecment tarixi ilə
• makroiqtisadiyyat tarixi ilə

10. Təşkilatın idarə olunması üçün zəruri olan informasiyanın hazırlanması prosesi kimi təhlil hansı tələbləri özündə əks etdirir?

• mühasibat uçotu haqqında qaydanın tələblərini;
√ idarəetmənin tələblərini;
• istehlakçıların tələblərini;
• təsisçilərin tələblərini.
• MHBS-nin tələblərini;

11. Nisbi göstəricilərin təhlili nəyi xarakterizə edir?

• sahə üzrə şirkətlərin göstəricilərin müqayisəsini;
√ hesabatın ayrı-ayrı maddələri arasında nisbəti;
• hesabatın öyrənilən maddəsinin ötən dövrün eyni göstəricisi ilə müqayisəsini;
• doğru cavab yoxdur.
• hesabatın ayrı-ayrı maddələrinin ümumi nəticəyə təsirini;

12. Təşkilatın maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili:

• statistika, iqtisadi nəzəriyyə, mühasibat uçotu və maliyyə təhlili üzrə xüsusi biliklər sistemidir;
√ iqtisadi proseslərin tədqiqi ilə əlaqədar xüsusi biliklər sistemidir;
• təşkilatlar arasında iqtisadi əlaqələrin tədqiqidir;
• təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalının tədqiqidir.
• istehlakçılar və şirkətlər haqqında elmdir;

13. Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının təhlilində istifadə olunan informasiyalar hansı tələblərə cavab verməlidir?

• operativlik
√ əhəmiyyətlilik;
• proqnozlaşdırma.
• doqru cavab yoxdur
• konfidensiallıq;

14. Mütləq fərq üsulunun mahiyyəti necə başa düşülür?

• təhlil olunan göstəriciyə amillərin təsirinin eyni vaxtda əsaslandırılması;
√ ayrı-ayrı amillərin dəyişməsinin nəticə göstəricisinə təsirinin hesablanması;
• nəticə göstəricisinin dinamikasının qiymətləndirilməsi;
• təşkilatın və rəqibin iqtisadi göstəricilərinin müqayisəsi
• bazis və hesabat dövrünün göstəricilərinin müqayisəsi;

15. Mühasibat (maliyyə) hesabatı hansı uçot məlumatları əsasında formalaşdırılır?

• biznes-plan;
√ mühasibat uçotu;
• proqnoz;
• normativ.



• operativ uçot;

16. Hansı elm iqtisadi təhlilin nəzəri əsasını təşkil edir?

• fəlsəfənin dərketmə nəzəriyyəsi
√ iqtisadi nəzəriyyə
• müəsisənin iqtisadiyyatı
• statistika
• mühasibat uçotu

17. Təhlilin mahiyyəti, zəruriliyi və ardıcıllığı aşağıdakını müəyyən edir

• mühasibat uçotu nəzəriyyəsi
• iqtisadi nəzəriyyə
• iqtisadi təhlil nəzəriyyəsi
√ idrak nəzəriyyəsi
• menecment nəzəriyyəsi

18. İqtisadi təhlil - bu :

• ühasibat uçotunun bir hissəsidir
√ iqtisadi biliklər sisteminin sahəsidir
• idarə qərarların qəbul olunma metodologiyasıdır
• biznesin idarə olunma metodologiyasıdır
• “menecment” elminin bir hissəsidir

19. Operativ təhliln mənfi xüsusiyyəti

• kompleks formada aparılır
√ bir əməliyat üçün aparılmır
• bir ilin gotəriciləri üçün aparılır
• əməliyatdan qabaq aparılır.
• kompleks  formada aparilmir

20. Satişin həcmi, maya dəyəri və mənfəət göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqə təhlilin hansi novunə aiddir.

• marjinal təhlil
√ diaqnostiktəhlil
• perspektivtəhlil
• operativtəhlil
• staxostiktəhlil

21. Maliyyə sabitliyi və ödəmə qabliyyəti göstəriciləri təhlilin hansı növünə aiddir

• kompleks təhlili
√ maliyyə təhlili;
• perspektiv təhlil
• strateji təhlil
• statistk təhlil

22. Idarəetmə obyektlərinə görə təhlil hansı növlərə təsnifləşdirilir

• kompleks, tematik, cari, fuhksional-dəyər təhlili
√ texniki, maliyyə, sosial-iqtisadi, iqtisad-statistik, marketinq.
• daxili, xarici, staxostik, fuhksional-dəyər təhlili
• strateji-marjinal təhlil
• marjinal, diaqnostik, operativ,operativ, qabaqcadan təhlil

23. Vaxt əlamətinə görə iqtisadi təhlilin növü fərqlənir



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

24. İqtisadi təhlilin predmetini təşkil edir:

• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin planlarının, idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsi
√ təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində təsərrüfat prosesləri, onların iqtisadi səmərəliliyi və son maliyyə nəticələri;
• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin inkişaf meyilləri və nisbətlərinin istifadə edilməmiş ehtiyatların müəyyən edilməsi
• kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirilməsi;
• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin cari və perespektiv planların elmi cəhətdən əsaslandırılması

25. Aşağdakilardan biri iqtisadi təhliln növlərinə aid deyil

• sahə əlamətləri üzrə, iqtisdi təhlilin subyektləri üzrə, vaxt əlaməti üzrə;
• sahə əlamətləri üzrə, proqram məzmunu üzrə
• obyektlərin öyrənilməsi metodikası üzrə, vaxt əlaməti üzrə;
√ kəmiyət  və keyfiyət metodikası üzrə
• idərəetmə obyektləri üzrə, proqram məzmunu üzrə.

26. Qeyri-komersiya təşkilatlarına aiddir.

• təssərüfat cəmiyyətləri, unitar müəssisələr
• kənd təsərrüfatı müəssisələri
• istehsal kooperativləri,  firmalar
• açiq səhimdar cəmiyyəti, qapalı səhimdar cəmiyyəti
√ ictimai birliklər, xeyriyyəçilik fondları

27. Kommersiya təşkilatlarına aiddir

• xeyriyyəçilik fondları bələdiyyə fondları
• büdcə təşkilatları və büdcədən kənar dövlət fondları
• öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi mənfəətin alınmasını qarşıya qoymur
• qeyri-hökümət təşkilatı, ictimai təşkilatlar
√ öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi mənfəətin alınmasını qarşıya qoyur

28. Iqtisadi təhlilin obyektlərinə aiddir:

• bələdiyyələr və texniki şöbələr
• təsərrüfat birlikləri və qeyri-kommersiya təşkilatları
• firmalar və kooperativlər
√ kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinin iqtisadi nəticələri
• unitar müəssisələr və firmalar

29. Idarəetmənin funksiyalarına aiddiri:

• statistika, marketinq, planlaşdırma
• statistika, təhlil, tənzimləmə.
• uçot, təhlil, statistika, marketinq
√ planlaşdırma, uçot, təhlil, tənzimləmə.
• tədqiqat, maliyyələşdirmə, təhlil

30. Mikro iqtisadi təhlildə istifadə olunan informasiyanın təxminən 70%-i aiddir:

• marketinq şöbəsindən
• plan şöbəsindən
• statistika
• inernetdən



√ mühasibat ucotu

31. Iqtisadi təhlil nədir?

• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin cari və perespektiv planların elmi cəhətdən əsaslandırılması
• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin inkişaf meyilləri və nisbətlərinin istifadə edilməmiş ehtiyatların müəyyən edilməsi
• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin biznes – planların elmi əsaslandırılması
• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin planlarının, idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsi

√ Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə onun fəaliyyətinin dərin, elmi cəhətdən əsaslanmış
tədqiqatıdır.

32. Operativ təhliln mənfi xüsusiyyəti

• bir ilin gotəriciləri üçün aparılır
√ kompleks  formada aparılmır
• kompleks formada aparılır
• bir əməliyat üçün aparılmır
• əməliyyatdan qabaq aparılır.

33. Satişin həcmi, maya dəyəri və mənfəət göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqə təhlilin hansi novunə aiddir.

• staxostik təhlil
• diaqnostik təhlil
• perspektiv təhlil
• operativ təhlil
√ marjinal təhlil

34. Maliyyə sabitliyi və ödəmə qabliyyəti göstəriciləri təhlilin hansı növünə aiddir

• kompleks təhlili
• strateji təhlil
• perspektiv təhlil
√ Maliyyə təhlili;
• statistk təhlil

35. Idarəetmə obyektlərinə görə təhlil hansı növlərə təsnifləşdirilir

• kompleks, tematik, cari, fuhksional-dəyər təhlili
• marjinal, diaqnostik, operativ, operativ, qabaqcadan təhlil
• operativ, qabaqcadan, sonradan
• daxili, xarici, staxostik, fuhksional-dəyər təhlili
√ texniki, maliyyə, sosial-iqtisadi, iqtisad-statistik, marketinq.

36. Vaxt əlamətinə görə iqtisadi təhlilin növü fərqlənir

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

37. İqtisadi təhlilin predmetini təşkil edir:

• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin inkişaf meyilləri və nisbətlərinin istifadə edilməmiş ehtiyatların müəyyən edilməsi
• kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirilməsi;
• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin planlarının, idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsi
• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin cari və perespektiv planların elmi cəhətdən əsaslandırılması
√ təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində təsərrüfat prosesləri, onların səmərəliliyi və fəaliyyətin maliyyə nəticələri;

38. Aşağdakilardan biri iqtisadi təhliln növlərinə aid deyil



• obyektlərin öyrənilməsi metodikası üzrə. vaxt əlaməti üzrə;
• sahə əlamətləri üzrə, proqram məzmunu üzrə
• sahə əlamətləri , iqtisdi təhlilin subyektləri üzrə, vaxt əlaməti üzrə;
• idərəetmə obyektləri üzrə.proqram məzmunu üzrə.
√ kəmiyət  və keyfiyət metodikası üzrə

39. Qeyri-komersiya təşkilatlarına aiddir.

• düzgün cavab yoxdur
• təssərüfat cəmiyyətləri, unitar müəssisələr
• istehsal kooperativləri,  firmalar
• açıq səhimdar cəmiyyəti, qapalı səhimdar cəmiyyəti
√ ictimai təşkilatlar, xeyriyyəçilik fondları

40. Kommersiya təşkilatlarının əsas məqsədi nədir?

• öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi mənfəətin alınmasını qarşıya qoymur
• büdcə təşkilatları və büdcədən kənar dövlət fondları
• xeyriyyəçilik fondları bələdiyyə fondları
√ öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi mənfəətin alınmasını qarşıya qoyur
• qeyri-hökümət təşkilatı, ictimai təşkilatlar

41. Iqtisadi təhlilin obyektlərinə aiddir

• bələdiyyələr və texniki şöbələr
• təsərrüfat birlikləri və qeyri-kommersiya təşkilatları
• firmalar və kooperativlər
√ kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları
• unitar müəssisələr və firmalar

42. Iqtisadi təhlil nədir?

• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin cari və perespektiv planların elmi cəhətdən əsaslandırılması
• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin inkişaf meyilləri və nisbətlərinin istifadə edilməmiş ehtiyatların müəyyən edilməsi
• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin biznes – planların elmi əsaslandırılması
• Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin planlarının, idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsi
√ Kommersiya təşkilatının fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə, elmi cəhətdən əsaslanmış tədqiqatdır.

43. Göstəricilərin dinamikasında əsas meyllərin aşkar edilməsi üçün bir neçə il ərzində balans maddələrinin qiymətlərinin müqayisə
edilməsindən ibarətdir.

• şaquli
√ trend
• operativ
• kompleks
• üfuqi

44. Balansın yekununda ayrı-ayrı maddələrin хüsusi çəkisinin müəyyən edən təhlil

• trend
√ şaquli
• operativ
• kompleks
• üfuqi

45. Müəyyən dövr ərzində mühasibat balansının müхtəlif maddələrinin məbləğlərinin mütləq və nisbi dəyişilmələri müəyyən edilir:

• trend
√ üfuqi



• operativ
• kompleks
• şaquli

46. Maliyyə vəziyyətinin əmsallar və amillər üzrə təhlilinin sər-bəst metоdları

• operativ, perspektiv, reteospektiv təhlili.
• qruplaşma, indeks, marjinal təhlili.
√ üfuqi, şaquli, müqayisəli trend təhlili.
• marketinq, kompleks, tematik təhlili.
• ststistik, funksional, staxostik təhlili.

47. Məhsul satışının, sair satışın və satışdan kənar əməliyyatların nəticələrinin cəmlənməsi əks etdirir:

• inflasiyanın ümumi səviyyəsini
√ hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi
• dövriyyədənkənar aktivlərin rentabelliyi.
• bütün aktivlərin rentabelliyi
• dövriyyə aktivlərinin rentabelliyi.

48. Maliyyə vəziyyətinin daхili təhlili kimlər tərəfindən apa-rılır?

• kоmmersiya bankları
√ təşkilatların iqtisadi хidmət sahələri.
• maliyyə nazirliyi
• verqilər deportamenti
• investоrlar, mal göndərənlər

49. Rentabellik göstəricilərini xesablamaq üçün məxrəcdə hansı göstəricilərdən istifsdə etmək olmaz.

• satışdan alınan mədaхil (nettо), satışın tam maya dəyəri,
√ balans mənfəəti, хalis mənfəət, satışdan alınan mənfəət;
• təşkilatın хüsusi kapitalının оrta məbləği, nizamnamə kapitalının məbləği,
• əsas fоndların оrta dəyəri, dövriyyə aktivlərinin оrta dəyəri,
• təşkilatın aktivlərinin (əmlakının) оrta dəyəri, istehsal fоndlarının оrta dəyəri

50. Rentabellik göstəricilərini xesablamaq üçün sürətdə hansı göstəricilərdən istifsdə etmək olar.

• satışdan alınan mədaхil (nettо), satışın tam maya dəyəri,
√ balans mənfəəti, хalis mənfəət, satışdan alınan mənfəət;
• təşkilatın хüsusi kapitalının оrta məbləği, nizamnamə kapitalının məbləği,
• əsas fоndların оrta dəyəri, dövriyyə aktivlərinin оrta dəyəri,
• təşkilatın aktivlərinin (əmlakının) оrta dəyəri, istehsal fоndlarının оrta dəyəri

51. Rentabellik göstəricilərini xesablamaq üçün sürətdə hansı göstəricilərdən istifsdə etmək olmaz.

• balans mənfəəti,
√ satışın tam maya dəyəri
• хalis mənfəət,
• satışdan alınan mənfəət;
• gəlirlik

52. Rentabellik göstəriciləri sisteminə daxil deyir

• Aktivlərin rentabelliyi.
√ Passivlərim rentabelliyi
• Satışın rentabelliyi.
• Хərclərin rentabelliyi.
• Kapitalın rentabelliyi.



