
    8022y_az_Q18_Yenidənhazırlanma  testinin sualları  Fənn : 8022y Maliyyə (iqtisadi) təhlili

1. Qətedici və faktor göstəricilərinin qarşılıülı əlaqə modeli tipini aşağıdakıların baxılması üçün təklif olunan ardıcıllıqda göstərin : f = x +
y + z f = x • y • z • t ; f = (x - y) • z ; f = (x • y • z • t) : q ; f = x : y

• additiv, multiplikativ, qarışıq, qarışıq, tam bölünən
√ additiv, multiplikativ, qarışıq, tam bölünən, tam bölünən
• additiv, multiplikativ, multiplikativ, tam bölünən, tam bölünən
• additiv, multiplikativ, multiplikativ, qarışıq, qarışıq
• additiv, multiplikativ, multiplikativ, qarışıq, tam bölünən

2. Hesablama formuluna daxil olan xüsusi baza göstəricilərinin faktiki göstəricilər ilə ardıcıl əvəz edilməsi və aparılmış əvəzetmənin
qətedici göstərici dəyişikliyinə təsirinin dəyişilməsi aşağıdakının mahiyyətini təşkil edir :

• balans üsulunun
√ zəncirvari əvəz etmə üsulunun
• müqayisə üsulunun
• qruplaşdırılma üsulunun
• proporsional bölünmə üsulunun

3. Amilli modeldə yalnız kəmiyyət göstəricilərinin olması zamanı zəncirvari əvəz etmə üsulunda əvəz etmənin qaydası ( ardıcılllığı ) nə
cürdür ?

• əvəz etmə ardıcıllığı yalnız korrelyasiya təhlili yolu ilə müəyyən olunur
√ əvəz etmə ardıcıllığı yalnız məntiqi təhlil yolu ilə müəyyən olunur
• əvəz etmə ardıcıllığı hər bir kəmiyyət amilinin xüsusi çəkisinə görə bütün amillərinin təsirinin ümumi cəmində müəyyən olunur
• bu üsulun istifadəsi zamanı əvəz etmə ardıcıllığı təyinedici məna kəsb etmir
• bu üsulun istifadəsi zamanı əvəz etmə ardıcıllığı təyinedici məna kəsb etmir

4. Amilli modeldə həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət göstəricisinin olması zamanı zəncirvari əvəz etmə üsulunda əvəz etmənin ardıcılllığı
nə cürdür ?

• ilk növbədə keyfiyyət amillərinin, daha sonra kəmiyyət amillərinin əvəz etməsi aparılır
√ ilk növbədə kəmiyyət amillərinin, daha sonra keyfiyyət amillərinin əvəz etməsi aparılır
• bu üsulun istifadəsi zamanı əvəz etmə ardıcıllığı təyinedici məna kəsb etmir
• heç bir cavab düz deyil
• əvəz etmə ardıcıllığı yalnız məntiqi təhlil yolu ilə müəyyən olunur

5. Müəssisənin ödəmə qabiliyyəti aşağıdakılara aiddir :

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

6. Məhsulun gəlirliyi aşağıdakılara aiddir :

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

7. Məhsulun material tutumu aşağıdakılara aiddir :

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



8. Məhsulun maya dəyəri aşağıdakılara aiddir :

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

9. Absolyut və nisbi fərqlər üsulu aşağıdakılar üçün istifadə olunur :

• additiv və tam bölünən modellər üçün
√ multiplikativ və qarışıq modellər üçün
• multiplikativ və additiv modellər üçün
• additiv və qarışıq modellər üçün
• multiplikativ, tam bölünən və qarışıq modellər üçün

10. Proporsional bölünmə üsulu aşağıdakılar üçün istifadə olunur :

• multiplikativ və qarışıq modellər
√ additiv və qarışıq modellər
• multiplikativ, tam bölünən və qarışıq modellər
• multiplikativ və additiv modellər
• additiv və tam bölünən modellər

11. İnteqral üsulu hansı faktor modellərində istifadə olunur ?

• multiplikativ, qarışıq, additiv
√ multiplikativ, tam bölünən, qarışıq
• additiv, tam bölünən, qarışıq
• multiplikativ, tam bölünən, qarışıq, additiv
• multiplikativ, qarışıq

12. İki qrup qarşılıqlı əlaqəli və tarazlaşdırılmış iqtisadi göstəricilər qrupunun nisbətləri, proporsiyalarının əks etdirilməsi üçün aşağıdakılar
istifadə olunur :

• zəncirvari əvəz etmə üsulu
√ balans üsulu
• indeks üsulu
• qruplaşdırma üsulu
• inteqral üsulu

13. Nisbi göstəricilər əldə olunur :

• bir kəmiyyətin müqayisə bazası kimi qəbul edilən digər kəmiyyətə vurulması nəticəsində
√ bir kəmiyyətin müqayisə bazası kimi qəbul edilən digər kəmiyyətə bölünməsi nəticəsində
• birimüqayisə bazası kimi qəbul edilən iki kəmiyyətin toplanması nəticəsində
• bütün cavablar düzdür
• bir kəmiyyətin müqayisə bazası kimi qəbul edilən digər kəmiyyətdən çıxması nəticəsində

14. Qətedici göstərici - əmək səmərəliliyi və faktor - fond silahlanması arasındakı əlaqə hansı faktor modeli ilə təsvir olunur ?

• multiplikativ
√ stoxastik
• determinləşdirilmiş
• tam bölünən
• additiv

15. Təsərrüfat fəaliyyəti təhlilində vacib metodoloji məsələ aşağıdakılardır :



• daxili tədqiq olunan iqtisadi göstəricilərin kəmiyyətinə təsirinin aşkar olunması
√ faktorların tədqiq olunan iqtisadi göstəricilərin kəmiyyətinə təsirinin öyrənilməsi və ölçülməsi
• konkret fəaliyyət məsələləri üzrə idarə qərarlarının qəbul olunması
• tədqiq olunan göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi
• təsərrüfat daxili ehtiyatların aşkar olunması və ölçülməsi

16. Təhlildə yığcam rəqəm dili ilə hansı üsulla yalnız çıxış informasiyasını deyil, həm də hesab alqoritmlərini və onların nəticələrini açırlar
?

• qrafiklərin tərtib olunması ilə
√ cədvəllərin tərtib olunması ilə
• dinamik sıraların tərtib olunması ilə
• paralel sıraların tərtib olunması ilə
• diaqrammların tərtib olunması ilə

17. Nisbi göstəricilər aşağıdakıları əks etdirir :

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

√ 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

18. Mütləq kəmiyyət aşağıdakıları göstərir :

• tədqiq olunan cəmin kütləsinin müvafiq əlamətlər üzrə keyfiyyətcə oxşar qruplara bölünməsi
• hər hansı bir əlamət üzrə oxşar hadisələrin kəmiyyət cəmi
• iki qrup qarşılıqlı əlaqəli və tarazlaşdırılmış iqtisadi göstəricilər qrupunun nisbətləri, proporsiyaları

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

√ hadisənin çəki, həcm, sahə, dəyər və s. vahidində digər hadisələrin ölçülərinə qarşı asılı olmayaraq kəmiyyət ölçüləri

19. Qruplaşdırılmalar aşağıdakılar ilə ifadə olunur :

√ tədqiq olunan cəmin kütləsinin müvafiq əlamətlər üzrə keyfiyyətcə oxşar qruplara bölünməsi
• hər hansı bir əlamət üzrə oxşar hadisələrin kəmiyyət cəmi
• iki qrup qarşılıqlı əlaqəli və tarazlaşdırılmış iqtisadi göstəricilər qrupunun nisbətləri, proporsiyaları
• 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

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

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

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

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

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



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

23. Müqayisə zamanı riayət olunmalı şərt :

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

24. Faktiki göstəricilərin keçmiş illərin göstəriciləri ilə müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır :

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

25. Faktiki göstəricilərin normativ göstəricilər ilə 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

26. Plan və faktiki göstəricilərin müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır :

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

27. İqtisadi təhlil metodikasının ən vacib elementləri aşağıdakılardır :

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

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

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

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

• iqtisadi təhlilin məsələlərinin
• iqtisadi təhlilin obyektinin



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

30. Təşkilatın maliyyə hesabatı elementi aşağıdakıdır :

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

31. İqtisadi təhlilin ənənəvi üsullar qrupuna aşağıdakılar daxildir :

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

32. İqtisadi təhlilin ənənəvi üsullar qrupuna aşağıdakılar daxil deyil :

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

33. Amillərin hasilini əks etdirən modellər necə adlanır?

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

34. Göstəricilərin cəbri məbləğini əks etdirən model adlanır:

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

35. Determinləşdirilmiş amilli təhlilin mahiyyəti:

• fərdi amillərin nəticə göstəricisinə olan amillərin təsirinin tədqiqi metodikası
• 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

36. İqtisadi təhlilin evristik metodları hansılardır?