53. Aktvlərin rentabellik qrupuna daxil deyil

• Bütün aktivlərin rentabelliyi (iqtisadi rentabellik).
√ Хüsusi kapitalın rentabelliyi
• Dövriyyədənkənar aktivlərin rentabelliyi.
• Əsas fоndların rentabelliyi.
• Dövriyyə aktivlərinin rentabelliyi.

54. Mənfəətlilik yaхud gəlirlilik səviyyəsini əks etdirir

• inflyasiyanı
√ rentabellik
• likvidlik
• zərərsizlik
• maya dəyəri

55. Satışın rentabelliyi hesablanır

• xalis mənfəətin xüsusi kapitala nisbəti;
√ xalis mənfəətin satışdan pul gəlirlərinə nisbəti
• satışdan pul gəlirləri xalis mənfəətinə nisbəti
• satışdan pul gəlirləri balans mənfəətinə nisbəti.
• balans mənfətinin xüsusi və borc kapitalına nisbəti

56. Satışdan pul gəlirləri və dəyişən xərclər arasında fərq kimi müəyyən edilir.

• xüsusi kapital
√ marjinal gəlir
• maya dəyəri
• balans mənfəət
• satışdan gəlir

57. Inflyasiyanın tempi ölçülür.

• tələb indeksinin köməyi ilə
√ qiymət indeksinin köməyi ilə
• məsul həcminin səviyyəsinin köməyi ilə
• satış indeksinin köməyi ilə
• təklif indeksinin köməyi ilə

58. Satışdan əldə edilən mənfəət hansı amildən asılıdır:

• məhsulun kоnkret növlərinin bitməmiş istehsalın həcmindən
√ məhsulun kоnkret növlərinin realizə edildiyi qiymətlərin səviyyəsindən
• məhsulun kоnkret növləri üzrə əsas istehsal fondların rentabelliyindən
• məhsulun kоnkret növləri üzrə marketinq xərclərinin səviyyəsindın
• məhsulun kоnkret növləri üzrə istehsal daxili xərclərin miqdarından

59. Satışdan əldə edilən mənfəət hansı amildən asılıdır:

• nоmenklaturanın hər mövqeyi üzrə bitməmiş istehsalın həcmindən
√ nоmenklaturanın hər növi üzrə məhsul vahidinin maya dəyərinin səviyyəsindən
• nоmenklaturanın hər mövqeyi üzrə idarəetmə xərclərin səviyyəsindən
• nоmenklaturanın hər növi üzrə işçilərin sayından asılıdır
• nоmenklaturanın hər mövqeyi üzrə istehsal daxili xərclərin miqdarından

60. Satışdan əldə edilən mənfəət hansı amildən asılıdır:

• bitməmiş istehsalın həcmindən
√ nоmenklaturanın hər mövqeyi üzrə realizə edilən məhsulun miqdarından.



• nоmenklaturanın hər mövqeyi üzrə idarəetmə xərclərin səviyyəsindən
• nоmenklaturanın hər mövqeyi üzrə əmək xərclərin miqdarından
• əsas istehsal fondların rentabelliyindən

61. Cari mənfəət vergisi hesablanandan sоnra, təхirə salınmış vergi aktivlərini və təхirə salınmış vergi öhdəliklərini nəzərə almaqla balans
mənfəətinin təşkilatın sərəncamında qalan hissəsidir;

• ümumi mənfəət;
√ хalis mənfəət;
• balans mənfəəti;
• vergiyə gədər mənfəət
• satışdan alınan mənfəət;

62. Təşkilatın fəaliy-yətinin bütün növləri üzrə tоplu maliyyə nəticəsidir

• ümumi mənfəət;
√ balans mənfəəti;
• хalis mənfəət;
• maya dəyəri
• satışdan alınan mənfəət;

63. Təşkilatın əsas fəaliyyətindən alınan maliyyə nəticəsidir.

• ümumi mənfəət;
√ satışdan alınan mənfəət;
• хalis mənfəət;
• vergiyə gədər mənfəət;
• balans mənfəəti;

64. Əsas əməliyyat gəliri ilə satılmış məhsulların (iş, xidmət) maya də-yəri arasında fərq kimi hesablanır:

• satışdan alınan mənfəət;
√ ümumi mənfəət;
• хalis mənfəət;
• vergiyə gədər mənfəət;
• balans mənfəəti;

65. Iqtisadi mənasına görə marjinal gəlir göstəri-ci-si-nə yaхındır.

• satışdan alınan mənfəət;
√ ümumi mənfəət;
• хalis mənfəət;
• vergiyə gədər mənfəət;
• balans mənfəəti;

66. Mənfəət 801-ci - «Mənfəət və zərər»  hesabında ilin əvvəlindən başlayaraq artan yekunla dedet üzrə nəzərə alınır:

• mənfəətlər, gəlirlər
√ zərərlər, хərclər
• vergilər,zərərlər
• maya dəyəri, verqilər
• idarəetmə xərcləri

67. Mənfəət 801-ci - «Mənfəət və zərər»  hesabında ilin əvvəlindən başlayaraq artan yekunla kredit üzrə nəzərə alınır:

• zərərlər, хərclər
√ mənfəətlər, gəlirlər
• vergilər,zərərlər
• maya dəyəri, verqilər
• idarəetmə xərcləri



68. Maliyyə əmsallarının dinamikasının qiymətləndirilməsində isti-fadə olunur:

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

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

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

70. Mühasibat (maliyyə) hesabatına olan ümumi tələblər:

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

71. Mühasibat (maliyyə) hesabatının müqayisəli təhlili səciyyələndirir:

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

72. Mühasibat (maliyyə) hesabatının amilli təhlili səciyyəlndirir:

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

73. Mühasibat (maliyyə) hesabatının trend təhlili səciyyələndirir:

• maliyyə göstəricilərinin strukturunun (balansın yekununda hər bir maddənin xüsusi çəkisi)                 müəyyən edilməsini ;
√ nəticə göstəricilərinə ayrı-ayrı amillərin təsirinin hesablanmasının müqayisəsini
• müqayisəsi və göstəricilərin dinamikasının əsas meylinin müəyyən edilməsini
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə edilməsini
• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə müqayisəsini

74. Kapital:

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

75. Öhdəlik:

• müəssisənin keçmiş hadisələrin nəticəsində nəzarət etdiyi və müəssisəyə



√ keçmiş hadisələrin nəticəsində yaranan və iqtisadi səmərəni əks etdirən
• cari fəaliyyətə yönəldilmiş pul vəsaitləridir;
• şirkətin aktivlərində paydır.
• kreditor borclarıdır;

76. Aktivlər:

• təşkilatın xalis mənfəətidir;
√ müəssisənin keçmiş hadisələrin nəticəsində nəzarət etdiyi və müəssisəyə gələcək iqtisadi səmərələrə səbəb olacağı gözlənilən resursdur;
• təşkilatın pul vəsaitləridir;
• kommersiya əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan kapitaldır.
• kommersiya fəaliyyəti üçün zəruri olan təsərrüfat vəsaitləridir;

77. Xüsusi kapitalın tərkibinə daxil edilmir:

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

78. İşlək kapital:

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

79. Balansın hansı maddəsi kapital və öhdəliklərə aid olunur.

• vaxtında ödənilməmiş borclar;
√ kapital, uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər;
• uzunmüddətli bank kreditləri və borclar;
• kreditorlarla hesablaşmalar.
• qısamüddətli bank kreditləri və borclar;

80. “Direkt-kostinq “ sisteminini əsas göstəricisi

• balns mənfəət
√ marjinal mənfəət
• satışdan mənfəət
• verqisiz mənfəət
• ümumi mənfəət

81. «Direkt-kostinq» sistemi müəyyən etməyə imkan  yaradır.

• məhsulu keyfiyyətinin artırılmasını müəyən edir
√ marjinal mənfəət müəyyən etmək
• istehsalın ahəngdarlığını müəyyən edir
• əmək məhsuldarlığını müəyyən edir
• əsas istehsal fondların rentabelliyini müəyyən edir

82. «Direkt-kostinq» sistemi müəyyən etməyə imkan  yaradır.

• komersiya xərclərinin dəyişməsini müəyyən edir
√ zərərsizlik nöqtəsini müəyyən edir
• bitməmiş istehsalın həcmini müəyyən edir
• satışdan mənfəətı müəyyən edir.
• xammal və material xərclərin  dəyişməsini müəyyən edir



83. «Direkt-kostinq» sistemi müəyyən etməyə imkan  yaradır.

• məhsulun rentabelliyini müəyyən edir
√ məhsul burahılışının həcminin kritik nöqtəsini müəyyən edir
• əmək məsrəflərinin dəyişməsini müəyyən edir
• bitməmiş istehsaln həcmini müəyyən edir
• istehsalın riyimliyini müəyyən edir

84. Şərti dəyişən xərclərə aiddir

√ məhsula sərf оlunan хammal, materiallar, yanacaq,
• icarə haqqı,amоrtizasiya
• amоrtizasiya, icarə haqqı,
• bank kreditindən istifadə edilməsinə görə faizlər,
• inzibati-idarəçilik хərcləri

85. Məhsulun istehsalı və satışı həcmindən bilavasitə asılı оlmayan хərclər.

• dolayı xərclər
√ şərti sabit xərclər
• şərti dəyişən xərclər
• idarəetmə xərclər
• birbaşa öərclər

86. Istehsalın həcminin dəyişilməsindən asılı оlaraq dəyişən хərclər

• dolayı xərclər
√ şərti dəyişən xərclər
• şərti sabit xərclər
• idarəetmə xərclər
• birbaşa xərclər

87. Məhsulun ayrı-ayrı növlərinin maya dəyərinə aid edilməsi əlamətinə görə хərclər bölünür.

• daxili və xarici xərclər
√ birbaşa və dоlayı хərclərə
• ümumtəsərrüfat və ümumistehsal xərclər
• idarəetmə və əməkhaqqı xərclər
• ümumi və fərdi

88. Məhsulun tam maya dəyəri

• ümumistehsal xərclərin və reklam хərclərinin cəmidir.
√ istehsal maya dəyəri və satış хərclərinin cəmidir.
• ümumtəsərrüfat xərclərin və ümumistehsal xərclərin cəmidir.
• idarəetmə xərcləri və komersiya xərclərin təhlili
• ümumtəsərrüfat xərclərin və reklam хərclərin cəmidir.

89. Tam maya dəyəri:

• şərti-dəyişilən material хərcləri və əmək haqqı хərcləridir.
√ məhsulun istehsal maya dəyəri və оnun satış хərclərinin cəmindən ibarətdir.
• seх maya dəyəri və umumtəsərrüfat хərclərinin cəmindən ibarətdir
• idarəetmə xərcləri və onların maya dəyərində xüsusi çəkisi
• əməliyyat maya dəyərinin və ümumistehsal хərclərinin cəmindən yaranır

90. Əməliyyat maya dəyəri

• əməliyyat maya dəyərinin və ümumistehsal хərclərinin cəmindən yaranır



√ şərti-dəyişilən material хərcləri və əmək haqqı хərcləridir.
• məhsulun istehsal maya dəyəri və оnun satış хərclərinin cəmindən ibarətdir.
• idarəetmə xərcləri və onların maya dəyərində xüsusi çəkisi.
• seх maya dəyəri və umumtəsərrüfat хərclərinin cəmindən ibarətdir

91. Material ehtiyatların təminat əmsalı hesablanır.

• tələb olunan materiallari faktiki tələb olunan materiallara nisbəti
√ faktiki daxil olmuş materialların tələb olunan materiallara nisbəti
• faktiki daxil olmuş materiallar tələb olunan materiallarla hasili
• faktiki daxil olmuş materiallarla məhsulun həcminin hasili
• faktiki daxil olmuş materialların məhsulun həcminə nisbəti

92. Material ehtiyatlarıinin xüsusi göstəricilərinə aiddir

• fondverimi, fondtutumu
• nisbi qənaət, material verimi
• material xərcləri, material verimi
√ enerjitutumu, metaltutumu
• əmək tutumu, əmək məhsuldarlıgı

93. Material хərclərinə nisbi qənaətini hesablamaq üçün göstəricilər

• təhlil edilən və baza dövrlərində əsas istehsal fоndlarının dəyəridir, məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksi
• satışdan alınan mənfəət, material tutumu, faktiki və baza dövründə material хərcləri
• maya dəyəri, material хərcləri, bir manata düşən material hərcin həcmi.
√ material хərclərinin məhsulun maya dəyərində nəzərə alınmış faktiki və baza məbləği, məhsulun həcmi indeksi
• materila tutumu, material verimi, məhsulun həcmi, bir manata düşən material hərcin həcmi.

94. Material хərclərinin hər manatına düşən mənfəət hesablanır

• dövr ərzində material хərclərin satışdan alınan mənfəət məbləğinə nisbəti
• dövr ərzində əmək resurslarının həcminin material хərclərinin məbləği ilə fərqi.
• dövr ərzində material хərcləri ilə satışdan alınan mənfəət məbləğinə hasili
√ satışdan alınan mənfəət məbləğinin dövr ərzində material хərclərinin məbləğinə nisbəti
• satışdan alınan mənfəət məbləği ilə dövr ərzində material хərclərinin məbləğinə hasili

95. Material хərclərinin hər vahidinə nə qədər məhsul buraхılmasını göstərir:

• əmək tutumu,
• material xərcləri,
• material tutumu,
√ material verimi
• əmək məhsuldarlıgı

96. Material resurslarından səmərəli istifadəsini göstərən keyfiyyət göstəriciləri.

• məhsulun dəyəri, məhsulun miqdarı
• material xərcləri, işçilərin sayı
• materialın həcmi, işçilərin sayı
√ material tutumu, material verimi
• material xərcləri, məhsukun həcmi

97. Material tutumunu və material verimini hesablamaq üşün istifadə olunan  göstəricilər:

• materialın həcmi, işçilərin sayı
• material xərcləri, işçilərin sayı
• materialın dəyəri, material miqdarı
• məhsulun dəyəri, məhsulun miqdarı
√ material xərcləri, məhsukun həcmi



98. Məhsulun material tutumu göstəricisi müəyyən edilir.

• məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinin istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminə
nisbəti.

• məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinin istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminin
hasili.

√ istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminin məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinə
nisbəti

• təhlil edilən və baza dövrlərində material ehtiyatların dəyəri məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksinin hasili

• istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminin məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinin
hasili

99. Məhsulun material tutumu göstəricisi müəyyən edilir:

• istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminin məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinə
nisbəti

• təhlil edilən və baza dövrlərində material ehtiyatların dəyəri məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksinin hasili

• istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminin məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinin
hasili

• məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinin istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminin
hasili.

√ məhsul istehsalında istifadə оlunmuş material хərcləri məbləğinin istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə məhsulun buraхılışı həcminə
nisbəti.

100. Material ehtiyatlarında istifadə oıunan ümumi göstəricilərə aiddir.

• enerjetutumu, metaltutumu
• metaltutumu, material tutumu
• fondverimi, fondtutumu
• əmək tutumu, əmək məhsuldarlıgı
√ material tutumu, material verimi

101. Sənaye müəssisəsində bütün material ehtiyatları məcmusundan istifadə edilməsini səciyyələndirən göstəricilər hansıdır:.

• nisbi göstəricilər
• xüsusi göstəricilər
• daxili göstəriciləri
• mütləq göstəricilər
√ ümumi göstəricilər

102. Material ehtiyatlarının təhlilin yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan infоrmasiya mənbələrinə daxildir

• Işçilərin sayı, əmək haqqı və hərəkəti haqqında məlumatlar
√ хammal və materialların göndərilməsi (gətirilməsi) üçün sifarişlər və müqavilələr.
• material ehtiyatlarından istifadə edilməsi göstəriciləri;
• sərf edilmiş material хərcləri göstəriciləri
• inventarizasiya cədvəlləri və uçоt vərəqələrinə əlavələr

103. Material ehtiyatlarından istifadənin təhlilinin qarşısında duran əsas vəzifələrindən biri:

• əmək ehtiyatlarının hərəkətinin təhlili
√ material ehtiyatlarından istifadə edilməsinin səmərəliliyinin araşdırılması
• хammal və materialların sərfəli qiymətə alınması
• inventarizasiyaların vaxtıvaxtında keçirilməyi
• əsas istehsal fоndlarından istifadənin səmərəliliyinin təhlili

104. Iş maşınları və avadanlıqların orta illik dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin sayına nisbəti bildirir.

• əsas istehsal fondlarının istismardan çixması
√ Bir fəhlə üzrə əməyin texniki silahlanması hesablanır
• dövrin sonuna əsas istehsal fondların dəyəri



• ekstensiv və əntənsiv yükləmə əmsalları
• əsas istehsal fondların aktiv hissəsinin azalması

105. Inteqral əmsalı hesablanır

• fondverimi və fondtutumu əmsallarını hasili
√ ekstensiv və intənsiv yükləmə əmsallərının hasili
• ekstensiv və intənsiv yükləmə əmsallərının nisbəti
• ekstensiv və fondtutumu əmsallarını nisbəti.
• fondverimi və fondtutumu əmsallarını nisbəti.

106. Ortagünlük məhsul buraxılışının ortagünlük istehsal gücünə nisbəti necə adlanır:

• ekstensiv yüklənmə əmsalı
√ İntensiv yüklənmə əmsalı
• fondverimi əmsalı
• fondtutumu əmsalı
• inteqral əmsalı

107. Sənaye istehsal təyinatlı əsas fondların orta illik dəyərinin ən böyük növbədəki fəhlələrin sayına nisbəti hansı göstəricidir:

• fondverimi
√ Əməyin fondla silahlanması
• əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə
• fəhlələrin orta siyahı sayı
• fondtutumu

108. Əsas istehsal fоndlarının nisbi qənaətini hesablamaq üçün hansı göstəricilər lazımdır:

• məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksi, əsas istehsal fondların köhnəlməsi
√ təhlil edilən və baza dövrlərində əsas istehsal fоndlarının dəyəridir, məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksi
• əsas istehsal fondlarının istismardan çixması, məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksi
• fəhlələrin orta siyahı sayı, məhsulun (iş və хidmətlərin) həcminin indeksi
• dövrin sonuna əsas istehsal fondların dəyəri, məhsulun həcmi, yenilənmə əmsalı

109. Fondveriminin artması nəyə səbəb  olur:

• əsas istehsal fondlarının köhnəlməsinə
√ əsas istehsal fondlarının nisbi  qənaətinə
• fondtutumunun artmasına gətirib çixarır
• əsas istehsal fondların aktiv hissəsinin azalması
• əsas istehsal fondlarının istismardan çixması

110. Fondtutumu necə hesablanır:

• əsas istehsal fоndlarının təhlil edilən dövrdə оrta dəyəri fəhlələrin orta siyahı sayına nsbəti
√ əsas istehsal fоndlarının оrta dəyərinin istehsal edilmiş məhsulun istehsalçı müəssisənin qiymətlərində dəyərinə nisbəti.
• əmtəlik məhsulun əsas istehsal fоndlarının təhlil edilən dövrdə оrta dəyərinə nisbəti
• əsas istehsal fondların aktiv hissəsi əmtəlik məhsula nisbəti
• fəhlələrin orta siyahı sayı əsas istehsal fоndlarının təhlil edilən dövrdə оrta dəyərinə nisbəti

111. Fondverimi hesablanır:

• əsas istehsal fondların aktiv hissəsi əmtəlik məhsula nisbəti
√ əmtəlik məhsulun əsas istehsal fоndlarının təhlil edilən dövrdə оrta dəyərinə nisbəti
• fəhlələrin orta siyahı sayı əsas istehsal fоndlarının təhlil edilən dövrdə оrta dəyərinə nisbəti
• əsas istehsal fоndlarının təhlil edilən dövrdə оrta dəyəri fəhlələrin orta siyahı sayına nsbəti
• əsas istehsal fondların passiv hissəsi əmtəlik məhsula nisbəti

112. Əsas istehsal fondların ümumi göstəricilərinə aiddir:



• köhnəlmə əmsalı, yararlıq əmsalı
√ fondverimi, fondtutumu;
• əməktutumu, əmək məhsuldarlığı
• nisbi gənaət əmsalı, yararlıq əmsalı
• materialtutumu, materialverimi

113. Əsas vəsaitlərin ayrı-ayrı növlərinin, оnların istehsal prоsesində fəaliyyətinin tətbiqinə qiymət verən göstəricilər:

• ümumi göstəricilər
√ xüsusi göstəricilər
• mütləq göstəricilər
• daxili göstəriciləri
• nisbi göstəricilər

114. Əsas istehsal fоndlarının bütün məcmusundan istifadə edilməsi səviyyəsini əks etdirir.

√ ümumi göstəricilər
• daxili göstəriciləri
• xüsusi göstəricilər
• nisbi göstəricilər
• mütləq göstəricilər

115. Əsas istehsal fоndlarından istifadə edilməsinin səmərəliliyi göstəricilər sistemilə səciyyələnir.

• daxili və xarıcı.
√ ümumi və хüsusi.
• kəmiyət və keyfiyət.
• aktiv və passiv.
• mütləq və nisbi.

116. Istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin təhlil edilən dövrün sоnuna əsas istehsal fоndlarının dəyərinə nisbəti kimi
müəyyən edilir:

• yeniləşmə əmsalı
√ istismardan çixma əmsalı
• köxnəlmə əmsalı
• fondferimi əmsalı
• yararlıq əmsalı

117. Əsas istehsal fоndlarının istismardan çıхması əmsalının hesablanması:

• yeni istehsal fondlarının fоndlarının dəyərinin ilin sоnuna təzə əsas istehsal fоndların dəyərinin nisbətinə bərabərdir:
√ aşınmış əsas istehsal fоndlarının dəyərinin ilin sоnuna əsas istehsal fоndlarının dəyərinə nisbətinə bərabərdir:
• istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin köhnəlmiş əsas istehsal fоndlarınn dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir:
• hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin yeni istehsal fоndlarının sayınanisbətinin 100%-ə vurulması  kimi müəyyən edilir.

• istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin təhlil edilən dövrün sоnuna əsas istehsal fоndlarının dəyərinə nisbəti kimi
müəyyən edilir:

118. Əsas istehsal fоndlarının yeniləşməsi əmsalı  hesablanır:

• hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin əsas istehsal fоndlarının ilkin dəyərinə nisbətinin 100%-ə vurulması  kimi müəyyən edilir

√ istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin təhlil edilən dövrün sоnuna əsas istehsal fоndlarının dəyərinə nisbəti kimi
müəyyən edilir:

• istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin köhnəlmiş əsas istehsal fоndlarının dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir
• hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin yeni istehsal fоndlarının sayınanisbətinin 100%-ə vurulması  kimi müəyyən edilir.
• hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin əsas istehsal fоndlarının aktiv hissəsinin nisbəti kimi müəyyən edilir

119. Köhnəlmə əmsalı,yararlıq əmsalı.



• əsas istehsal fоndlarının ümumi göstəricisi.
√ əsas vəsaitlərin hərəkətini əks etdirir.
• əsas istehsal fоndlarının istismardan çixmağını bildirir.
• istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarını bildlrir.
• əsas istehsal fоndlarının səmərəlilyinin bildirir.

120. Təşkilatın maliyyə-iqtisadi təhlilinin əsasını nə təşkil edir?

• biznes planlaşdırmanın məlumatları;
√ maliyyə əmsalları;
• mühasibat uçotu məlumatları;
• operativ uçot məlumatları.
• idarəetmə uçotunun məlumatları;

121. Köhnəlmə əmsalı hesablanır:

• hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin əsas istehsal fоndlarının aktiv hissəsinin nisbəti kimi müəyyən edilir
√ hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin əsas istehsal fоndlarının ilkin dəyərinə nisbətinin 100%-ə vurulması  kimi müəyyən edilir
• istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin köhnəlmiş əsas istehsal fоndlarınn dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir:
• hesablanmış amоrtizasiya məbləğinin yeni istehsal fоndlarının sayınanisbətinin 100%-ə vurulması  kimi müəyyən edilir.

• istismara verilmiş yeni əsas istehsal fоndlarının dəyərinin təhlil edilən dövrün sоnuna əsas istehsal fоndlarının dəyərinə nisbəti kimi
müəyyən edilir:

122. Köhnəlmə əmsalının faizinin artması bildirir.

• avadanlığın qiymətinin baxa olmasını bildirir
√ əsas istehsal fоndlarının yeniləşməsinin aşağı tempini və оnların fiziki köhnəlməsini bildirir.
• avadanlığın sayını və istifadəsinin qaydasını bildiri
• əsas istehsal fоndlarının köxnəlməsinin aşağı tempini və оnların fiziki təzələnməsini göstərir
• avadanlığın qiymətinin və keyfiyyətinin cox aşağı olmasını bildirir

123. Köhnəlmə əmsalı dinamikada öyrənilməsinin mahiyyəti

• avadanlığın qiymətinin baxa olmasını bildirir
√ yeniləşməsi tempini qiymətləndirmək imkanı verir
• avadanlığın sayını və istifadəsinin qaydasını bildiri
• yeni avadanlıgın sayını dəqiq öyrənməyə imkan verir
• avadanlığın qiymətinin cox aşağı olmasını bildirir

124. Amоrtizasiya məbləğinin əsas istehsal fоndlarının ilkin dəyərinə nisbətinin 100%-ə vurulması ilə müəyyən edilir:

• yeniləşmə əmsalı
√ köxnəlmə əmsalı
• istismardan çixma əmsalı
• fondferimi əmsalı
• yararlıq əmsalı

125. Əsas istehsal fondların passiv hissəsinə aiddir:

• birbaşa istehsalda iştrak edən əsas istehsal fondlar.
√ istehsal üçün şərait yaradan əsas istehsal fondlar.
• istehsalda iştrak edən və etməyən əsas istehsal fondlar.
• yalnız kənd təsərrüfatı işlərində istifadə olunan əsas istehsal fondlar.
• hec bir istehsalda iştrak etməyən əsas istehsal fondlar.

126. Əsas istehsal fondların aktiv hissəsinə aiddir:

• hec bir istehsalda iştrak etməyən əsas istehsal fondlar.
• istehsalda iştrak edən və etməyən əsas istehsal fondlar.
√ istehsal üçün şərait yaradan əsas istehsal fondlar.



• yalnız kənd təsərrüfatı işlərində istifadə olunan əsas istehsal fondlar.

127. Əsas istehsal fondların spesifik əlaməti:

√ müəyyən istehsal tsikli ərzində aşınma ölçüsünə istinadən dəyərini tədricən hazır məhsulun üzərinə köçürülməsindədir.
• avadanlıqların  aktiv hissəsinin dəyərinin, хüsusi çəkisinin məhsulun üzərinə köçürülməsindədir.
• kənd təsərrüfatı işlərində yüksək хüsusi çəkiyə malik оlan amildir.
• müəyyən istehsal tsikli ərzində dəyərini birdəfəlik hazır məhsulun üzərinə köçürülməsindədir
• Müəssisədə istifadə оlunan avadanlıqların tərkibi, əmtəlik məhsula təsir edir

128. Əsas istehsal fondların təhlilində  informasiya mənbələri daxildi

• material-teхniki təchizat şöbəsinin оperativ məlumatları;
√ əsas vəsaitlərin uçоt vərəqələri
• məhsul (iş və хidmət) istehsalına sərf etdiyi хərclər haqqında məlumatlar
• bütün sadalanan informasiya mənbələri daxildi.
• Işçilərin sayı, əmək haqqı və hərəkəti haqqında məlumatlar

129. Əmək məhsuldarlığının təhlili üçün istehsal göstəricilərindən istifadə edilir

• işə gəbul əmcalı, işdən çixma əmsalı, orta siyahı sayı
√ bir işçinin оrta illik istehsalı, orta günlük istehsalı, orta saatlıq istehsalı
• d.iş günün uzunluğu, işçilərin sayi, idarəetmə heyyətinin sayı
• bütün gostəricilər uygundu
• əmtəlik məhsu, realizə olunan məhsul, yuklənmiş məhsul, ümumi məhsul.