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



37. İqtisadi təhlildə orta kəmiyyətlər üsulundan hansı məqsədlə istifadə edirlər?

• Müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin göstəricilərinin səviyyəsini təyin edilməsi üçün
• Müəssisənin inkişafı proqnozunun tərtib edilməsi üçün
• Statistik məlumatların əldə edilməsi üçün
√ Hansısa əlamət üzrə ümumiləşdirilmiş kəmiyyət xarakteristikasının verilməsi
• Müəssisə fəaliyyətinin ən vacib göstəriciləri üzrə ortaillik məlumatlarının əldə edilməsi üçün

38. İqtisadi təhlilin predmetini təşkil edir:

• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti (təsərrüfat prosesləri, onların səmərəliliyi, fəaliyyətin maliyyə nəticələri);
√ təsərrüfat proseslərinin və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələri;
• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, diaqnostikası və proqnozlaşdırılması;
• təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının qiymətləndirilməsi, dinamikası və proqnozlaşdırılması
• təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;

39. İqtisadi təhlilin vəzifəsi aşağıdakıdır :

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

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

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

41. Daxili maliyyə təhlilində istifadə olunan və fəaliyyətinin faktiki nəticələrini gözlənilən nəticələr ilə müqayisə etməyə imkan verən
modellər :

• deskriptiv modellərdir
√ normativ modellərdir
• additiv modellərdir
• tam bölünən modellərdir
• predikativ modellərdir

42. Nəticəvi göstərici - fond verməsi və amilli göstəricisi - əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri arasında qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi
üçün hansı növ qruplaşdırmalardan istifadə olunur ?

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

43. Maliyyə hesabatının təhlilində istifadə olunan predikativ modellər :

• təsviri xarakterli modellərdir
√ proqnostik xarakterli modellərdir
• additiv modellərdir
• tam bölünən modellərdir
• müqayisəli modellərdir

44. Maliyyə hesabatının təhlilində istifadə olunan deskriptiv modellər :



• proqnostik xarakterli modellərdir
√ təsviri xarakterli modellərdir
• additiv modellərdir
• tam bölünən modellərdir
• müqayisəli modellərdir

45. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı zəncirvari əvəz etmə üsulunun modifikasiyalarından biridir ?

• balans
√ mütləq fərqlər
• müqayisə
• nisbi kəmiyyət
• qruplaşdırılma

46. Əgər zəncirvari əvəz etmə üsulu ilə işçilərin sayı və əməyin məhsuldarlığına sənaye məhsulunun buraxılma dəyişikliyinə təsir dərəcəsini
müəyyən etmək tələb olunursa, onda əvvəlcə aşağıdakı təsiri təyin edirlər :

• keyfiyyət göstəricisi - əmək səmərəliliyi, daha sonra kəmiyyət göstəricisi - işçilərin sayı
√ kəmiyyət göstəricisi - işçilərin sayı, sonra isə keyfiyyət göstəricisi - əmək səmərəliliyi
• bu üsulun istifadəsi zamanı əvəz etmə ardıcıllığı təyinedici məna kəsb etmir
• heç bir cavab düz deyil
• əvəz etmə ardıcıllığı yalnız məntiqi təhlil yolu ilə müəyyən olunur

47. Amilli modeldə yalnız keyfiyyət göstəricilərinin olması zamanı zəncirvari əvəz etmə üsulunda əvəz etmənin qaydası ( ardıcılllığı ) nə
cürdür ?

• bu üsulun istifadəsi zamanı əvəz etmə ardıcıllığı təyinedici məna kəsb etmir
• əvəz etmə ardıcıllığı hər bir kəmiyyət faktorunun xüsusi çəkisinə görə bütün faktorların təsirinin ümumi cəmində müəyyən olunur
• heç bir cavab düz deyil
• əvəz etmə ardıcıllığı yalnız korrelyasiya təhlili yolu ilə müəyyən olunur
√ əvəz etmə ardıcıllığı yalnız məntiqi təhlil yolu ilə müəyyən olunur

48. Zəncirvari əvəz etmə üsulunun nöqsanı nədir ?

• ondan amillərin təsirinin hesablanması üçün həm determinləşdirilmiş, həm də stoxastik təhlildə istifadə edirlər
√ amillərin seçilmiş əvəz etmə qaydasından asılı olaraq amil ayrılmasının nəticələri müxtəlif olur
• yalnız tam bölünən və qarışıq modellərdə istifadə olunur
• istifadənin universallığı və sadəliyi ( istənilən növ amilli modelləri üçün istifadə olunur )
• onun istifadəsi zamanı kəmiyyət və keyfiyyət amillərin əvəz etmə ardıcıllığına riayət etmək lazımdır

49. Təhlil olunan göstəricilərin hesabat dövründə faktiki səviyyələrinin onların bazis dövründə səviyyələrinə qarşı nisbətləri ifadə edən nisbi
dinamika göstəriciləri :

• qruplaşdırılmalardır
√ indekslərdir
• diaqrammlardır
• faizlərdir
• qrafiklərdir

50. Sənaye istehsalı və satışların həcmində, mallar və səhmlərin qiymətində, valyuta - mübadilə kurslarında dəyişikliklərin əks etdirilməsi
üçün aşağıdakılar istifadə olunur :

• qruplaşdırılmalar
√ indekslər
• balans üsulu
• qrafiklər
• mütləq kəmiyyətlər

51. İndeks metodu hansı amilli modellərdə istifadə olunur ?

• yalnız multiplikativ modellərdə



√ multiplikativ və tam bölünən modellərdə
• additiv və qarışıq modellərdə
• yalnız qarışıq modellərdə
• additiv və tam bölünən modellərdə

52. Multiplikativ növ çıxış amilli sisteminin detallaşma prosesi aşağıdakı kimi həyata keçirilir :

• kompleks faktorların vuruqlarının azalması hesabına onun dəyişilməsi yolu ilə
√ kompleks faktorların vuruqlara parçalanması hesabına onun genişlənməsi yolu ilə
• kompleks faktorların vuruqlarının uzadılması hesabına onun uzadılması yolu ilə
• onun tam bölünən faktor modelinə çevrilməsi yolu ilə
• kəsr surətinin parçalanması hesabına onun genişlənməsi yolu ilə

53. Hansı üsulun iqtisadi təhlildə müstəqil qiyməti yoxdur, məhz dinamikada dəyişikliklərin, struktur irəliləmələrin izahı üçün istifadə
olunur ?

• proporsional bölmə üsulu
√ qrafik üsul
• fərqlər üsulu
• inteqral üsul
• balans üsulu

54. Cədvəldə təqdim olunmuş informasiyanın əsasında müəssisənin plan üzrə və hesabat üzrə orta kvartal sayını müəyyən edin :

• plan üzrə 200 nəfər və hesabat üzrə 135 nəfər
√ plan üzrə 147 nəfər və hesabat üzrə 135 nəfər
• plan üzrə 135 nəfər və hesabat üzrə 200 nəfər
• plan üzrə 135 nəfər və hesabat üzrə 147 nəfər
• plan üzrə 105 nəfər və hesabat üzrə 140 nəfər

55. Paralel və dinamik sıraların müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır :

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

56. Təhlil olunan müəssisənin elm nəaliyyətləri ilə müqayisəsinin məqsədi aşağıdakılardır :

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

57. Operativ təhlilin informasiya bazasının tərkibinə bunların göstəriciləri daxil edilir :

• mühasibat balansının
√ ilkin mühasibat sənədlərinin
• vergi hesabatının
• istehsal xərclərinin smetasının
• gəlir və ziyanlar haqqında hesabatın

58. Vertikal, üfqi, trend təhlil üsulları aşağıdakılara aiddir :

• elmi tədqiqatın standart metodlarına
√ maliyyə hesabatı təhlilinin standart üsullarına
• determinləşdirilmiş faktor təhlilinin üsullarına
• korrelyasion təhlilin metodlarına



• iqtisadi təhlilin ənənəvi üsullarına

59. Maliyyə hesabatı təhlilinin standart üsulu aşağıdakıdır :

• korrelyasion
√ vertikal
• nisbi fərqlər
• qrafiik
• zəncirvari əvəz etmə

60. Maliyyə hesabatı təhlilinin standart üsul və qaydalarına aşağıdakılar aiddir :

√ trend
• zəncirvari əvəz etmə
• korrelyasion
• qrafiik
• nisbi fərqlər

61. Zəncirvari əvəz etmə üsulunun istifadəsi zamanı multiplikativ modelə daxil edilmiş amillərin sayı məhdudlaşdırılır :

√ məhdudlaşdırılmır
• altı
• iki
• üç
• dörd

62. Təhlildə qruplaşdırma üsulu aşağıdakıları icra etməyə imkan verir :

• müxtılif faktorların qətedici göstəriciyə təsirini kəmiyyətcə ölçmək
• xarakter əlamətlər əsasında iqtisadi proseslərin normal gedişinin pozulma xarakterini müəyyən etmək
• başlanğıc tam bölünən modeli additiv modelə çevirmək
√ iqtisadi göstəricilər arasında səbəbiyyət - nəticə əlaqələrini müəyyən etmək
• başlanğıc tam bölünən modeli multiplikativ modelə çevirmək