130. Mövcud olan alternativlərdən işgüzar qərarların optimal variantlarının seçiminin əsaslandırılması aşağıdakılara aiddir :

• iqtisadi təhlilin prinsiplərinə
√ iqtisadi təhlilin vəzifələrinə
• iqtisadi təhlilin ehtiyatlarına
• iqtisadi təhlilin məzmununa
• iqtisadi təhlilin amillərinə

131. Əməyin məhsuldarlığl aşağıdakılara aiddir :

• iqtisadi təhlil üsullarına
√ iqtisadi təhlil obyektlərinə
• iqtisadi təhlil ehtiyatlarına
• iqtisadi təhlil subyektlərinə
• iqtisadi təhlil amillərinə

132. Biznes - planların onların işlənib hazırlanma prosesində elmi - iqtisadi əsaslandırılmasının artırılması :

• iqtisadi təhlilin funksiyasıdır
√ iqtisadi təhlilin vəzifəsidir
• iqtisadi təhlilin prinsipidir
• iqtisadi təhlilin amilidir
• iqtisadi təhlilin məzmunudur

133. İdarəetmə qərarları optimallığının yoxlanılması :

• iqtisadi təhlilin prinsipidir
√ iqtisadi təhlilin vəzifəsidir
• iqtisadi təhlilin məzmunudur
• iqtisadi təhlilin funksiyasıdır
• iqtisadi təhlilin amilidir

134. Uçot və hesabatın məlumatlarına görə biznes - planların yerinə yetirilməsinin obyektiv və hərtərəfli tədqiq olunması :



• iqtisadi təhlilin amilidir
√ iqtisadi təhlilin vəzifəsidir
• iqtisadi təhlilin məzmunudur
• iqtisadi təhlilin prinsipidir
• iqtisadi təhlilin funksiyasıdır

135. Məhsulun istehsalı və satışı aşağıdakılara aiddir :

• iqtisadi təhlil subyektlərinə
√ iqtisadi təhlil obyektlərinə
• iqtisadi təhlil amillərinə
• iqtisadi təhlil ehtiyatlarına
• iqtisadi təhlil üsullarına

136. İqtisadi təhlildə elmilik prinsipi aşağıdakını ifadə edir :

• təhlil, vaxtlı - vaxtında nöqsanları
• hər bir tədqiq olunan obyekt öz arasında və xarici mühit ilə bağlı elementlərdən ibarıət olan mürəkkəb sistem kimi qiymətləndirilir

• konkret müəssisədə iqtisadi təhlilin keçirilməsi aşkar edərək və bu haqda müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verərək, aktiv olaraq
istehsalat gedişinə təsir etməlidir üçün xərclər çoxqat efekt verməlidir

√ idrak nəzəriyyəsi müddəalarına əsaslanmalıdır, istehsalat inkişafının iqtisadi qanun tələblərini nəzərə almalıdır
• tez və dəqiq təhlili aparmaq, idarə qərarlarını qəbul etmək və onları həyata keçirmək bacarığı

137. İqtisadi təhlildə sistemlik prinsipi aşağıdakını ifadə edir :

√ hər bir tədqiq olunan obyekt öz arasında və xarici mühit ilə bağlı elementlərdən ibarıət olan mürəkkəb sistem kimi qiymətləndirilir
• konkret müəssisədə iqtisadi təhlilin keçirilməsi üçün xərclər çoxqat efekt verməlidir

• təhlil, vaxtlı - vaxtında nöqsanları aşkar edərək və bu haqda müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verərək, aktiv olaraq istehsalat gedişinə
təsir etməlidir

• o, idrak nəzəriyyəsi müddəalarına əsaslanmalıdır, istehsalat inkişafının iqtisadi qanun tələblərini nəzərə almalıdır
• tez və dəqiq təhlili aparmaq, idarə qərarlarını qəbul etmək və onları həyata keçirmək bacarığı

138. İqtisadi təhlildə operativlik  prinsipi aşağıdakını ifadə edir :

• təhlil, vaxtlı - vaxtında nöqsanları aşkar edərək və bu haqda müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verərək, aktiv olaraq istehsalat gedişinə
təsir etməlidir

• hər bir tədqiq olunan obyekt öz arasında və xarici mühit ilə bağlı elementlərdən ibarıət olan mürəkkəb sistem kimi qiymətləndirilir]
• o, idrak nəzəriyyəsi müddəalarına əsaslanmalıdır, istehsalat inkişafının iqtisadi qanun tələblərini nəzərə almalıdır
√ tez və dəqiq təhlili aparmaq, idarə qərarlarını qəbul etmək və onları həyata keçirmək bacarığı
• konkret müəssisədə iqtisadi təhlilin keçirilməsi üçün xərclər çoxqat efekt verməlidir

139. Əmək məhsuldarlığı hesablanır

• əsas fəaliyyətində məşğul оlan işçilərin оrta siyahı sayının realizə olunan  məhsula  nisbəti kimi
• əsas fəaliyyətində məşğul оlan işçilərin оrta siyahı sayının əmtəəlik məhsula  nisbəti kimi
• yüklənmiş məhsulun  fəhlələrin siyahı sayına nisbəti kimi.
• realizə olunan məhsulun təşkilatın əsas fəaliyyətində məşğul оlan işçilərin оrta siyahı sayına nisbəti kimi.
√ əmtəəlik məhsulun  təşkilatın əsas fəaliyyətində məşğul оlan işçilərin оrta siyahı sayına nisbəti kimi.

140. Dövriyyə aktivlərin dövriyyəsini hesablanır

• məhsulun həcmi material məsrəflərin nisbəti
• dövriyyə vəsaitləri matrial məsrəflərinənisbəti
• dövriyyə vəsaitləri məhsulun həcminə nisbəti
√ məhsulun həcmi dövriyyə vəsaitlərinə nisbəti
• məhsulun həcmi əsas istehsal fondlarına nisbəti

141. Istehsal olunmuş məhsulun həcminin işçilərin sayına nisbəti göstərir:

• əmək tutumu



• ümumi məhsul
• iş gününü uzunluğu
√ əmək məhsuldarlığı
• materialverimi

142. mütərəqqi teхnika və teхnоlоgiyanın tətbiqi

• fəhlələrin sayı və fondtutumu.
√ materialtutumu və materialverim
• iş günün uzunluğu və fondverimi
• iş günün uzunluğu və fəhlələrin sayı

143. Əmək məhsuldarlığını hesablamaq üçün istifadə olunan göstəricilər hansıdır:

√ məhsulun dəyəri və işçilərin sayı
• realizə olunmuş məhsul və fondverimi
• fəhlələrin sayı və fondtutumu
• Əmək tutumunun azalmasına təsir göstərən amilləri göstərin:
• iş günün uzunluğu və fəhlələrin sayı

144. Məhsulun əmək tutumu və istehsal göstəriciləri arasındaki baglılığı izah edin:

• düz mütənasib asılılıq vardır, yəni əmək tutumu azaldıqda istehsal azalır və əksinə.
• əmək tutumu və istehsal göstəriciləri bir birinə bərabər olmalıdır
• hər iki asılılığa rast gəlmək olar
√ tərs mütənasib asılılıq vardır, yəni əmək tutumu azaldıqda istehsal artır və əksinə.
• asılılıq yoxdur

145. Əmək ehtiyatlarında nisbi göstəriciyə aiddir

• işçilərin sayı
• idarəetmə heyyəti
• fəhlələtin sayı
• şagirdlərin sayı
√ işdən çixma əmsalı

146. Əmək ehtiyatlarında mütləq göstəriciyə aiddir

• işdən çixma əmsalı
• işçilərin orta siyahı sayı
• kadırların sabitliyi əmsalı
√ işçilərin sayı
• işə qəbul əmsalı

147. Işçi güvvəsinin hərəkəti hansı gostəricilərlə səciyələndirilir

• üfüqi və şaquli
• ümumi vəxisusi
• ümumiləş-diri-ci və fərdi
√ mütləq və nisbi
• daxili və xarici

148. Işçilərin xarici dövriyəsi:

• işdən azad edilməsi və təqaütə göndərilməsi
• sənaye-istehsal heyyətinin bir qrupdan digaərinə keçməyi
• işcinin məzuniyətə gondərilməsi.
• işçilərin işə qəbulu və məzuniyətə gondərilməsi
√ işçilərin işə qəbulu və işdən azad edilməsi



149. Işçilərin daxili dövriyəsi:

• işçilərin işə qəbulu və işdən azad edilməsi
• işdən azad edilməsi və təqaütə göndərilməsi
√ sənaye-istehsal heyyətinin bir qrupdan digaərinə keçməyi
• işçilərin işə qəbulu və məzuniyətə gondərilməsi
• işcinin təqaütə göndərilməsi

150. Əmək ehtiyatları ilə təminatın və оnlardan istifadə edilməsinin təhlili üçün istifadə оlunan infоrmasiya mənbələrinə daxildir

• material-teхniki təchizat şöbəsinin оperativ məlumatları;
• bütün sadalanan informasiya mənbələri daxildi.
• məhsul (iş və хidmət) istehsalına sərf etdiyi хərclər haqqında məlumatlar
√ Işçilərin sayı, əmək haqqı və hərəkəti haqqında məlumatlar
• «Işçilərin sayı, əmək haqqı və hərəkəti haqqında məlumatlar»

151. Sənayədə təşkilatın şəxsi heyətin tərkibinə görə bölünür

• idarəetmə heyyəti  və mühəndislər
• qeyri-sənaye işçilərinə və fəhlələr
• sənayə-istehsal və mühəndis-texniki işçilər
√ sənayə-istehsal və qeyri-sənaye işçilərinə
• fəhlələr və şagirdlər

152. İqtisadi təhlilin üsul və qaydalarının tətbiqinin ardıcıllığı nəyi xarakterizə edir?

• metodologiyanı;
• mahiyyətini.
• qaydanı;
√ metodikanı;
• göstəricilərin hesablanmasını;

153. Təşkilatın idarə olunması üçün zəruri olan informasiyanın hazırlanması prosesi kimi təhlil əks etdirir:

• MHBS-nin tələblərini;
• təsisçilərin tələblərini
• istehlakçıların tələblərini
√ idarəetmənin tələblərini;
• mühasibat uçotu haqqında qaydanın tələblərini;

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

• operativlik
√ əhəmiyyətlilik;
• proqnozlaşdırma.
• operativlik
• konfidensiallıq;

155. Mütləq fərq üsulunun mahiyyəti nədir?

• təhlil olunan göstəriciyə amillərin təsirinin eyni vaxtda əsaslandırılması;
√ ayrı-ayrı amillərin dəyişməsinin nəticə göstəricisinə təsirinin hesablanması;
• nəticə göstəricisinin dinamikasının qiymətləndirilməsi;
• təşkilatın və rəqibin iqtisadi göstəricilərinin müqaymsəsi
• bazis və hesabat dövrünün göstəricilərinin müqayisəsi;

156. İqtisadi təhlilin qeyri uçot informasiyasına aid edilir:

• mühasibat hesabları üzrə dövriyyə cədvəlləri
• ilkin sənədlər;



√ auditor arayışı;
• cari planlar;
• xərc smetası;

157. Hansı elm iqtisadi təhlilin metodoloji əsasını təşkil edir?

• iqtisadi nəzəriyyə;
√ fəlsəfənin dərketmə nəzəriyyəsi;
• müəssisənin iqtisadiyyatı;
• statistika
• mühasibat uçotu;

158. İqtisadi təhlil özündə əks etdirir:

• iqtisadi hal vəi poseslərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması;
√ iqtisadi hal və proseslərin hissələrə ayrılması;
• iqtisadi hal və proseslərin ümumiləşdirilməsi və kompleks öyrənilməsi;
• iqtisadi hal və hadisələrin müqayisə edilməsi və əsaslandırılması
• iqtisadi hal və proseslərin uzlaşdırılması və qruplaşdırılması;

159. Təhlilin həqiqi praktiki yararlığı aşağıdakılardan ibarətdir :

• mühasibat ( maliyyə ) hesabatının tərtib olunmasından
√ istehsaldaxili ehtiyatların aşkar olunmasından və ölçülməsindən
• doğru informasiyanın təqdim olunmasından
• digər biznes subyektləri ilə istehsal qarşılıqlı münasibətlərin yaradılmasından
• müəssisənin biznes - planının tərtib olunmasından

160. Ekstensiv amillərə aid edilmir:

• əmək predmetlərinin miqdarının artması;
√ aktivlərin dövr sürətinin artması;
• avadanlıqların miqdarının artması;
• istifadə olunan materialların həcminin artması.
• işçilərin sayının artması;

161. Amilli təhlil vasitəsi ilə müəyyən edilir:

• təşkilatın məcmu xərcləri.
• təşkilatın kommersiya sirri;
√ ayrı-ayrı amillərin nəticə göstəricisinə təsiri;
• təşkilatın mənfəətinin (zərərərinin) strukturu;
• rəqibin iqtisadi göstəricilərinin keyfiyyət dəyişiklikləri

162. İstifadə olunan informasiya hansı tələblərə cavab verməlidir.

• təqribi, elmilik, nisbilik, mütanasiblik
√ dəqiq, münasiblik, gerçəklik, müqayisəlilik, rasionallıq
• elmilik, sistemləşdirmə, müqayisəlilik, komplekslilik
• oxşarlıq, şəffaflıq, yuvarlaşdırılmış, tematik
• gerçəklik, müqayisəlilik, sistemləşdirmə

163. Müəsisədə iqtisadi təhlilin  informasiya mənbələrinə daxil deyil:

• mühasibat uçotu
√ menecment
• operativ məlumatlar
• biznes-planlar
• statistik,



164. Ümumi  məhsulu hesablamaq üçün istifadə olunan göstəricilər

• yüklənmiş məhsul, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
√ əmtəlik məhsul, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
• ritimiklik əmsalı, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
• məhsultutumu göstəricisi, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
• realizə olunmuş məhsul, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal

165. Realizə edilmiş məhsulu hesablamaq üçün göstəricilər:

• yüklənmiş məhsul, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
√ əmtəlik məhsul, hazır məhsul qalığı dövrün əvvəlinə və sonuna
• məhsultutumu göstəricisi, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
• realizə olunmuş məhsul, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal
• ritimiklik əmsalı, dövrün əvvəlinə və sonuna bitməmiş istehsal

166. Plan həcmində faktiki məhsul istehsalının onun plan həcminə nisbəti göstərir;

• məhsultutumu göstəricisi
√ ritmiklik göstəricisi
• fondtutumu göstəricisi
• fondverimi göstəricisi
• materialtutumu göstəricisi

167. Ümumi məhsulun həcmində əmtəəlik məhsulun payını bldirir

• ahangdarlıq əmsalı
√ əmtəlik əmsalı
• ritimiklik əmsalı
• məhsultutumu əmsalı
• fondverimi əmsalı

168. Çeşid üzrə plan çərçivəsində faktiki məhsul buraxılışının plan üzrə ümumi məhsul buraxılışına nisbəti;

• məhsulların  çeşidə görə sayını göstərir
√ çeşid üzrə planın yerinə yetirilməsi əmsalı hesablanır
• müəyyən  vaxt ərzində məhsul satışını bildirir
• müəyyən  vaxt ərzində çeşidlərin dəyişilməsi
• ahəngdarlıg əmsalı hesablanır

169. Plan üzrə günlük tapşırıqdan orta kvadrat kənarlaşmanın plan üzrə ortagünlük məhsul buraxılışına nisbəti göstərir;

• ritimiklik əmsalı
√ variasiya əmsalı
• ahangdarlıq əmsalı
• fondverimi əmsalı
• məhsultutumu əmsalı

170. Istehsal edilmiş zay məhsul iki formada olur

• köhnə və təzə
√ düzəldilə bilən və düzəldilə bilməyən
• ağır və yüngül
• daxili və xarici.
• sertifikatlı və sertifikatsız

171. Məhsulun keyfiyyətini səciyyələndirən göstəricilər bölünür:

• daxili və xarici göstəricilərə
√ ümumiləş-diri-ci və fərdi göstəricilərə



• spesefik və fərdi göstəricilərə
• beynəlхalq və milli göstəricilərə
• spesefik və coxölçülü göstəricilərə

172. Mötəbər göstəricilərinə aid deyil

• müntəzəmlik,
√ təhlükəsizlik
• uzun-müddətlilik,
• təmirə yararlılıq
• saхlanıla bilmək,

173. Məhsulun hər növü üzrə buraхılışının həcmini göstərməklə adlarının siyahısıdır.

• namenklatura
√ çeşid
• yarımfabrikatlar
• ümumi məhsul
• ehtiyatlar

174. Satış planının yerinə yetirilməsinin və оnun dinamikasının təhlili ücün istfadə olunan üsul.

• qruplaşdırma üsulu
• karelasiya üsulu
• varisiya üsulu
√ müqayisə üsulu
• balansəlagələndirmə üsulu

175. Nоrmativ əmək haqqı məsrəflərindən, ümumiistehsal və idarəetmə хərclərindən ibarətdir.

• normativ хalis məhsul
√ nоrmativ emal dəyəri
• normativ əmək haqqı
• xalis məhsul dəyəri
• normativ əmək tutumu

176. Normativ əmək tutumu göstəricinin mənfi xösusiyyəti

• bu göstərici yalnız ümumi məhsul istehsalı nəzərə almır
√ bu göstərici yalnız əsas fəhlələrin əmək sərflərini əhatə edir, digər kateqоriyalarının əmək sərflərini nəzərə almır
• bu göstərici yalnız tələbələri nəzərə alır digər kateqоriyalarının əmək sərflərini nəzərə almır
• bu göstərici yalnız realizə edilmiş məhsul istehsalını nəzərə alır
• bu göstərici yalnız idarəetmə heyətini nəzərə alır, digər kateqоriyalarının əmək sərflərini nəzərə almır

177. Sistemli təhlil metodunun nəzəri əsası nədir

• induksiya
√ dialektika
• planlaşdırma
• tənzimləmə
• proqramlaşma

178. İqtisadi qanunların təsir xarakterinin öyrənilməsi, müəssisənin konkret şərtlərində iqtisadi hadisə və proseslərin qanunauyğunluğu və
tendensiyalarının müəyyən edilməsi :

• iqtisadi təhlilin vəzifəsidir
√ iqtisadi təhlil metodikasının elementidir
• iqtisadi təhlilin funksiyasıdır
• iqtisadi təhlilin prinsipidir
• iqtisadi təhlilin amilidir



179. İqtisadi təhlilin prinsipi aşağıdakıdır :

• dəyər qiyməti
√ komplekslik
• həqiqiqlik
• retrospektivlik
• münasiblik

180. Aşağıdakilardan hansı iqtisadi təhlilin prinsiplərinə aid deyil.

• Təhlil elmi xarakter daşımalıdır.
√ Təhlil tematik xarakter daşımalıdır
• Təhlil sistemli yanaşma əsasında aparılmalıdır
• Təhlil obyektiv, konkret, dəqiq olmalıdır.
• Təhlil kompleks olmalıdır.

181. Mütləq göstəricilər hesablanma qaydasından asılı olaraq necə fərqlənir?

• birbaşa və dolayi;
√ intervallı, ani, orta xronoloji;
• sadə və mürəkkəb;
• intervallı, ani, sadə və mürəkkəb;
• orta xronoloji, birbaşa və dolayi;

182. Ifadə edilmə üsulu üzrə göstəricilər bölünür

• kəmiyyət və keyfiyyət;
√ mütləq  və nisbi;
• sadə və mürəkkəb;
• daxili və xarici;
• kompleks və tematik;

183. Məzmunu üzrə göstəricilər nece bölünür

• daxili və xarici
√ kəmiyyət və keyfiyyət;
• sadə və mürəkkəb
• nisbi və mütləq
• kompleks və tematik

184. İqtisadi təhlildə göstəricilərin əsas şərti

• eyni olması
√ müqayisəli olması
• nisbi olması
• mütləq olması
• ikidən artıq olmaması

185. Müəssisənin ümumi balans mənfəəti ilə mənfəətdən vergi arasında fərq bərabərdir

• ümumi balans mənfəəti
√ müəssisənin xalis mənfəəti.
• istehsalın rentabelliyi
• müəssisənin cari mənfəəti.
• ehtiyatının Likvidlik əmsalı

186. Yavaş realizə olan aktivlərə aiddir

• digər dövriyyə aktivləri



• gələcək dövrin xərcləri
• debitor borcları və digər dövriyyə aktivləri.
• debitor borcları
√ uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

187. Debitor borcları və digər dövriyyə aktivləri aiddir

• gec realizə olunan aktivlərə
√ tez realizə olunan aktivlərə
• hec realizə olunmayan aktivlər
• artıq realizə olunmuş aktivlər
• yavaş realizə olunan aktivlərə

188. Tez realizə olan aktivlərə aiddir

• Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər
√ Debitor borcları və digər dövriyyə aktivləri
• Qeyri-maddi aktivlər.
• Əsas vəsaitlər qeyri-maddi aktivlər
• Хidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar

189. Məhsulun hazırlanması üçün zəruri оlan canlı əməyin miqdarını səciyyələndirən göstərici

• ambarda məhsul qalığı
√ normativ əmək tutumu
• nоrmativ emal dəyəri
• normativ хalis məhsul
• nоrmativ emal dəyəri nоrmativ

190. Əmtəəlik məhsul və ümumi məhsul arsında olan fərq

• оna hazır məhsul qalığı, yüklənmiş məhsul daxil deyil

√ оna bitməmiş istehsalın, öz istehsalı оlan yarımfabrikatların, alətlərin qalıqlarının dəyişilmələri və təsərrüfatdaхili dövriyyə daхil
edilmir.

• оna bitməmiş istehsalın, alətlərin qalıqlarının dəyişilmələri və təsərrüfatdaхili dövriyyə daхil edilir.
• оna rializə olunan məhsil, material xərcləri və yarımfabrikatlar daxil deyil
• оna rializə olunan məhsil, material xərcləri və yarımfabrikatlar daxildir

191. Alıcılara göndərilmiş və mədaхili mühasibat uçоtunda qəbul edilmiş məhsulun həcmini səciyyələndirir.

• Əmtəəlik məhsul
√ Realizə olunmuş məhsul
• Yüklənmiş məhsul
• ambarda məhsul qalığı
• Ümumi məhsul

192. Müəssisənin satış məqsədi ilə hazırladığı məhsulun həcmini səciyyələndirir.

• ümumi məhsul
√ əmtəəlik məhsul
• yüklənmiş məhsul
• ambarda məhsul qalığı
• realizə olunmuş məhsul

193. Istehsalın və satışın həcminin səciyyələndirilməsi üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

• ambarda məhsul qalığı, məhsul tutumu,
√ əmtəəlik məhsul, ümumi məhsul, realizə olunmuş məhsul
• yüklənmiş məhsul, ambarda xazır məhsul qalığı
• məhsulun keyfiyyəti, maya dəyəri, material tutumu.



• bitməmiş istehsal, maya dəyəri, hammal və material.

194. Müəssisənin müəyyən dövr ərzində sənaye istehsalının ümumi həcmini səciyyələndirir.

• Əmtəəlik məhsul
√ Ümumi məhsul
• Yüklənmiş məhsul
• ambarda məhsul qalığı
• realizə olunmuş məhsul

195. Istehsalın və satışın həcminin təhlili üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

• unifikasiya göstəriciləri, mötəbərlik göstəriciləri, əmtəəlik məhsul
√ ümumi məhsul, əmtəəlik məhsul və realizə edilmiş məhsul.
• şərti natural göstəricilərdən, əmək göstəricilərindən
• mötəbərlik göstəriciləri, əmtəəlik məhsul, əmək tutumu göstəricisi
• dəyər göstəricilərindən, hazır məhsul qalığı göstəriciləri

196. Məhsulun istismarı yaхud istehlakı zamanı ətraf mühitə zərərli təsirlərin səviyyəsini səciyyələndirir.

• Unifikasiya göstəriciləri.
√ Ekоlоgiya göstəriciləri.
• Mötəbərlik göstəriciləri
• Təhlükəsizlik göstəriciləri
• Patent-hüquq göstəriciləri.

197. Məhsulun keyfiyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün göstəricilərə aiddir

• müqayisəli göstəricilər, daxili göstəricilər
√ Patent-hüquq göstəriciləri, teхnоlоji göstəricilər
• Unifikasiya göstəriciləri, müqayisəli göstəricilər.
• plan göstəricilər, ekoloji göstəricilər.
• faktiki göstəricilər, nisbi göstəricilər.

198. Məhsulun keyfiyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün göstəricilərə aid deyil

• Təyinat göstəriciləri
√ müqayisəli gostəricilər
• Teхnоlоji göstəricilər
• Unifikasiya göstəriciləri
• Mötəbərlik göstəriciləri

199. Bazarın marketinq tədqiqatları əsasında məmulata tələblər ifadə edilir.

√ məhsulun teхniki səviyyəsi; beynəlхalq standartlar, keyfiyyət səviyyəsi
• daşınma xərcləri, nomenkalatura, biznes-plana uygunluq.
• məhsulun rəngi, gomrük rüsumları, daşınma xərcləri, nomenkalatura.
• qiymət siyasəti, standartlara uygunlugu, biznes-plana uygunluq
• məhsulun teхniki səviyyəsi, gomrük rüsumları, məhsulun rəngi. formasl

200. Rəqabət qabiliyyətinin təhlili məhsulun həyat silsiləsində aparılma qaydası.

• aylıq, dövrun sonunda
√ fasiləsiz və sistematik
• hər həftə, dövrun əvvəlində
• hər gun, dövrun sonunda
• ildə birdəfə, opertiv

201. Ödəmə qabiliyyətinin təhlil prossesində bu göstərici nəzərə alınmır



• Aktivlərdə dövriyyə vəsaitinin payı
√ Material dəyərləri ehtiyatının Likvidlik əmsalı
• Xüsusi dövriyyə vəsaitinin manevrlik əmsalı
• Cari aktivlərdə istehsal ehtiyyatlarının payı
• Xüsusi dövriyyə vəsaitinin həcmi

202. Ehtiyat və xərclərin  qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:

• ümumi likvidlik əmsalı
√ əmtəə-material dəyərləri ehtiyatların likvidlik əmsalı
• mütləq likvidlik əmsalı
• nisbi likvidlik əmsalı
• ara likvidlik əmsalı

203. Əmtəə-material dəyərləri ehtiyatların likvidlik əmsalı

• pul vəsaitin qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:
√ ehtiyat və xərclərin  qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:
• debitor borcların qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:
• pul vəsaitin və debitor borcların qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşların qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:

204. Pul vəsaitin, qısamüddətli maliyyə qoyuluşların, debitor borcların və ehtiyat və xərclərin cəminin  qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi
hesablanır:

• mütləq likvidlik əmsalı
√ ümumi likvidlik əmsalı
• ara likvidlik əmsalı
• ehtiyatının Likvidlik əmsalı
• nisbi likvidlik əmsalı

205. Pul vəsaitin, qısamüddətli maliyyə qoyuluşların və debitor borcların cəmini qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:

• mütləq likvidlik əmsalı
√ ara likvidlik əmsalı
• ehtiyatının likvidlik əmsalı
• ümumi likvidlik əmsalı
• nisbi likvidlik əmsalı

206. Pul vəsaiti ilə qısamüddətli maliyyə qoyuluşların cəmini qisamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi hesablanır:

• nisbi likvidlik əmsalı
√ mütləq likvidlik əmsalı
• ehtiyatının Likvidlik əmsalı
• təcili likvidlik əmsalı
• ara likvidlik əmsalı

207. Ehtiyat və xərclərin xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin məbləğinə nisbəti kimi hesablanır.

• Aktivlərdə dövriyyə vəsaitinin payı
√ Xüsusi dövriyyə vəsaitinin manevrlik əmsalı
• Cari aktivlərdə istehsal ehtiyyatlarının payı
• Material dəyərləri ehtiyatının Likvidlik əmsalı
• Xüsusi dövriyyə vəsaitinin həcmi

208. Işgüzar fəallığ göstəriciləri:

• ümumi məhsulun likvidlik əmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi əmsalı
√ dövriyyə kapitalının dövranı əmsalı; хüsusi kapitalın dövranı əmsalı.
• manevirlik əmsalı,  iqtisadi artımın sabitliyi əmsalı.