63. Fərq üsulunun üstünlüyü nə ilə xarakterizə olunur?

• müəyyən olunmamış qalığın mövcudluğu;
• səmərəlilik
• universallığı;
√ hesablama prosedurlarının həcminin azalması;
• yerdəyişmənin ardıcıllığının müəyyən edilməsinə zəruriyyət yoxdur;

64. Zəncirvari yerdəyişmə üsulunun üstünlüyü nə ilə xarakterizə olunur?

• hesablama prosedurlarının həcminin azalması;
• səmərəlilik
• müəyyən olunmamış qalığın mövcudluğu;
• yerdəyişmənin ardıcıllığının müəyyən edilməsinə zəruriyyət yoxdur;
√ universallığı;

65. Determinləşdirilmiş amilli təhlildə amillərlə nəticə arasında aşağıdakı əlaqə mövcuddur:

• qarışıq;
• stoxastik;
• korrelyasiya
√ funksional;
• xətti;

66. Determinləşdirilmiş amilli təhlilin məqsədi aşağıdakıları müəyyən etməkdir:



• nəticənin hər bir amilə təsirini;
• bir nəticə göstəricisinin digərinə təsirini
• məcmu amillərin nəticəyə təsirini;
• nəticənin məcmu amillərə təsirini;
√ hər bir amilin nəticəyə təsinin;

67. Xaric etmə üsulları əsasında ayrı - ayrı faktorların təsirini hesablamaq üçün təhlildə hansı indekslərdən istifadə olunur ?

• Laspeyres indeksi
• qiymət indeksi və istehsalat həcmi indeksi
• bu indekslərdən heç biri
√ Paaşe indeksi
• Paaşe indeksi və Laspeyres indeksi

68. Müxtəlif amillərin nəticəvi göstərici kəmiyyətinin artırılmasına təsirinin müəyyən edilməsi düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı hansı
təhlil üsulundan istifadə olunur ?

• zəncirvari əvəz etmə
• qruplaşdırılma
• inteqral
√ balans
• müqayisə

69. Nəticəvi və amilli göstəricilərinin qarşılıülı əlaqə modeli tipini aşağıdakıların baxılması üçün təklif olunan ardıcıllıqda göstərin : y = a :
x ; y = a + b + c ; y = a • b • c ; y = a • (b - c) ; y = a • b • c • d • e ; y = a - b ; y = a : c ; y = a : (b + c + d)

• qarışıq, additiv, multiplikativ, qarışıq, multiplikativ, additiv, tam bölünən, additiv
• tam bölünən, additiv, multiplikativ, multiplikativ, multiplikativ, additiv, qarışıq, indeks
• additiv, multiplikativ, tam bölünən, multiplikativ, qarışıq, tam bölünən, qarışıq, tam bölünən
• tam bölünən, multiplikativ, additiv, multiplikativ, tam bölünən, qarışıq, qarışıq, indeks
√ tam bölünən, additiv, multiplikativ, qarışıq, multiplikativ, additiv, tam bölünən, qarışıq

70. Nəticəvi göstərici - satışların həcmi və ona təsir edən amillər - satılan məhsulun miqdarı və onların qiyməti arasındakı əlaqə hansı
determinləşdirilmiş model ilə təsvir olunur ?

• qarışıq
• additiv
• tam bölünən
• normativ
√ multiplikativ

71. Təhlilin səmərəliliyi üçün mühasibat hesabatının tərtib olunmasının əsas prinsipi nə hesab edilir?

• hazırlanmış informasiyanın tələb olunan informasiyaya uyğunluğu;
√ informasiyanın mühasibat hesabatında əks olunması;
• idarəetmə uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun tərtib olunması;
• mühasibat uçotunun dəqiq normativ tənzimlənməsi;
• doğru cavab yoxdur

72. Təşkilatın likvidliyinin qiymətləndirilməsi üçün kimlər maraqlı hesab edilir?

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

73. Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün kimlər maraqlı hesab edilir?

• dövlət



• kreditorlar;
√ mülkiyyətçilər;
• səhmdarlar;
• menecerlər

74. Aşağıdakı hansı bərabərsizlik fəaliyyətin səmərəliliyinin artmasını səciyyələndirir:

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

75. Xüsusi kapitalın tərkibinə aşağıdakı hansı göstəricilər daxil edilmir?

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

76. Dövriyyə göstəriciləri nəyi özündə xarakterizə edir?

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

77. Dövriyyə aktivlərinə hansi vəsait aid edilir?

• quraşdırılmış avadanlıqlar, pul vəsaitləri, qeyri-maddi aktivlər;
• bank kreditləri, qeyri-maddi aktivlər, pul vəsaitləri
• materiallar, torpaq, tikili və avadanlıqlar, ehtiyat kapitalı;
√ pul vəsaitləri, debitor borcları, ehtiyatlar;
• kreditor borcları, bank kreditləri, ehtiyatlar;

78. Hansı halda dəfəli (bölünən) modeldən istifadə olunur?

• qiymət və həcm əsasında satılmış konkret məhsulun həcminin müəyyən olunması üçün;
• məhsulun keyfiyyətini qiymətləndirmək uçun;
• dövrün sonuna anbarda məhsul qalıqlarının müəyyən olunması üçün;
√ əmək məhsuldarlığının müəyyən olunması üçün;
• fondlarla təmin olunma səviyyəsini qiymətləndirmək üçün;

79. Hansı halda balans modelindən istifadə olunur?

• qiymət və həcm əsasında satılmış məhsulun həcminin müəyyən olunması üçün;
• təşkilatın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək uçun;
• əmək məhsuldarlığının müəyyən olunması üçün;
√ dövrün sonuna anbarda məhsul qalıqlarının müəyyən olunması üçün;
• fondlardan səmərəli istifadəni qiymətləndirmək uçun;

80. İqtisadi təhlilin metodu səciyyələnir:

• analitiklərin cəlb olunması ilə;
• təhlilin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi ilə.
• göstəricilər sisteminin hazırlanması və istifadə olunması ilə;
• proseslərin tarixi təsviri ilə;
√ nəticə göstəricisinin dəyişməsinə səbəb olan amillərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi ilə;



81. İnteqral metodunun xüsusiyyəti nə ilə izah olunur?

• istifadə zamanı differensiallaşdırmanı tələb edir;
• doğru cavab yoxdur.
• daha dəqiq nəticə əldə olunur;
• modeldə amillərin yerləşməsi əhəmiyyət kəsb etmir;
√ istifadə zamanı inteqrallaşdırmanı tələb edir;

82. Hesabat dövrünün sonuna anbarda hazır məhsul qalığının azalması nəyin artmasını əks etdirir?

• hesabat dövrünün sonuna debitor borclarını;
• gələcək dövrün gəlirlərini.
• hesabat dövründə məhsul buraxılışını;
• hesabat dövründən sonrakı ilin əvvəlinə hazır məhsul qalıqlarını
√ hesabat dövründə satılmış məhsulun həcmini;

83. Mühasibat balansının uzunmüddətli aktivlərinə daxildir:

• bölüşdüprülməmiş mənfəət;
• emissiya gəliri.
• kreditor borcları;
• bank kreditləri;
√ ehtiyatlar;

84. Informasiyanin kənar istifadəçiləri kimlər hesab olunur?

• təşkilatın müvafiq strukturları;
√ təşkilatın fəaliyyətində birbaşa və dolayı marağı olanlar;
• təşkilatın fəaliyyətində dolayı maraqlı olanlar;
• təşkilatın fəaliyyətində birbaşa maraqlı olanlar;
• təşkilatın rəhbərliyi.

85. Hansı göstərici istehsalın texniki səviyyəsindən daha çox asılı hesab olunur?

• əmək haqqı fondu;
√ əmək məhsuldarlığı;
• işçilərin sayı;
• təşkilatın maliyyə sabitliyi.
• bağlanmış müqavilələrin yerinə yetirilməsi;

86. İqtisadi göstəricilər təsərrüfat prosesində nəyi səciyyələndirir?