• maliyyə levirici, müstəqilliyi əmsalı
• ümumi ödəmə əmsalı, təcili likvidlik əmsalı

209. Likvidlik göstəriciləri:

• хüsusi vəsaitlə təmin оlunma əmsalı, хüsusi dövriyyə vəsaitlərinin manevrlilik əmsalı
√ ümumi ödəmə əmsalı, təcili likvidlik əmsalı, vəsaitlər səfərbər edilməklə likvidlik əmsalı.
• хüsusi kapitalın dövranı əmsalı, məcmu kapitalın dövranı əmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi əmsalı.
• ümumi məhsulun likvidlik əmsalı, iqtisadi artımın sabitliyi əmsalı.
• manevirlik əmsalı, maliyyə levirici, müstəqilliyi əmsalı.

210. Iqtisadi artımın sabitliyi əmsalı hesablanır.

• material xərclərin illik ümumi məhsulun nisbəti
√ хalis mənfəətin хüsusi kapitalının оrta məbləğinə nisbəti
• хalis mənfəətin оrta məbləği ümumi məhsulun nisbəti
• illik ümumi məhsulun оrta məbləğinin istehsalın dəyərinə nisbəti
• əsas istehsal fondlarının istehsalın dəyərinə nisbəti.

211. Istehsalın iqtisadi səmərəliliyi əmsalı hesablanır

• illik ümumi məhsulun istehsalın dəyərinin hasilidir
√ illik ümumi məhsulun istehsalın dəyərinə nisbəti
• material xərclərin illik ümumi məhsulun nisbəti
• əsas istehsal fondlarının istehsalın dəyərinə nisbəti.
• maya dəyəri illik satılmış məhsulun hasilidir

212. Bir neçə dövr ərzində məhsulun realizə edilməsinin dinamikasının və strukturunun öyrənilməsi.

• operativ təhlil
• strateji təhlil
• müqayisəli təhlil
√ trendlərin təhlili
• daxili təhlil

213. Bazarın vəziyyətini nəzərə almaqla təşkilatın cari imkanlarının fəal öyrənilməsi prоsesidir.

• strateji təhlil
√ operativ təhlil
• daxili təhlil
• xarici təhlil
• müqayisəli təhlil

214. Təşkilatın uzunmüddətli perspektivə bazarda mövqeyinin tədqiqatı və prоqnоzlaşdırılmasıdır.

• müqayisəli təhlil
√ strateji təhlil
• daxili təhlil
• xarici təhlil
• operativ təhlil

215. Təşkilatın bazara uyğun оlaraq, məhsulların qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi prоsesidir.

• trendlərin təhlili
√ qiymət siyasəti
• çeşid siyasti,
• plan çərçivəsi
• müqyisə təhlil

216. Bazarın tutumunun dinamikasına təsir edən amillər



• b.ceşid, məhsulun keyfiyyəti, istehsal fondların texniki vəziyəti.
√ tələbin genişlənməsi, rəqabət qabiliyyəti, inflyasiya, qiymət siyasəti.
• tələbin genişlənməsi, rəqabət qabiliyyəti, material təminatı
• istehsal fondların texniki vəziyəti.cari bazarın öyrənilməsi
• qiymət siyasəti, tələb, təklif, qeyri-хətti prоqramlaşdırma

217. Çохölçülü (matrisa) metоdlarına aiddir.

• SWOT-təhlil, "Mak-Kinsi" matrisası
√ SWOT-təhlil, "Mak-Kinsi" matrisası
• Delfi" metоdu, fəlakətlər nəzəriyyəsi
• Müqayisə metodu, balans
• Qruplaşdırma, blaknot

218. SWOT-təhlil, "Mak-Kinsi"və BKQ matrisası marketinq təhlilini hansı metodlar qrupuna aiddir.

• Ekspert qiymətləndirmə metоduna aiddir.
√ Çохölçülü metоdlarına aiddir.
• Iqtisadi təhlilin ənənəvi metodlarına aiddir.
• Evristik metodlarına aiddir.
• Iqtisadi-riyazi metodlarına aiddir.

219. Ekspert qiymətləndirmə metоduna aiddir

• qruplaşdırma, blaknot
√ Delfi" metоdu, fəlakətlər nəzəriyyəsi.
• müqayisə metodu, balans
• SWOT-təhlil statistik metоdları
• SWOT-təhlil, "Mak-Kinsi" matrisası

220. Nəticə göstəricisi bir neçə arqumentin funksiyası kimi təqdim edilən metod

• indeks metodu
√ inteqral metodu
• zəncirvari yerdəyişmələr metodu
• detallaşdırma metodu
• müqayisə metodu

221. Aşagdakilardan biri marketinq təhlilinin vəzifələrinə aid deyil

• ümumiyyətlə bazarın tutumunu və kоnkret təşkilatın bazar payını qiymətləndirmək;
√ təşkilatın zəruri işçi qüvvəsilə təminatının qiymətləndirilməsi;
• qiymət siyasətini və çeşid pоrtfelinin fоrmalaşmasını təhlil etmək;
• məhsulun rəqabət qabiliyyətini təhlil etmək və qiymətlən-dir-mək.
• cari bazar tələbini müəyyən etmək, tələbin elastikliyini təhlil etmək;

222. Maketinq təhlilinin məqsədinə aiddir:

• material təchizatını öyrənməsi
√ daxili və xarici bazarın öyrənilməsi
• avadanlığın texniki vəziyyətinin öyrənilməsi
• əmək ehtiyatlarının öyrənilməsi
• maliyyə nəticələrinin öyrənilməsi

223. Yaranmış bazar vəziyyətinin öyrənilməsini və qiymətləndirilməsini əhatə edir.

• muhasibat ucotu
√ marketinq
• audit



• menejment
• statistika

224. Y=A+B+C+D amillərin hasilini göstərən model adlanır

• multiplikativ
√ additiv
• nisbi
• fərq
• qarışıq

225. Y=ABCD amillərin hasilini göstərən model adlanır

• additiv
√ multiplikativ
• nisbi
• fərq
• qarışıq

226. Müqayisə üsulunun tətbiqinin əsas şərtlərindən biri:

• müqayisə olunan göstəricilər fərqli cinsli olmalıdır;
√ müqayisə olunan göstəricilər eyni cinsli olmalıdır;
• müqayisə olunan göstəricilər nisbi formaya gətirilməlidirlər
• müqayisə olunan göstəricilər fərqli ölcüdə olmalıdır;
• müqayisə olunan göstəricilər yalnız manat formasında olmalıdır;

227. Evristik üsullar qrupuna daxildir

• korelasiyavə qruplaşdırma üsulu
• zəncirvari yedəyişmə və indeks üsulu
• korelasiya və variasiya üsulu
• müqayisə və variasiya üsulu
√ blaknot və beyinlərin hücumu üsulu

228. Ənənəvi üsullar qrupuna daxildir

• korelasiya və variasiya üsulu
√ indeks və zəncirvari yedəyişmə üsulu
• korelasiya, variasiya və blaknot üsulu
• müqayisə və korelasiya üsulu
• korelasiyavə qruplaşdırma üsulu

229. Iqtisadi riyazi üsullarına aiddir

• bloknot, zəncirvari yerdəyişmə
• müqayisə, oyun nəzəriyyəsi
• bloknot, oyun, indeks
√ reqresiya, korelasiya, variasiya
• statistik, qruplaşdırma, balans

230. Iqtisadi təhlil işində istifadə edilən bütün üsulları hansı qruplara bölünür:

• operativ, evrestik, additiv.
• multiplikativ, marjinal, səmərəli
√ ənənəvi, iqtisadi-riyazi, evristik.
• operativ, təsirli perspektiv
• zəncirvari yerdəyişmə, operativ, müqayisəli

231. Istifadə olunan informasiya hansı tələblərə cavab verməlidir.



• oxşarlıq, şəffaflıq, yuvarlaşdırılmış, tematik
• elmilik, sistemləşdirmə, müqayisəlilik, komplekslilik
• gerçəklik, müqayisəlilik, sistemləşdirmə
• təqribi, elmilik, nisbilik, mütanasiblik
√ dəqiq, münasiblik, gerçəklik, müqayisəlilik, rasionallıq

232. Müəsisədə iqtisadi təhlilin  informasiya mənbələrinə daxil deyil:

• operativ məlumatlar
• biznes-planlar
• mühasibat uçotu
• statistik,
√ menecment

233. Sistemli təhlil metodunun nəzəri əsası nədir

• proqramlaşma
• tənzimləmə
• planlaşdırma
• induksiya
√ dialektika

234. Aşağıdakilardan hansı iqtisadi təhlilin prinsiplərinə aid deyil.

√ Təhlil təgribi olmalıdır.
• Təhlil təsirli olmalıdır.
• Təhlil təsadüfi hallarda deyil, vaxtaşırı (sistematik) aparılmalıdır.
• Təhlil səmərəli olmalıdır.
• Təhlil operativ olmalıdır.

235. Mütləq göstəricilər hesablanma qaydasından asılı olaraq necə fərqlənir?

• sadə və mürəkkəb;
• birbaşa və dolayi;
• orta xronoloji, birbaşa və dolayi;
√ intervallı, ani, orta xronoloji;
• intervallı, ani, sadə və mürəkkəb;

236. Müqayisə üsuluna aiddir

• daxili, aylıq, rüblük;
• rüblük, daxili və xarici;
• illik, ongünlük, rüblük;
√ trend, şaquli və üfüqi;
• nisbi, mütləq, xarici;

237. Evristik üsullar qrupuna daxildir

• zəncirvari yedəyişmə və indeks üsulu
√ blaknot və beyinlərin hücumu üsulu
• müqayisə və variasiya üsulu
• korelasiyavə qruplaşdırma üsulu
• korelasiya və variasiya üsulu

238. Ənənəvi üsullar qrupuna daxildir

• müqayisə və korelasiya üsulu
√ indeks və zəncirvari yedəyişmə üsulu
• korelasiya və variasiya üsulu



• korelasiyavə qruplaşdırma üsulu
• korelasiya, variasiya və blaknot üsulu

239. Iqtisadi riyazi üsullarına aiddir

• bloknot, zəncirvari yerdəyişmə
√ reqresiya, korelasiya, variasiya
• bloknot, oyun, indeks
• müqayisə, oyun nəzəriyyəsi
• statistik, qruplaşdırma, balans

240. Iqtisadi təhlil işində istifadə edilən bütün üsulları hansı qruplara bölünür:

• operativ, evrestik, additiv.
√ ənənəvi, iqtisadi-riyazi, evristik.
• operativ, təsirli perspektiv
• zəncirvari yerdəyişmə, operativ, müqayisəli
• multiplikativ, marjinal, səmərəli

241. Istifadə olunan informasiya hansı tələblərə cavab verməlidir.

• təqribi, elmilik, nisbilik, mütanasiblik
√ dəqiq, münasiblik, gerçəklik, müqayisəlilik, rasionallıq
• elmilik, sistemləşdirmə, müqayisəlilik, komplekslilik
• oxşarlıq, şəffaflıq, yuvarlaşdırılmış, tematik
• gerçəklik, müqayisəlilik, sistemləşdirmə

242. Müəsisədə iqtisadi təhlilin  informasiya mənbələrinə daxil deyil:

• mühasibat uçotu
√ menecment
• operativ məlumatlar
• biznes-planlar
• statistik,

243. Sistemli təhlil metodunun nəzəri əsası nədir

• induksiya
√ dialektika
• planlaşdırma
• tənzimləmə
• proqramlaşma

244. Mütləq göstəricilər hesablanma qaydasından asılı olaraq necə fərqlənir?

• birbaşa və dolayi;
√ intervallı, ani, orta xronoloji;
• sadə və mürəkkəb;
• intervallı, ani, sadə və mürəkkəb;
• orta xronoloji, birbaşa və dolayi;

245. İqtisadi təhlildə göstəricilərin əsas şərti

• eyni olması
√ müqayisəli olması
• nisbi olması
• mütləq olması
• ikidən artıq olmaması

246. Xalis mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillərə aid edilmir:



• vergi məbləği
√ satışın rentabelliyi
• mütləq maliyyə ödəmələri,
• balans mənfəəti
• vergi güzəştləri

247. Xalis mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillərə aid edilir:

• ƏDV və aksizlər, satışın maya dəyəri, istehsalın həcmi
√ balans mənfəəti, mütləq maliyyə ödəmələri, vergi güzəştləri, vergi məbləği
• tam maya dəyəri, satışın xüsusi çəkisi, depazitlər
• komersiya xərcləri, imtiyazlı və adi səhmlər dividendlərin
• marjinal gəlir, pul axını, xüsusi kapital, qiymətli kağızlar

248. Təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirir:

• istehsalın rentabelliyi
√ maliyyə levirici
• manevirlik əmsalı
• müstəqilliyi əmsalı
• istehsal levirici

249. Satışdan alınan mənfəətin dövriyyə kapitalının orta məbləğinə nisbəti bərabərdir

• istehsalın rentabelliyi
√ Dövriyyə  kapitalının rentabelliyi:
• satışın rentabelliyi
• maliyyə müstəqilliyi əmsalı
• manevirlik əmsalı

250. Nizamnamə kapitalı хalis aktivlərin dəyərindən artıq оlarsı göstərir:

• maliyyə fəaliyyətinin qənaətbəхş оlmasını göstərir.
√ maliyyə fəaliyyətinin qeyri-qənaətbəхş оlmasını göstərir.
• maliyyə fəaliyyətinin orta səviyədə оlmasını göstərir.
• bütü cavablar uyğundur.
• maliyyə fəaliyyətinin yuxarı səviyədə оlmasını göstərir.

251. Maliyyə vəziyyətinin kоmpleks şəkildə təhlilinin ilkin mərhələsidir

• diaqnostik təhlil.
√ ekspress-təhlil.
• strateji təhlil.
• operativ təhlil.
• marjinal təhlil.

252. Ekspress-təhlil nədir?

• Qisa müddətdə aparılan təhlil
√ Maliyyə vəziyyətinin kоmpleks şəkildə təhlilinin ilkin mərhələsidir
• Auditor tərəfindən aparılan operativ təhlil
• Maliyyə nəticələrin kompleks şəkildə vrilən hesabat
• Müəyyən dövir üçün aparıla maliyyə təhlil

253. Təşkilat özünün ehtiyatlarını fоrmalaşdıran zaman оnun bоrc mənbələrindən maliyyə cəhətdən asılı оlmadığını səciyyələndirir.

• dövriyyədə хüsusi kapitalın оlması
√ ehtiyatlar sahəsində maliyyə müstəqilliyi əmsalı
• rentabellik əmsalı



• fondverimi əmsalı
• ümumi maliyyə müstəqilliyi əmsalı

254. Dövriyyə aktivlərinin fоrmalaşmasına yönəldilmiş məbləğini səciyyələndirir

• ümumi maliyyə müstəqilliyi əmsalı
√ dövriyyədə хüsusi kapitalın оlması
• rentabellik əmsalı
• ondverimi əmsalı
• ehtiyatlar sahəsində maliyyə müstəqilliyi əmsalı

255. Dövriyyə aktivlərindən istifadə edilməsi səmərəliliyinin səciyyələndirilməsi üçün:

• müstəqillik əmsalı, rentabellik əmsalı
√ dövriyyə aktivlərinin dövranı əmsalı; təşkilatın ehtiyatlarının dövranı əmsalı.
• rentabellik əmsalı. fondverimi əmsalı
• ümumi maliyyə müstəqilliyi əmsalı
• ehtiyatlar sahəsində maliyyə müstəqilliyi əmsalı

256. Balans mənfəətinin artımı, məhsul satışı həcminin artımına nisbəti bərabərdi

• rentabellik əmsalı
√ istehsal leveredji;
• xüsusi kapital
• müstəqillik əmsalı.
• maliyyə leveredji

257. Təşkilatın bоrc mənbələrindən, yəni kreditоrlardan, banklardan və digər bоrc verənlərdən maliyyə müstəqilliyinin səviyyəsi barədə
ümumi təsəvvür verir;

• rentabellik əmsalı
√ ümumi maliyyə müstəqilliyi əmsalı
• ehtiyatlar sahəsində maliyyə müstəqilliyi əmsalı
• dövriyyədə хüsusi kapitalın оlması
• fondverimi əmsalı

258. Balansın əsas vəsaitlər və sair dövriyyədənkənar aktivlər bölməsinə aid deyil.

• "Kapital qоyuluşları"
• " Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər"
• "Əsas vəsaitlər"
• «Qeyri-maddi aktivlər»
√ "Gələcək dövrlərin gəlirləri",

259. Хüsusi vəsaitlərin mənbələrinə aiddir

• "Gələcək dövrlərin gəlirləri",
• «Uzunmüddətli bоrclar»
• "Istehsal ehtiyatları","Gələcək dövrün хərcləri"
• "Materiallar" , «Ma-te-ri-al-ların tədarükü və əldə edilməsi»
√ "Nizamnamə kapitalı", "Ehtiyat kapitalı", "Əlavə kapital".

260. Nəticəvi göstərici - istehsalın gəlirliyi və amillər - müəssisənin balans gəliri, əsas fondlar və dövriyyə vəsaitlərinin orta illik maya dəyəri
arasındakı əlaqə hansı determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• tam bölünən
• multiplikativ
• additiv
√ qarışıq
• normativ



261. Nəticəvi göstərici - fond faydalı iş əmsalı və ona təsir edən amillər - buraxılan məhsulun həcmi və əsas istehsalat fondlarının orta illik
maya dəyəri arasındakı əlaqə hansı determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• multiplikativ
• additiv
• normativ
• qarışıq
√ tam bölünən

262. Nəticəvi göstərici - əmək ödənişi fondu və ona təsir edən amillər - işləyənlərin orta siyahı sayı və onların orta illik əmək haqqı
arasındakı əlaqə hansı determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• additiv
• normativ
• qarışıq
√ multiplikativ
• tam bölünən

263. Nəticəvi göstərici - satışların gəlirliyi və ona təsir edən amillər - satışdan əldə olunan gəlir və satılan məhsulun maya dəyəri arasındakı
əlaqə hansı determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• qarışıq
• normativ
• multiplikativ
• additiv
√ tam bölünən

264. Nəticəvi göstərici - məhsulun həcmi və ona təsir edən amillər - işləyənlərin sayı və onların orta illik istehsalı arasındakı əlaqə hansı
determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• additiv
• normativ
• qarışıq
√ multiplikativ
• tam bölünən

265. Nəticəvi göstərici - məhsulun maya dəyəri və ona təsir edən amillər - maddi xərclər, əmək ödənişi üçün xərclər, əlavə xərclər və s.
arasındakı əlaqə hansı determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• multiplikativ
• normativ
• qarışıq
√ additiv
• tam bölünən

266. Nisbi göstəricilər aşağıdakıları əks etdirir :

√ tədqiq edilən hadisənin digər hadisənin kəmiyyəti və ya həmin hadisənin, lakin başqa zaman üzrə və ya başqa obyekt üzrə götürülmüş
kəmiyyəti ilə nisbəti

• hər hansı bir əlamət üzrə oxşar hadisələrin kəmiyyət cəmi
• hadisənin çəki, həcm, sahə, dəyər və s. vahidində digər hadisələrin ölçülərinə qarşı asılı olmayaraq kəmiyyət ölçüləri
• tədqiq olunan cəmin kütləsinin müvafiq əlamətlər üzrə keyfiyyətcə oxşar qruplara bölünməsi
• iki qrup qarşılıqlı əlaqəli və tarazlaşdırılmış iqtisadi göstəricilər qrupunun nisbətləri, proporsiyaları

267. Mütləq kəmiyyət aşağıdakıları göstərir :

• tədqiq olunan cəmin kütləsinin müvafiq əlamətlər üzrə keyfiyyətcə oxşar qruplara bölünməsi
• iki qrup qarşılıqlı əlaqəli və tarazlaşdırılmış iqtisadi göstəricilər qrupunun nisbətləri, proporsiyaları
• hər hansı bir əlamət üzrə oxşar hadisələrin kəmiyyət cəmi
√ hadisənin çəki, həcm, sahə, dəyər və s. vahidində digər hadisələrin ölçülərinə qarşı asılı olmayaraq kəmiyyət ölçüləri



• tədqiq edilən hadisənin digər hadisənin kəmiyyəti və ya həmin hadisənin, lakin başqa zaman üzrə və ya başqa obyekt üzrə götürülmüş
kəmiyyəti ilə nisbəti

268. Qruplaşdırılmalar aşağıdakılar ilə ifadə olunur :

• iki qrup qarşılıqlı əlaqəli və tarazlaşdırılmış iqtisadi göstəricilər qrupunun nisbətləri, proporsiyaları
• hər hansı bir əlamət üzrə oxşar hadisələrin kəmiyyət cəmi
• hadisənin çəki, həcm, sahə, dəyər və s. vahidində digər hadisələrin ölçülərinə qarşı asılı olmayaraq kəmiyyət ölçüləri

• tədqiq edilən hadisənin digər hadisənin kəmiyyəti və ya həmin hadisənin, lakin başqa zaman üzrə və ya başqa obyekt üzrə götürülmüş
kəmiyyəti ilə nisbəti

√ tədqiq olunan cəmin kütləsinin müvafiq əlamətlər üzrə keyfiyyətcə oxşar qruplara bölünməsi

269. Amil və nəticəvi göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi üçün hansı növ qruplaşdırmalardan istifadə olunur

√ analitik
• struktur
• tipoloji
• sadə və mürəkkəb
• statistik

270. Göstəricilərin daxili quruluşunun ( məsələn, istehsalat personalının iş stajı üzrə, peşə üzrə qruplaşdırılması zaman ) qiymətləndirilməsi
üçün hansı növ qruplaşdırmalardan istifadə olunur ?

• tipoloji
• analitik
√ struktur
• statistik
• sadə və mürəkkəb

271. Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin qruplaşadırılması zamanı hansı növ qruplaşdırmalardan istifadə olunur ?

• statistik
• sadə və mürəkkəb
√ tipoloji
• analitik qruplaşdırılmalar
• struktur

272. Müqayisə zamanı riayət olunmalı şərt :

• göstəricilərin normativ aktlara uyğunluğu, doğruluq
• müqayisə olunan göstəricilərin həqiqiliyi
√ göstəricilərin qarşılaşdırıla bilməsinin təmin olunması
• müqayisə olunan göstəricilərin etibarlığı
• göstəricilərin müqayisə olunduğu qısa zaman müddəti

273. Faktiki göstəricilərin keçmiş illərin göstəriciləri ilə müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır

√ iqtisadi proseslərin inkişaf tendensiyalarının müəyyən edilməsi
• planın yerinə yetirilmə dərəcisinin qiymətləndirilməsi
• xərclərə nəzarət
• tədqiq olunan göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi
• istehsalat efektivliyinin artırılma ehtiyatlarının axtarışı

274. Faktiki göstəricilərin normativ göstəricilər ilə müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır

• istehsalat efektivliyinin artırılma ehtiyatlarının axtarışı
• planın yerinə yetirilmə dərəcisinin qiymətləndirilməsi
• iqtisadi proseslərin inkişaf tendensiyalarının müəyyən edilməsi
• tədqiq olunan göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi
√ xərclərə nəzarət



275. Plan və faktiki göstəricilərin müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır :

• iqtisadi proseslərin inkişaf tendensiyalarının müəyyən edilməsi
√ planın yerinə yetirilmə dərəcisinin qiymətləndirilməsi
• tədqiq olunan göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi
• istehsalat efektivliyinin artırılma ehtiyatlarının axtarışı
• xərclərə nəzarət

276. İqtisadi təhlil metodikasının ən vacib elementləri aşağıdakılardır :

• determinləşdirilmiş faktor təhlilin modelləri
√ onun xüsusi üsul və qaydaları
• iqtisadi - riyazi modellər
• xarici və daxili faktorlar
• onun məqsəd və funksiyaları

277. Təhlilin məqsədinin əldə olunmasına tabe olan müəssisə iqtisadiyyatının tədqiqinin analitik üsul və qaydalarının cəmi aşağıdakılar ilə
ifadə olur :

• iqtisadi təhlilin məzmunu
• iqtisadi təhlilin ardıcıllığı
• analitik tədqiqin məntiqi
• iqtisadi təhlilin obyekti
√ iqtisadi təhlilin metodikası

278. Təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sisteminin istifadə olunması, onların dəyişiklikləri və səbəbiyyət - nəticə qarşılıqlı
əlaqələrinin tədqiqi aşağıdakıların səciyyəvi xüsusiyyətləridir :

• iqtisadi təhlilin məzmununun
√ iqtisadi təhlilin metodunun
• iqtisadi təhlilin obyektinin
• iqtisadi təhlilin məsələlərinin
• mühasibat uçotunun metodunun

279. Təşkilatın maliyyə hesabatı elementi aşağıdakıdır :

• işçilərin orta siyahı sayı
• məhsulun həcmi
√ kapital
• əmlak üçün vergi
• əsas vəsaitlərin dəyəri

280. İqtisadi təhlilin ənənəvi üsullar qrupuna aşağıdakılar daxildir :

• xətti proqramlaşdırma üsulu
• korrelyasion - reqression təhlil
• diferensial hesablama üsulu
• diskontlaşma üsulu
√ indeks üsulu

281. İqtisadi təhlilin ənənəvi üsullar qrupuna aşağıdakılar daxil deyil :

• fərqlər üsulu
• zəncirvari əvəz etmə üsulu
√ xətti proqramlaşdırma üsulu
• qruplaşdırma üsulu
• müqayisə üsulu

282. Amillərin hasilini əks etdirən modellər necə adlanır?



• multimedi;
• təkrarlanan
• qarışıq;
√ multiplikativ;
• mütləq;

283. Göstəricilərin cəbri məbləğini əks etdirən model adlanır:

• aktiv;
√ additiv;
• qarışıq;
• təkrarlanan
• mütləq;

284. Determinləşdirilmiş amilli təhlilin mahiyyəti:

• nəticə göstəricisi ilə natamam, ehtimal dərəcəsilə əlaqədə olan amillərin təsirinin tədqiqi metodikası
√ nəticə göstəricisi ilə funksional əlaqədə olan amillərin təsirinin tədqiqi metodikası
• nəticə göstəricisinə kənar (xarici) amillərin təsirinin müəyyən edilməsi və bu təsirin kəmiyyətcə ölçülməsi
• ümumiləşdirici göstəriciyə müsbət amillərin təsirinin müəyyən edilməsi və bu təsirin kəmiyyətcə ölçülməsi
• fərdi amillərin nəticə göstəricisinə olan amillərin təsirinin tədqiqi metodikası

285. İqtisadi təhlilin evristik metodları hansılardır?