• baş vermiş təsərrüfat proseslərinin statistikasını;
• baş vermiş təsərrüfat proseslərinin məzmununu.
• baş vermiş təsərrüfat proseslərinin formalarını;
√ baş vermiş təsərrüfat proseslərinin statistikasını və dinamikasını;
• baş vermiş təsərrüfat proseslərinin dinamikasını;

87. Təşkilatın fəaliyyətinin aşağıdakı səmərəlilik göstəricisi hansıdır?

• pul gəliri;
• fondtutumu;
• əməyin fondla silahlanması.
• materialtutumu;
√ mənfəət;

88. Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin ümumiləşdirilmiş aşağıdakı göstəricisi hansıdır?

• cari likvidlik əmsalı;



• müstəqillik əmsalı.
• əmək məhsuldarlığı;
√ rentabellik;
• aktivlərin dövranı əmsalı;

89. Mühasibat (maliyyə) hesabatının bölməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• işçilərin orta siyahı sayı;
• məhsulun tam maya dəyəri.
• sıgortaya ayırmalar;
√ qısamüddətli öhdəliklər;
• əmlak vergisi;

90. Mühasibat (maliyyə) hesabatının bölməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• əmlak vergisi;
• müəssisənin texniki səviyyəsi;
• müəssisənin təşkilati səviyyəsi.
√ uzunmüddətli öhdəliklər;
• işçilərin orta siyahı sayı;

91. Mühasibat (maliyyə) hesabatının bölməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ kapital;
• müəssisənin texniki səviyyəsi;
• işçilərin orta siyahı sayı;
• müəssisənin təşkilati səviyyəsi.
• əmlak vergisi;

92. Xarici maliyyə təhlilinin əsas informasiya mənbəyi hansıdır?

• mühasibat uçotu məlumatları;
• biznes plan və müqavilələr.
• statistik hesabat məlumatları;
√ nəşr olunmuş maliyyə hesabatları;
• xüsusi tədqiqat məlumatları;

93. İdarəetmənin kibernetik sistemində iqtisadi təhlilin yerini müəyyən edin?

• planlaşdırma və obyektə idarəetmə təsiri arasında;
• «idarəetmə subyekti» blokunda;
• maliyyə uçotu və maliyyə təhlili arasında.
• «idarəetmə obyekti» blokunda;
√ uçot və planlaşdırma arasında;

94. İdarəetmənin funksiyası kimi təhlilin əsas məqsədi nədir?

• mühasibat uçotunun aparılması;
• məhsul istehsalı planının icrasının qiymətləndirilməsi.
• istehsaldaxili məsələlərinin həlli;
√ idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması;
• analitik cədvəllərin tərtib olunması;

95. Mütləq amilli artımın hesablanması üçün aşağıdakı metoddan istifadə olunur?

• müqayisə;
• müqayisə.
• qruplaşdırma;
√ zəncirvari yerdəyişmə;
• diskontlaşdırma;



96.
Təşkilat iki il müddətinə 1200 min manat məbləğində kredit götür¬mək qərarına gəlmişdir. Müqavilə şərtlərinə əsasən sadə faz dərəcləri
tətbiq olu-nur, faizlərin hesablanması qaydası aşağıdakı kimidir: birinci yarım il 10%, növ¬bəti yarım illərdə illik dərəcə 2% artırılır.
Qaytarılacaq borc məbləğini müəy¬yən edin.

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

97. Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün təşkilata illik 22% olmaqla 150 gün müddətinə 900 min manat tələb olunur. Ödəniləcək kreditin
məbləği təşkil edəcək:

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

98. Borc məbləği 150 min manat, sadə faiz dərəcəsi ilə illik 8% , borc müddəti üç il olduqda toplanmış borc məbləği təşkil edir:

• 156 min manat;
• 145 min manat;
√ 186 min manat;
• 128 min manat;
• 168 min manat.

99. Borc məbləği 150 min manat, sadə faiz dərəcəsi ilə illik 8% , borc müddəti üç il olduqda sadə faiz üzrə artım məbləği təşkil edir:

• 42 min manat;
• 58 min manat;
• 63 min manat.
• 52 min manat;
√ 36 min manat;

100. Müqavilədə faiz dərəcəsinin qəti müəyyən edilmiş (fiksiya edilmiş) kəmiyyəti necə adlanır?

• sürüşkən;
• dəyişən;
• mürəkkəb;
• kombinələşmiş.
√ sabit;

101. llik məbləğə və ya əvvəlki dövrdə artırılmalarla birlikdə məbləğə tətbiq edilən faiz dərəcəsi adlanır:

• kombinələşdirilmiş;
• sadə;
• orta faiz;
√ mürəkkəb;
• qarışıq

102. İlk məbləğə borcun bütün müddəti ərzində tətbiq olunan faiz dərəcəsi necə adlanır?

• mürəkkəb;
• orta faiz.
• qarışıq;
√ sadə;
• kombinələşmiş;



103. Lizinq bank kreditindən nə ilə fərqlənir?

• lizinq müəssisənin əmlakını müəyyən edir;
• lizinq yalnız büdcə təşkilatlarına verilir;
• lizinq ödəmələri bank kreditlərinə nisbətən az məbləğ təşkil edir;
• istifadə müddətinə görə;
√ yüksək dəyəri ilə.

104. Xalis pul aktivləri nəcir?.

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

105. Müəssisənin maliyyəsi səciyyələndirir:

√ maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi prosesində yaranan pul münasibətlərini;
• müəssisə aktivlərinin formalaşdırılması üçün toplanmış bütün pul vəsaiti mənbələri;
• müəssisənin pul axınlarının idarə olunması sistemini;
• büdcə resursları, büdcə kreditləri.
• cari fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün cəlb olunan məcmu pul vəsaitləri;

106. Maliyyə təhlilinin daxili subyektlərinə aiddir:

• səhmdarlar;
• mühasiblər
• debitorlar;
√ menecerlər;
• kreditorlar;

107. Maliyyə menecmentinin əsas vəzifələrinə aiddir:

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

108. Maliyyə resurslarına aiddir:

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

109. Maliyyə təhlilinin məqsədi:

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

110. Vergitutmaya qədər mənfəət məbləği necə hesablanır:

√ əməliyyat mənfəəti ilə maliyyə gəlirləri və xərcləri arasındakı fərqin cəmi kimi;
• məhsul satışından və sair satışın nəticəsinin cəbri məbləği kimi.



• gəlir və xərclər arasında fərq kimi;
• əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və digər əmlakın satışının nəticəsinin cəbri məbləği kimi;
• məhsul satışından pul gəliri ilə sair maliyyə əməliyyatlarının nəticəsinin cəmi kimi;

111. Ümumi mənfəət məbləği necə hesablanır?

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

112. Məhsul satışından mənfəət necə hesablanır:

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

113. Təşkilatın fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin ümumiləşdirici göstəricisinə aid edilir:

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

114. Dövriyyə aktivlərinə aid edilmir:

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

115. Mühasibat (maliyyə) hesabatının  elementinə aid edilmir:

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

116. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalara şağıdakı tələblərə cavab verməlidir?

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

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

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



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

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

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

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

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

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

121. Adi fəaliyyət üzrə xərclərin tərkibinə daxildir:

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

122. Xalis mənfəətdən istifadənin təhlili aşağıdakı informasiya əsasında aparılır:

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

123. Hansı aktivlər əsas kapitala aiddir:

• əsas vəsaitlər, debitor borcları, materiallar, pul vəsaitləri;
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşları, hazır məhsul, bitməmiş istehsal;
• pul vəsaitləri, debitor borcları, qeyri maddi aktivlər;
√ torpaq, tikili və avadanlıqlar, qeyri-maddi aktivlər, daşınmaz əmlaka investisiyalar;
• qeyri-maddi aktivlər, pul vəsaitləri, torpaq, tikili və avadanlıqlar;

124. Hansı vəsait dövriyyə aktivlərinə aiddir:

• quraşdırılmış avadanlıqlar, pul vəsaitləri, qeyri-maddi aktivlər;
• bank kreditləri, qeyri-maddi aktivlər, pul vəsaitləri.
• materiallar, torpaq, tikili və avadanlıqlar, ehtiyat kapitalı;
√ pul vəsaitləri, debitor borcları, ehtiyatlar;
• kreditor borcları, bank kreditləri, ehtiyatlar;

125. Mühasibat balansının məlumatları əsasında müəyyən etmək olar:

• təşkilatın işgüzar fəallığını;
• maliyyə mənbələrinin strukturunu.