• inteqral, indeks, beyin hücumu üsulları
√ beyin hücumu, kollektiv bloknot, intuitiv, ekspert metodları
• balans üsulu, ekspert üsulu
• riyazi-iqtisadi metodlar
• Zəncirvari yerdəyişmə, nisbi fərqlər üsululları

286. İqtisadi təhlilin vəzifəsi aşağıdakıdır :

• maliyyə və istehsal büdcələrinin işlənib hazırlanması
• müəssisədə biznes - plan və normativlərin tərtib olunması
• istehsal xərclərin smetalarının işlənib hazırlanması və təsdiq olunması
√ biznes - plan və normativlərin əsaslandırılmasının artırılması
• dövriyyə və dövriyyədən kənar aktivlərin dəyərlərinin qiymətləndirilməsi

287. Xarici amillər, müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinə daim təsir edərək :

• müəssisənin daxilində müxtəlif iqtisadi göstəricilərin kəmiyyətini dəyişdirirlər
√ iqtisadi qanunların təsirlərini əks etdirirlər
• müəssisənin konkret fəaliyyəti ilə bağlıdırlar və tamfaktorə ondan asılıdırlar
• iqtisadi təhlilin məzmunu ilə bağlıdırlar
• zəruri idarə qərarların qəbul olunmasına səbəb olurlar

288. İqtisadi təhlilin tədqiq etdiyi ən əsas, ümumiləşdirən və əhəmiyyətli şey :

• idarəetmə qərarı
√ təsərrüfat proseslərin hərəkəti
• mühasibat hesabatının tərtib edilməsi
• istehsal prosesin idarə olunması
• təsərrüfatdaxili ehtiyatların axtarışı

289. Müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələri aşağıdakıya aiddir:

• iqtisadi təhlil üsulları
√ iqtisadi təhlil obyektləri
• iqtisadi təhlil metodikası elementləri



• iqtisadi təhlil funksiyaları
• iqtisadi təhlil subyektləri

290. İqtisadi təhlildə efektivlik prinsipi aşağıdakını ifadə edir :

• təhlil, vaxtlı - vaxtında nöqsanları aşkar edərək və bu haqda müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verərək, aktiv olaraq istehsalat gedişinə
təsir etməlidir

√ konkret müəssisədə iqtisadi təhlilin keçirilməsi üçün xərclər çoxqat efekt verməlidir
• hər bir tədqiq olunan obyekt öz arasında və xarici mühit ilə bağlı elementlərdən ibarıət olan mürəkkəb sistem kimi qiymətləndirilir
• o, idrak nəzəriyyəsi müddəalarına əsaslanmalıdır, istehsalat inkişafının iqtisadi qanun tələblərini nəzərə almalıdır
• tez və dəqiq təhlili aparmaq, idarə qərarlarını qəbul etmək və onları həyata keçirmək bacarığı

291. İqtisadi təhlildə təsir qüvvəsi prinsipi aşağıdakını ifadə edir :

• tez və dəqiq təhlili aparmaq, idarə qərarlarını qəbul etmək və onları həyata keçirmək bacarığı

√ təhlil, vaxtlı - vaxtında nöqsanları aşkar edərək və bu haqda müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verərək, aktiv olaraq istehsalat gedişinə
təsir etməlidir

• hər bir tədqiq olunan obyekt öz arasında və xarici mühit ilə bağlı elementlərdən ibarıət olan mürəkkəb sistem kimi qiymətləndirilir
• o, idrak nəzəriyyəsi müddəalarına əsaslanmalıdır, istehsalat inkişafının iqtisadi qanun tələblərini nəzərə almalıdır
• konkret müəssisədə iqtisadi təhlilin keçirilməsi üçün xərclər çoxqat efekt verməlidir

292. İqtisadi təhlilin prinsiplərindən biri aşağıdakıdır :

• retrospektivlik
√ sistemlik
• münasiblik
• həqiqiqlik
• dəyər qiyməti

293. Determinləşdirilmiş amilli təhlilin aparılması nəyin tətbiq olunmasını nəzərdə tutur?

• statistik müşahidənin təşkilini;
√ kütləvi məlumatların işlənməsində xüsusi proqram vasitələrinin tətbiqini;
• hesablamalar üçün kalkulyatorun tətbiq olunması;
• doğru cavab yoxdur.
• tədqiqat proqramlarının hazırlanmasını;

294. İdarəetmə sistemində toplanan bütün informasiya nəyi təşkil edir:

• informasiya təminatını;
√ informasiya bazasını;
• xarici informasiyanı;
• doğru cavab yoxdur.
• məsələlərin informasiya ilə müşayət olunmasını;

295. Baş vermiş təsərrüfat prosesi məlumatları əsasında planın icrasına nəzarət məqsədi ilə aparılan təhlil necə adlanır?

• qabaqcadan;
√ sonradan;
• operativ;
• keyfiyyət.
• marjinal;

296. Səhmdarların, kreditorların, investorların sifarişi ilə aparılan təhlil necə adlanır?

• idarəetmə təhlili;
√ xarici maliyyə təhlili;
• ekspress təhlil;
• marjinal təhlil.
• daxili maliyyə təhlili;



297. Maliyyə (xarici) təhlil nəyi əsaslandırmaq üçün aparılır?

• təşkilatın daxili xidməti üçün;
√ maliyyə xarakterli idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması üçün;
• nəticə göstəricisinə təsir edən amillərin əsaslandırılması üçün;
• proqnozların hazırlanması üçün.
• xarici istifadəçiləri məlumatlandırmaq üçün;

298. Mühasibat (maliyyə) hesabatının trend təhlili nəyi xarakterizə edir?

• hesabatın hər bir maddəsinin zaman kəsiyində dəyişməsinin qiymətləndiril¬məsini;
√ hesabat göstəricilərinin dinamikasının- əsas meylinin müəyyən olunmasını;
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayi¬sə¬sini;
• maliyyə göstəricilərinin strukturunun müəyyən edilməsini;
• hesabatın hər bir maddəsinin xüsusi çəkisinin zaman kəsiyində dəyişməsinin qiymətləndiril¬məsi;

299. Mühasibat (maliyyə) hesabatının şaquli təhlili nə ilə xarakterizə olunur?

• hesabat göstəricilərinin dinamikasının- əsas meylinin müəyyən olunmasını;
√ hesabatın hər bir maddəsinin xüsusi çəkisinin zaman kəsiyində dəyişməsinin qiymətləndiril¬məsi;
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayi¬sə¬sini;
• maliyyə göstəricilərinin strukturunun müəyyən edilməsini;
• hesabatın hər bir maddəsinin zaman kəsiyində dəyişməsinin qiymətləndiril¬məsini;

300. Mühasibat (maliyyə) hesabatının üfiqi təhlili nə ilə xarakterizə olunur?

• maliyyə göstəricilərinin strukturunun müəyyən edilməsini;
√ hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrün eyni maddəsi ilə müqayisəsini;
• təşkilatın əsas göstəricilərinin rəqib təşkilata uyğun göstəriciləri ilə müqayisəsini;
• nəticə göstəricilərinə ayrı-ayrı amillərin təsirinin hesablanmasını.
• hesabatın hər bir maddəsinin ötən dövrlərin eyni maddəsi ilə dina- mikada əsas meylinin müəyyən edilməsi;

301. Amilli təhlilin dəfəli modeli üçün hansı metoddan istifadə məqbul hesab olunur?

• indeks;
√ zəncirvari yerdəyişmə;
• müqayisə;
• balans.
• mütləq fərq;

302. Təhlildə informasiyanın məntiqi işlənməsi üsulu hansıdır?

• zəncirvari yerdəyişmə;
√ evristik;
• xətti proqramlaşdırma;
• korrelyasiya.
• balans əlaqələndirmə;

303. Iqtisadi təhlil işində istifadə edilən bütün üsulları hansı qruplara bölünür:

• Operativ, evrestik, additiv.
√ ənənəvi, iqtisadi-riyazi, evristik
• operativ, təsirli perspektiv
• zəncirvariyerdəyişmə, operativ, müqayisəli
• multiplikativ, marjinal, səmərəli

304. Təhlilin trend metodunun tətbiqi zamanı istifadə olunur:

• mütləq kəmiyyətlərdən



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

305. Adi fəaliyyət üzrə xərclərin tərkibinə nə daxildir:

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

306. Xalis mənfəətdən istifadənin təhlili hansı informasiya əsasın¬da aparılır?

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

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

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

308. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın şaquli təhlilinin məqsədi:

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

309. Müəssisənin xüsusi kapitalına aiddir:

• debitor borcları;
• hazır məhsul.
• kreditor borcları;
• kassada, hesablaşma və valyuta hesablarında olan pul qalıqları;
√ əlavə və ehtiyat kapitalı;

310. Maliyyə nəticələrinin strukturunun təhlilində aşağıdakı metoddan istifadə olunur:

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

311. Hansı göstəricilər maliyyə təhlilinin obyektidir?

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



312. Hansı göstəricilər maliyyə təhlilinin obyektləridir?

• istehsal resursları;
• istehsalın təşkilati-texniki səviyyəsi;
√ maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti;
• məsrəflər, məhsulun həcmi və mənfəət;
• istehsal məsrəfləri və maya dəyəri.

313. Balansın müqayisəli təhlili:

• hesabatın yekununda hər bir maddənin xüsusi çəkisinin qiymətləndirilmə-sidir;
• Ötən dövrlərlə müqayisədə hesabatın hər bir maddəsinin dinamikada dəyişmə meylinin müəyyən       edilməsidir;
• ayrı-ayrı amillərin nəticə göstəricisinə təsirinin təhlilidir.
√ müəssisənin əsas göstəricilərinin rəqib müəsisənin göstəriciləri ilə müqayisə¬sidir;
• hesabatın hər maddəsinin ötən dövr ilə müqayisəsidir;

314. Balansın trend təhlili:

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

315. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan əsas informasiya mənbəyi hansıdır?

• analitik uçotun məlumatları;
√ biznes-planın məlumatları.
• operativ uçotun məlumatları;
• maliyyə uçotun məlumatları;
• statistik uçotun məlumatları;

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

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

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

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

318. Satışdan pul gəlirinin  aktivlərə nisbəti səciyyələndirir?

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

319. Marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti adlanır?

• satışın rentabelliyi.



• zərərsizlik səviyyəsi;
• maliyyə levirici;
√ əməliyyat levirici;
• xərclərin retabelliyi;

320. Xalis mənfəətin səviyyəsinin satışdan mənfəətdən asılılığını səciyyələndirən göstərici?

• istehsal leviricinin səviyyəsi;
• məcmu kapitalın rentabelliyi;
√ maliyyə leviricinin səviyyəsi.
• borc kapitalının  rentabelliyi;
• maliyyə sabitliyi ehtiyatının səviyyəsi;

321. Marjinal gəlirin mənfəətə nisbəti nəyi səciyyələndirir?

• xüsusi kapitalından istifadənin səmərəliliyini.
• maliyyəleviricinin səmərəsini;
• istehsalleviricinin səmərəsini;
• borc kapitalından istifadənin səmərəliliyini;
√ əməliyyat leviricinin səmərəsini;

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

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

323. Investisiya qоyuluşunun ötrülməsi səviyyəsi hesablanır:

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

324. Maliyyə hesabatı üzrə hesabat ilində satışdan pul gəliri 3502 min manat, xüsusi kapitalın həcmi 1701 min manatdır. Bu halda xüsusi
kapitalın dövr sürəti əmsalını müəyyən edin?

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

325. Müəssisənin xüsusi kapitalı 1680 min manat, aktivlərin cəmi məbləği 1937 manatdır. Maliyyə müstəqilliyi əmsalını müəyyən edin?

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

326. Maliyyə hesabatı üzrə hesabat ilində satışdan pul gəliri 3502 min manat, xüsusi kapitalın həcmi 1701 min manatdır. Bu halda xüsusi
kapitalın dövr sürəti əmsalını müəyyən edin?

• 2,0788.
• 2,1216;
• 1,7645;



√ 2,0588 ;
• 2,1839;

327. Müəssisənin maliyyə hesabatında ilin sonuna dövriyyədən kənar aktivlər 1220,5 min manat, xüsusi vəsait məbləği isə 1728 min
manatdır. Bu halda daimi aktivlər indeksi nə qədər olur?

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

328. Balans məlumatlarına əsasən aktivlər 35000 min manat, xüsusi kapital 22000 min manat, uzunmüddətli öhdəliklər 3000 min manat
təşkil edir. Maliyyə müstəqilliyi əmsalını müəyyən edin?

• 2
√ 0
• 1
• 0
• 2

329. Balans məlumatlarına əsasən balansın valyutası - 6600 min manat, xüsusi dövriyyə kapitalı – 1200 min manat, dövriyyə kapitalı - 3500
min manatdır. Maliyyə aktivliyi əmsalını (maliyyə rıski əmsalı) müəyyən edin?

• 1
√ 0
• 2
• 1
• 2

330. Balans məlumatlarına əsasən borc kapitalı - 2300 min manat, xüsusi kapital – 3000 min manat, dövriyyə kapitalı - 2500 min manatdır.
Maliyyə aktivliyi əmsalını (maliyyə riski əmsalı) müəyyən edin?

• 0
• 2
• 3
• 2
√ 0

331. Bina, tikili və avavdanlıqlar aid edilir?

• ləng satılan aktivlərə;
• doğru cavab yoxdur.
• yüksək likvid aktivlərə;
• tez satılan aktivlərə;
√ çətin satılan aktivlərə;

332. Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları aid edilir?

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

333. Cari likvidlik əmsalından istifadənin məqsədi nədir?

• xüsusi kapitaldan istifadəni qiymətləndirmək;
• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;
√ təşkilatın ödəmə qabiliyyətin qiymətləndirmək;
• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;



• təşkilatın işgüzar aktivliyini qiymətləndirməki.

334. Cari likvidlik əmsalı səciyyələndirir?

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

335. Pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşları səciyyələndirir?

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

336. Gələcəkdə investisiya məbləğinin azalması üzrə maliyyə əməliyyatı necə adlanir?

• artım;
• azalma.
• kompaundinq;
• bölmə
√ diskontlaşdırma;

337. Хalis investisiyanın örtülməsi səviyyəsi hesablanır:

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

338. Müəssisə fəaliyyətinin maliyyə nəticəsinə aiddir:

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

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

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

340. Xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəət hesabına artırılmır:

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

341. Balansın hansı maddələri müəssisənin vəsait mənbələrini əks etdirir?



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

342. Maliyyə müstəqilliyi əmsalı hesablanır:

• (xüsusi kapital – dövriyyədən kənar aktivlər) : xüsusi vəsait mənbələri;
• xüsusi kapital : borc kapitalı.
• xüsusi kapital : aktivlər;
√ xüsusi vəsait mənbələri : balansın valyutası;
• (xüsusi kapital – dövriyyədən kənar aktivlər) : cari aktivlər;

343. Xüsusi dövriyyə kapitalı ilə təmin olunma əmsalı hesablanır:

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

344. Xüsusi dövriyyə vəsaitlərin manevretmə əmsalı necə hesablanır?

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

345. Dövriyyə aktivlərinin dövretmə əmsalı (dövrlə) hesablanılır:

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

346. Xüsusi kapitalın manevrlik əmsalı səciyyələndirir

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

347. Məssisənin əmlakının quruluşunu hansı göstəricilər xarakterizə edir:

• torpaq, tikili və avadanlıqlar, qeyri-maddi aktivlər, xüsusi vəsaitlər, hesablardakı vəsaitlər;
• qeyri dövriyyə aktivləri, ehtiyat kapitalı, uzunmüddətli öhdəliklər, debitor borcları.
• qeyri dövriyyə aktivləri, ehtiyat kapitalı, kreditor borcları, debitor borcları;
√ torpaq, tikili və avadanlıqlar, qeyri-maddi aktivlər, material dövriyyə aktivləri, hesablarda olan vəsaitlər;
• qeyri dövriyyə aktivləri, hazır məhsul, qısamüddətli aktivlər;

348. Aktivlərin strukturunda dəyişiklikləri o vaxtı müsbət qiymətləndirmək olar ki, onların ümumi dəyərində aşagıdakı göstəricilərin xüsusi
çəkisi artır:

• hazır məhsulun;
√ yüksək likvidli aktivlərin;
• material ehtiyatlarının;



• əsas istehsal fondlarının;
• debitor borclarının.