• maliyyə nəticələrinin strukturunu;
• adi fəaliyyət növləri üzrə xərclərin dinamikasını;
√ təşkilatın maliyyə sabitliyini;

126. Mənfəətin mahiyyəti nədir?

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

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

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

128. Xalis mənfəət məbləğinə birbaşa təsir göstərən amillərə aid edilir:

• ƏDV və aksizlər, satışın maya dəyəri;
• satışın həcmi, quruluşu, məhsulun keyfiyyəti.
• satışın maya dəyəri, maliyyə gəlirləri, amortizasiya;
√ vergitutulana qədər mənfəəti, vergi məbləği;
• maliyyə xərcləri,əmək məhsuldarlığı, vergi məbləği;

129. Vergitutulan mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillər:

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

130. Məhsul satışından mənfəət məbləğinə hansı amillər birbaşa təsir göstərir?

• satışın həcmi, quruluşu, qiyməti, məhsulun keyfiyyəti;
• satışın həcmi, məhsulun keyfiyyəti, quruluşu, qiyməti.
• satışın həcmi, qiyməti, maya dəyəri, istehsalın texnologiyası;
√ satışın həcmi, quruluşu, qiyməti, maya dəyəri;
• satışın həcmi, quruluşu, maya dəyəri, istehsalın texniki-təşkilatı səviyyəsi;

131. Hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi necə hesablanır?

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

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

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



133. Mühasibat (maliyyə) hesabatına olan ümumi tələblər hansılardır?

√ mötəbərlik, müqayisəlilik;
• neytrallıq, operativlik.
• mötəbərlik, dinamiklik;
• müqayisəlilik, neytrallıq;
• müqayisəlilik, dinamiklik;

134. Maliyyə sabitliyinin hansı növləri vardır?

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

135. Bank tərəfindən qısamüddətli kreditlərin verilməsində məqsəd:

• əsas vəsaitlərin alınması;
• yeni obyektlərin tikintisi.
• büdcəyə və büdcədənkənar fondlara borcların ödənilməsi;
• müəssisənin texniki inkişafının böyük problemlərinin həlli;
√ dövriyyə vəsaitlərinin əldə olunması;

136. Balansın Kapital və öhdəliklər bölməsində hansı maddəsi daimi passiv hesab olunur.

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

137. Balansın müqayisəli təhlilinin mahiyyəti nədir?

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

138. Balansın trend təhlilinin mahiyyəti nədir?

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

139. Xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti aşağıdakı göstəricini səciyyələndirir:

• aktivlərin rentabelliyi;
• borc kapitalının rentabelliyi.
• istehsal fondlarının rentabelliyi;
√ satışın rentabelliyi;
• xüsusi kapitalın rentabelliyi;

140. Xərclərin rentabelliyinə birbaşa təsir edən amillərə aid edilir:

• məhsul vahidinin qiyməti, fondverimi,material tutumu ;
• fondverimi, material tutumu, əmək məhsuldarlığı.



• əmək haqqı, kommersiya xərcləri, inzibati xərclər;
√ satışın həcmi, quruluşu, satış qiyməti, maya dəyəri;
• məhsul vahidinin qiyməti, fondverimi,material tutumu ;

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

• maliyyə amillərinin (borc vəsaitlərin payı və faiz dərəcəsi) xalis mənfəətə və xüsusi kapitalın rentabelliyinə təsirinin
qiymətləndiril¬məsi üçün;

• bütün variantlar doğrudur.
• öhdəlikləri örtən və mənfəətin formalaşması üçün kifayət edən gəlirin həcminin qiymətləndirilməsi üçün;
• investisiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı aktivlərin gəlirliyi¬nin qiymətləndirilməsi üçün;
√ yuxarıda qeyd olunan bütün variantlar üçün.

142. Ümumi mənfəət hesablanır:

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

143. Məhsul (iş, xidmət) satışından mənfəət hesablanır:

• ümumi pul gəliri ilə ƏDV və aksiz məbləği arasında fərq kimi;
• sair satışın nəticəsi və məhsulların maya dəyəri arasında fərq kimi;
• pul gəliri və kommersiya xərclərin arasınpul gəliri və kommersiya xərclərin arasında fərq kimi.
• pul gəliri ilə inzibati xərcləri arasında fərq kimi;
√ pul gəliri (netto) ilə satışın maya dəyəri, inzibati xərclər və kommersiya xərclərinin fərqi kimi ;

144. Hansı amillərin dəyişməsi məhsul satışından mənfəətə birbaşa təsir edir:

• debtor və kreditor borcları, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi, istehsalın texniki-təşkilati səviyyəsi;
• satışın həcmi, debitor borcları, əməyin fondla silahlanması.
• məhsul buraxılışının həcmi, satışın həcmi, ixtisaslaşma səviyyəsi;

• istehsalın texniki-təşkilati səviyyəsi, idarə heyətinin əmək haqqı, əmək məhsuldarlığı və əmək            haqqının artım templəri arasında
nisbət;

√ satışın həcmi, quruluşu, məhsulun maya dəyəri, orta satış qiyməti;

145. Satışdan mənfəətin amilli təhlili zamanı nəzərə alınmır:

• satılmış məhsulun fiziki həcmi;
√ ödəniləcək faizlər;
• satılmış məhsulun nomenklaturası;
• məhsul vahidinin qiyməti.
• məhsulun maya dəyəri;

146. Mənfəətin dəyişməsinin daxili amillərinə aid edilmir:

• xərclərin nomenklaturası;
• düzgün cavab yoxdur.
• satışın həcmi;
√ istehsal ehtiyatlarının qiymətləri;
• keyfiyyət tələblərinin pozulması;

147. Hansı halda istehsalın səmərəliliyi artır:

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



• pul gəlirinin artım tempi mənfəətin artım tempindən yüksək olduq-da;

148. Hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi özündə əks etdirir:

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

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

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

150. Təşkilatın xalis mənfəəti ilk növbədə yönəldilir:

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

151. Satışdan mənfəətin formalaşmasında iştirak edən göstəricilərə aiddir:

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

152. Vergitutulan mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillər:

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

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

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

154. Xalis pul axını nədir:

• müəssisənin hesablaşma hesabında olan pul qalıgı;
√ mənfi və müsbət pul axınları arasındakı olan fərq;
• kassada olan pul vəsaiti.
• dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin məbləgi;
• hesabat dövründə müəssisəyə daxil olan pul vəsaitlərin cəmi;

155. Gələcək məhsul göndərişi hesabına alıcılardan pul daxilolmaları pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əks etdirilir:



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

156. Hansı aktivlər çətin realizə olunan aktivlərə aiddir?

• uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu, material ehtiyatları;
√ əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu, bitməmiş istehsal.
• ehtiyat və məsrəflər, qeyri-maddi aktivlər;
• hazır məhsul, əsas vəsaitlər, qyeri-maddi aktivlər;
• əsas vəsaitlər və bitməmiş tikinti, debitor borcları;

157. Adi fəaliyyət növündən gəlirlərə aiddir:

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

158. Pul vəsaitlərinin hərəkətit haqqında hesabatın təhlili imkan ve-rir:

• xalis mənfəətin formalaşmasına təsir edən amillərin və onların təsirini müəyyən etmək;
√ pul axınlarının formalaşmasına təsir edən amillərin və onların təsirini müəyyən etmək;

• investisiya qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün cari (əməliyyat) fəaliyyətdən xalis pul                        axınının kifayətliliyi müəyyən
edilir;

• investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyi qiymətləndirilir.
• balansın strukturunun keyfiyyətinə təsir edən amillərin və onların təsirini müəyyən etmək;

159. Pul ekvivalentlərinə aiddir:

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

160. Təşkilatın ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan göstərici;

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

161. Təşkilatın ən likvid aktivlərinə aid edilir:

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

162. Dövriyyə aktivlərinə aid edilir:

• əsas vəsaitlər, qurulmamış avadanlıqlar;
√ ehtiyatlar, pul vəsaitləri, qısamüddətli debitor borcları;
• qeyri-maddi aktivlər, hesablaşmalarda olan vəsaitlər;



• uzunmüddətli, təxirə salınmış vergi aktivləri;
• hesabat ilinin mənfəəti, hazır məhsul.

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

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

164. Mühasibat (maliyyə) hesabatının elementinə aid edilir:

• müəssisənin təşkilati səviyyəsi.
• işçilərin orta siyahı sayı;
• əmlak vergisi;
• müəssisənin texniki səviyyəsi;
√ kapital;

165. Mühasibat (maliyyə) hesabatının təhlilində istifadə olunan informasiyalar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

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

166. Maliyyə hesabatı göstəricilərinin dinamikasının proqnozlaşdırılması həyata keçirilir:

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

167. Оrta günlük pul vəsaiti çıхımı hesablanır:

• maya dəyərinin təhlil оlunan dövrün günlərinin miqdarına nisbəti kimi;
• kоmmersiya хərclərinin təhlil оlunan dövrün günlərinin miqdarına nisbəti kimi;
• оrta günlük pul daхilоlmalarının оrta günlük pul vəsaiti çıхımına nisbəti kimi;
• idarəetmə хərclərinin təhlil оlunan dövrün günlərinin miqdarına nisbəti kimi;

√ satışın maya dəyəri, kоmmersiya хərcləri, idarəetmə хərcləri və amоrtizasiya ayırmalarının  cəminin təhlil оlunan dövr üçün günlərin
sayına nisbəti kimi .

168. Biver əmsalı hesablanır:

• ümumi mənfəətin (balans mənfətinin) qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• debitоr bоrclarının kreditоr bоrclarına nisbəti kimi.
• vergi tutulan mənfəətin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• хalis mənfəətin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ хalis mənfəətlə amоrtizasiya ayırmalarının cəminin uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi

169. Təşkilatın maliyyə nəticələrinin strukturunun təhlilində hansı metоddan istifadə оlunur:

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



170. Maliyyə sabitliyinin təhlili aşağıdakı hesablama vasitəsilə həyata keçirilir:

• mənfəət, aktiv və ya passiv arasında mütənasiblik göstəricilərinin hesablanması ilə;
• doğru cavab yoxdur.
• xərclər və mənfəətin asılılığını səciyyələndirən göstəricilərin hesablanması ilə;
√ aktiv və passivi səciyyələndirən göstəricilərin hesablanması ilə;
• satışdan pul gəliri, aktiv və ya passiv arasında mütənasiblik göstəricilə-inin hesablanması ilə;

171. Maliyyə riski hansı halda yaranır?

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

172. Maliyyə müstəqilliyi əmsalı hesablanır:

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

173. Maliyyə riski əmsalı hesablanır:

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

174. Maliyyələşdirmə əmsalı hesablanır:

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

175. Maliyyə sabitliyi əmsalı hesablanır:

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

176. Mühasibat balansının məlumatları əsasında hansı məsələ qiymətləndirilir?

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

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

• pul gəliri ilə sabit xərcləri arasında fərq kimi;
• marjinal gəlirlə dəyişən xərclərin fərqi kimi.



• pul gəliri ilə məcmu xərcləri arasında fərq kimi;
• pul gəliri ilə dəyişən xərclər arasında fərq kimi;
√ satışın faktiki həcmi ilə satışın böhranlı həcmi arasında fərq kimi;

178. Xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti səciyyələndirir?

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

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

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

180. Xüsusi dövriyyə kapitalının əsas vəsaitlərə, əmtəə-material qiymətlilərinə nisbəti səciyyələndirir?

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

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

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

182. Xüsusi dövriyyə kapitalının uzunmüddətli aktivləriə nisbəti səciyyələndirir?

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

183. Xüsusi dövriyyə kapitalının material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

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

184. Xüsusi dövriyyə kapitalının dövriyyə aktivlərinə nisbəti səciyyələndirir?

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



185. Xüsusi dövriyyə kapitalının xüsusi kapitala nisbəti səciyyələndirir?

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

186. Təşkilatın xüsusi kapitalı, qısamüddətli bank kreditləri və kreditor borcları səciyyələndirir?

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

187. Təşkilatın cari aktivləri və cari öhdəlikləri arasında fərq səciyyələndirir?

• işlək kapitalı;
• əsas kapitalı.
• borc kapitalını;
√ xüsusi dövriyyə aktivləri;
• xüsusi kapitalı;

188. Təşkilatın cari aktivlərindən cari passivlərini çıxmaqla hansı göstəricini müəyyən etmək olar?

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

189. Təşkilatın aktivlərinin quruluşunun təhlilinin məqsədi?

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

190. Xalis mənfəət hesabına həyata keçirilir?

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

191. Xüsusi vəsait mənbələrinə daxildir?

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

192. Material ehtiyatlarının xüsusi vəsaitlərə təmin olunması əm-salı hesablanır:

• material ehtiyatların orta dəyərinin xüsusi kapitala nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti kimi;



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

193. Xüsusi vəsaitlərlə təmin olunma əmsalı hesablanır:

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

194. Xüsusi kapitalın manevrlik əmsalı hesablanır:

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

195. Xalis dövriyyə aktivləri hesablanır:

• eyri-dövriyyə və dövriyyə aktivləri arasında fərq kimi;
• qeyri dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında fərq kimi.
• xüsusi və borc kapitalı arasında fərq kimi;
√ cari aktivlər və cari passivlər arasında fərq kimi;
• dövriyyə və qeyri-dövriyyə aktivləri arasında fərq kimi;

196. Xüsusi dövriyyə kapitalının (aktivlərinin) manevrlik əmsalı hesablanır:

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

197. Təşkilatın dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi mənbələrinə aiddir:

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

198. Xalis dövriyyə kapitalı hesablanır:

• pul vəsaitləri çıxılmaqla dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında fərq kimi;
• xüsusi kapital və borc kapitalı arasında fərq kimi .
• təşkilatın cari passivləri və cari aktivləri arasında fərq kimi;
• məcmu aktivlər və dövriyyə aktivlər arasında fərq kimi;
√ təşkilatın cari aktivləri və cari passivləri arasında fərq kimi ;

199. Maliyyə sabitliyi pozulmaması üçün müəssisənin dövriyyədənkənar aktivləri hansı mənbələrdən formalaşmalıdır?

√ xüsusi kapital, uzunmüddətli kredit və borclar hesabına;
• ehtiyyat fondu və qısamüddətli öhdəliklər hesabına;
• xüsusi kapital, qısamüddətli kredit və borclar hesabına;
• yalnız borclar hesabına.
• mənfəət, qısamüddətli kredit və borclar hesabına;



200. Pul aхını:

• pul vəsaitlərinin daхil оlmasıdır;
• pul vəsaitlərinin və оnların ekvivalentlərinin хaric оlmasıdır;
• pul vəsaitlərinin хaric оlmasıdır;
√ pul vəsaitləri və оnların ekvivalentlərinin daхil оlması və çıхmasıdır.
• pul vəsaitləri və оnların ekvivalentlərinin daхil оlmasıdır;

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

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

202. Satışdan mənfəətin formalaşmasında iştirak edən göstəricilərə aiddir:

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

203. Təşkilatın mənfəəti səciyyələndirir:

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

204. Maliyyə sabitliyi əmsalı necə hesablanır?

• kapital və qısamüddətli öhdəliklərin cəminin kapital və öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
• borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi;
• kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin kapital və öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi,

205. Mühasibat balansının qeyri-pul maddəsinə aid edilir:

• qısamüddətli maliyyə qoyuluşları;
• bank krediti üzrə borclar.
• alıcıların və sifarişçilərin debitor borcları;
• malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları;
√ təxirə salınmış vergi öhdəlikləri;

206. Maliyyə nəticələrinin strukturunun təhlilində aşağıdakı metoddan istifadə olunur:

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

207. Maliyyə levericinin səviyyəsi səciyyələndirir?

• xalis mənfəətin satışdan mənfəətin dəyişməsinə nisbətdə dəyişkənliyi- ni;
√ xalis mənfəətin səviyyəsinin satışdan mənfəətdən asılılığını;



• satışın mənfəətliliyi;
• istehsalın artım templərinin qeyri ahəngdarlığı səviyyəsi.
• xalis mənfəətin dəyişmə tempini;

208. Müəssisənin cari xərclərinin və xarici borclarının ödənilməsinə yönəldilmiş vəsaitlərin  yetərliliyinin qiymətləndirmək üçün hansı
göstəricilərdən istifadə edirlər?

• maliyyə sabitliyindən;
√ rentabellik səviyyəsi.
• istehsal-maliyyə rıçaqının səviyyəsindən;
• mənfəətlilik səviyyəsi;
• maliyyə rıçaqının səviyyəsindən;

209. Əməliyyat leviricinin (rıçaqının) effekti necə müəyyən olunur?

• daimi xərclərin məhsul vahidinə marjinal gəlirə nisbəti kimi;
√ marjinal gəlirin mənfəətə nisbəti kimi;
• dəyişən məsrəflərin satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• satışdan mənfəətin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi.
• sabit və dəyişən xərclərin nisbəti kimi;

210. İstehsal levirici (rıçaqı) nədir?

• məhsulun tam və istehsal maya dəyəri arasındakı fərqdir;
√ məhsulun həcmini və strukturunu dəyişmək yolu ilə mənfəətə təsir etmək imkanıdır;
• borc kapitalının xüsusi kapitala nisbətidir;
• istehsal məsrəflərində müstəqim məsrəflərin payı.
• satışdan mənfəətin xərclərə nisbətidir;

211. Maliyyə sabitliyi ehtiyatının səviyyəsi (faiz ifadəsində) hesablanır:

• daimi məsrəflərin xalis mənfəətə nisbəti kimi
√ maliyyə sabitliyi məbləğinin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi.
• satışdan pul gəlirinin xalis mənfəətə nisbəti kimi;
• əməliyyat leviricinin (alətinin) satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• marjinal gəlirin satışdan alınan mənfəətə nisbəti kimi;

212. Maliyyə leviricinin (aləti) səviyyəsi hesablanır:

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

213. Əməliyyat levirici (aləti) hesablanır:

• satışdan pul gəlirin mənfəətə nisbəti kimi;
√ marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• heyətin əmək haqqının satışdan mənfəətə nisbəti kimi;
• mənfəətin artım tempinin istehsalın həcminin artım tempinə nisbəti kimi.
• məhsul satışından mənfəətin üstəlik xərc məbləğinə nisbəti kimi;

214. İstehsal levirici (aləti) səciyyələndirir:

• məhsul satışdan faktiki pul gəlirinin plan üzrə pul gəliri məbləğinə nisbətini;
√ məhsul satışından pul gəlirin artım tempinin natural ifadədə real-laşdırılan məhsulun artım tempinə nisbətini;
• məhsul satışından pul gəlirinin artım tempinin mənfəətin artım tem-pinə nisbətini;
• məhsul buraxılışının plan həcmi ilə faktiki həcmi arasındakı fərqi.
• reallaşdırılan məhsulun faktiki həcminin onun satışından pul gəli-rinə nisbətini;



215. İstehsal leverici aşağıdakı qaydada hesablanır:

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

216. İnvestisiyanın rentabelliyi hesablanır:

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

217. Xüsusi kapitalın rentabelliyi hesablanır.

• xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi;
√ xalis mənfəətin xüsusi kapitalın orta illik məbləğinə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətin qeyri-dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətin aktivlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi.
• xüsusi kapitalın orta illik məbləğinin xalis mənfəətə nisbəti kimi;

218. Maliyyə levirici (aləti) əmsalı əks etdirir:

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

219. Aktivlərin dövr sürəti hesablanır:

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

220. Maliyyə alətinin səmərəsi aşağıdakı halda xüsusi kapitalın rentabelliyinin yüksəlməsini təmin edir:

• borc vəsaitlərinin qiyməti kapital qoyuluşunun rentabelliyindən yüksək olduqda;
√ borc vəsaitlərinin qiyməti kapital qoyuluşunun rentabelliyindən aşağı olduqda;
• borc vəsaitlərinin qiyməti məhsulun rentabelliyindən yuxarı olduqda;
• borc vəsaitlərinin qiyməti məhsulun rentabelliyindən aşağı olduqda.
• borc vəsaitlərinin qiyməti kapital qoyuluşunun rentabelliyinə bərabər olduqda;

221. Əməliyyat levirici (rıçağı) hesablanır:

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

222. Xammal və material ehtiyatlarının dövranı əmsalı hesablanır:

• xammal və material ehtiyatların orta həcminin istifadə olunmuş mate-rialların maya dəyərinə nisbəti kimi;



√ sərf edilmiş materialların maya dəyərinin xammal və material ehtiyatlarının orta həcminə nisbəti kimi;
• satışın həcminin xammal və material ehtiyatlarının orta həcminə nisbəti kimi;
• sərf edilmiş materialların maya dəyərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi.
• xammal və material ehtiyatların satışın həcminə nisbəti kimi;

223. Borc kapitalının rentabelliyi əmsalı hesablanır:

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

224. Debitor borclarınnın dövr sürəti azaldıqda istehsal həlqəsinin müddəti:

• uzanır;
• qısalır;
√ doğru cavab yoxdur.
• dəyişmir;
• sabitləşir;

225. Debitor borcların dövr sürəti artdıqda əməliyyat həlqəsinin müddəti:

• eyni nisbətdə artır;
• doğru cavab yoxdur.
√ qısalır;
• dəyişmir;
• uzanır;

226. Əməliyyat levirici (rıçaqı, aləti) səciyyələndirir:

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

227. Maliyyə levirici əsasında qiymətləndirilir:

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

228. Dövriyyə göstəriciləri səciyyələndirir

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

229. Dövriyyə aktivlərinin dövr sürətinin azalması səbəb olur:

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



230. Xalis mənfəət hesabına həyata keçirilir?

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

231. Dividendlərin ödənilməsi nəticəsində azalır:

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

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

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

233. Marjinal gəlirin satışdan mənfəətə nisbəti adlanır?

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

234. Maya dəyəri ilə satışın həcminin material ehtiyat-larının orta həcminə nisbəti səciyyələn-dirir?

• materiallarla təmin olunma səviyyəsini;
• mövcud materialların strukturunu;
√ materialların dövretmə sürətini;
• istifadə olunmuşmaterialların keyfiyyətini;
• materialların rentabelliyini

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

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

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

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

237. Hansı göstəricilər müəssisənin işgüzar aktivliyini səciyyələndirir?



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

238. Mənfəət məbləğinin artımı təmin olunur?

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

239. Aktivlərin rentabelliyinin yüksəlməsi təmin olunur?

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

240. Dövriyyə aktivlərinin dövr sürətinin artması təmin edir:

• debitor borclarının artımını;
• kreditor borclarının artımını;
• məsrəflərin artımını;
• bank kreditlərinin arımını;
√ mənfəət məbləğinin artımını

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

√ xüsusi kapitalın gəlirliliyi göstəricisi;
• əmlak vəziyyəti;
• maliyyə hesabatı məlumatları;
• kreditödəmə qabiliyyəti.
• likvidlik və ödəmə qabiliyyəti;

242. Xüsusi kapitalın artırılmasının əsas mənbələrinə aiddir:

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

243. Aktivlərin və xüsusi kapitalın gəlirliyi göstəriciləri asılıdır:

• səhmin kurs dəyərindən;
• kapitalın quruluşundan;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətindən.
• balansın likvidliyindən;
√ dividend çıxımı normalarından;

244. Aktivlərin dövranının artması təmin edir:

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



• məhsulun rentabelliyinin artımını;

245. Dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini səciyyələndirən göstərici:

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

246. Pul axınının birbaşa metodla təhlili vasitəsilə:

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

247. Pul axınının dolayı metodla təhlli zamanı düzəliş edilir:

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

248. Pul axınının dolayı metodla təhlili imkan verir:

• təşkilatın maliyyə sabitliyi əmsallarını hesablamaq;
√ təhlil olunan dövrə xalis mənfəət və xalis pul axını göstəricilərinin uyğunsuzluğu səbəblərini qiymətləndirmək ;
• təşkilatın işgüzar fəallığı əmsallarınıı müəyyən etmək;
• pul vəsaitlərinin daxilolması və çıxması arasında fərqi müəyyən etmək
• təşkilatın pul axınlarının müsbət və mənfi strukturunu qiymətləndirmək;

249. Zəif realizə olunan aktivlərə aiddir:

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

250. Aralıq ödəmə (likvidlik) əmsalı əks etdirir:

• bütün dövriyyə aktivlərini səfərbər edildikdə cari öhdəliklərin hansı hissəsi örtülə bilər;
√ pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və debitor borcları hesabına qı¬samüddətli öhdəliklərin hansı hissəsi ödənilə bilər;
• pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və debitor borcları hesabına uzunmüd¬dət¬li öhdəliklərin hansı hissəsi ödənilə bilər;
• pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və debitor borcları hesabına qısamüd¬dətli və uzunmüddətli öhdəliklərin hansı hissəsi ödənilə bilər.
• pul vəsaitləri vasitəsi ilə bütün öhdəliklərin hansı hissəsini ödəmək olar;

251. Hansı aktivlər yüksək likvidliyə malikdir?

• ödəmə müddəti 6 aya qədər olan debitor borcları;
√ pul vəsaitləri + qısamüddətli maliyyə qoyuluşları;
• materiallar;
• maşın və avadanlıqlar.
• ödəmə müddəti 6 aydan yuxarı olan debitor borcları;

252. Təhlil olunan dövrdə pul axının səmərəliliyi hesablanır:



• xalis mənfəət: pul vəsaiti axını;
√ xalis pul axını: pul sərfi;
• xalis mənfəət : pul vəsaiti sərfi;
• balans mənfəəti : pul vəsaiti sərfi.
• xalis pul axını: satışdan pul gəliri;

253. Pul axınının dolayı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı debitor borclarının artmasını:

• balans mənfəətin məbləgindən çıxırlar;
• xalis mənfəətin üzərinə toplayırlar;
• xalis mənfəətin məbləgini dəyişmirlər;
√ xalis mənfəətin məbləgindən çıxırlar;
• balans mənfəətinin üzərinə gəlirlər.

254. Pul axınının dolayı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı amortizasiya ayırmaların məbləgini:

• xalis mənfəətin məbləgindən çıxırlar;
√ xalis mənfəətin üstünə gəlirlər;
• balans mənfəətin məbləgindən çıxırlar
• balans mənfəətinin üzərinə gəlirlər
• xalis mənfəətin məbləgini dəyişmirlər;

255. Təşkilatın ödəmə qabiliyyətli olmaması aşağıdakı göstərici va-sitəsi ilə qiymətləndirilir:

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

256. Dövr ərzində müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticə-ləri adlanır:

• pul vəsaitlərinin hərəkəti;
√ pul vəsaitlərinin axını;
• müsbət pul axınını;
• mənfi pul axını.
• artıq pul axını;

257. Pul axınının dolayı metodla təhlili zamanı dövr ərzində kredit¬lər üzrə borc qalıqlarının azalması məbləğində;

• xalis mənfəət məbləği artırılmalıdır;
√ xalis mənfəət məbləği azaldılmalıdır;
• xalis pul axını məbləği artırılmalıdır;
• xalis pul axını məbləği azaldılmalıdır.
• xalis mənfəət göstəricisi dəyişməz saxlanmalıdır;

258. Pul axınının dolayı metodla təhlili zamanı dövr ərzində debitor borcları qalığının artımı:

• xalis mənfəət məbləğinə əlavə olunmalıdır;
√ xalis mənfəət məbləğindən çıxılmalıdır;
• xalis pul axını məbləğinə əlavə olunmalıdır;
• xalis pul axını məbləğindən çıxılmalıdır.
• xalis mənfəət məbləği dəyişməz qalmalıdır;

259. Xalis pul axını hesablanır:

• ümumi pul axını və dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri qalığı arasında fərq kimi;
√ pul vəsaitləri daxil olmaları və pul vəsaiti çıxmaları arasında fərq kimi;
• pul axını defisiti və dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri qalığı arasında fərq kimi ;
• dövrün sonuna və əvvəlinə pul vəsaiti qalığı arasında fərq kimi.



• ümumi pul axını və dövrün sonuna pul vəsaitləri qalığı arasında fərq kimi ;

260. Maliyyə müstəqilliyi əmsalı necə hesablanır?

• (kapital – uzunmüddətli aktivlər) / kapital;
• xüsusi kapital/ borc kapitalı.
• kapital / məcmu aktivlər;
√ kapital / kapital və öhdəliklərin cəmi
• (kapital – uzunmüddətli aktivlər) / cari aktivlər;

261. Maliyyə riski əmsalı necə hesablanır?

• xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
• kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin kapital və öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi .
• kapitalın qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi;
• kapitalın uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;

262. Maliyyələşdirmə əmsalı necə hesablanır?

• borc kapitalın xüsusi kapitala nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
√ xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;
• kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminin kapital və öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi..

263. Aktivlərin rentabellik göstəricisi ilə dövriyyə aktivlərinin dövranı əmsalı arasında asılılığın xarakteri: birbaşa proporsional;

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

264. Aktivlərin rentabelliyinin amilli təhlilində hansı metoddan istifadə olunur?

√ mütləq fərq;
• qruplaşdırma;
• balans.
• orta həndəsi;
• inteqral;

265. Təşkilatın mənfəət və zərər haqqında hesabatının məlumatları əsasında hansı göstərici hesablanır?

• investisiyanın rentabelliyi.
• kapitalın rentabelliyi;
√ satışın rentabelliyi;
• aktivlərin rentabelliyi;
• istehsalın rentabelliyi;

266. Müəssisə fəaliyyətinin maliyyə nəticəsinə aiddir:

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

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

• məhsula olan qiymətlərin artmasıni;



• dövriyyə aktivlərinin dövriyyəsinin yüksəlməsini.
• dövriyyə aktivlərinin dövriyyəsinin aşagı düşməsini;
√ müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşagı düşməsini;
• müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəlməsini;

268. Xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəət hesabına artırılmır:

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

269. Aktivlərin rentabelliyi səciyyələndirir:

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

270. Aktivlərin strukturundakı dəyişiklik müsbət qiymətləndirilir:

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

271. Təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında informasiya səciyyələndi-rir:

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

272. Maliyyə təhlilinin obyektlərini hansı göstəricilər təşkil edir?

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

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

• 1,89;
• 2,32.
• 1,87;
• 2,08;
√ 0,53;

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

• 3
• 2
√ 0,77;



• 2,39.
• 0,92;

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

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

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

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

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

• 0,67;
• 0
• 0,57;
• 0,15;
√ 0,90;

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

• 0,65;
• 0
• 0,47;
√ 0,60;
• 0,58;

279.
Hesabat dövründə müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında arayış: əsas fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət– 420 min man., əsas
istehsal fond¬larının amortizasiyası – 65 min man., xammal və materiallar 36 min man. artıb, debitor borcları 120 min man. artıb,
kreditor borcları 87 min man. azalıb. Hesabat dövründə əldə edilən pul vəsaitlərinin məbləgi ?

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

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

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

281. Maliyyə riski yaranır?

• maliyyələşdirmə mənbələrinin artım tempi aktivlərin artım tempindən aşağı olduqda;
• müəssisədə uzunmüddətli ssuda və borclar üzrə faizlərin ödənilmə-si üçün vəsait çatışmadıqda.



• maliyyə levirici (aləti) səviyyəsi mənfəətlilik səviyyəsindən yüksək olduqda;
• xalis mənfəətinin artım tempi maliyyə resurslarının artım tempindən aşağı olduqda;
√ kreditor borcu məbləği debitor borcu məbləğindən çox olduqda;

282. Müstəqillik əmsalı hesablanır:

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

283. Dövriyyə aktivlərin dövretmə əmsalı hesablanır:

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

284. Maliyyə riski əmsalı hesablanır:

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

285. Maliyyələşdirmə əmsalı hesablanır:

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

286. Maliyyə sabitliyi əmsalı hesablanır:

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

287. Investisiya qоyuluşunun ötrülməsi səviyyəsi hesablanır:

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

288. 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 ;



289. Faiz və vergilər ödənilə qədər cari fəaliyyətdən xalis pul axınının ödənilən faiz məbləğinənisbəti səciyyələndirir?

√ faizlərinörtülməsiəmsalını;
• qısamüddətli öhdəliklərin pul vəsaiti axını ilə örtülməsi əmsalını;
• pul vəsaitlərinin reinvestisiyaəmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• orta günlük pul vəsaiti çıxımını;

290. Xalis mənfəət və amortizasiya ayırmalarının cəminin qısamüddətli öhdəliklərənisbəti səciyyələndirir?

• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;
• orta günlük pul vəsaiti çıxımını;
• faizlərinörtülməsiəmsalını;
√ qısamüddətli öhdəliklərin pul vəsaiti axını ilə örtülməsi əmsalını;
• pul vəsaitlərinin reinvestisiyaəmsalını;

291. Cari (ümumi) likvidlik əmsalı hesablanır:

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

292. Aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı hesablanır:

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

293. Mütləq likvidlik əmsalı hesablanır:

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

294. Xalis dövriyyə kapitalının həcminin artması şəraitində likvidliyin itirilməsi riski:

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

295. Cari likvidlik əmsalı səciyyələndirir:

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

296. Aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı səciyyələndirir:

• təşkilat yaxın dövrə bütün öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər;
• nə dərəcədə cari aktivlər cari passivləri örtür.



• təşkilat mütləq likvid və tez realizə olunan aktivlər hesabına uzunmüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər;
• təşkilat dövriyyə aktivləri hesabına qısamüddətli öhdəliklərinin hansı hissəsini ödəyə bilər;
√ təşkilat mütləq likvid və tez realizə olunan aktivlər hesabına qısamüddətli öhdəliklərinin   hansı hissəsini ödəyə bilər;

297. Mütləq likvidlik əmsalı səciyyələndirir:

• təşkilat yaxın dövrə uzunmüddətli borcların hansı hissəsini ödəyə bilər;
• təşkilat pul vəsaiti hesabına cari öhdəliklərin hansı hissəsini ödəyə bilər;
• təşkilatın cari aktivləri cari passivlərinin hansı hissəsini örtür.
√ Təşkilat özünün pul vəsaiti və qiymətli kağızları hesabına qısamüddətli öhdəliklərin hansı hissəsini ödəyə bilər;
• Təşkilat özünün pul vəsaiti və qiymətli kağızları hesabına bütün öhdəliklərin hansı hissəsini ödəyə bilər;

298. Müstəqillik əmsalı hesablanır:

• aktivlərin öhdəliklərə nisbəti kimi;
• xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi.
• borc kapitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi;
• borc kapitalının balansın valyutasına nisbəti kimi;
√ xüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbəti kimi ;

299. Satışın mayadəyəri, kommersiya xərcləri və idarəetmə xərclərinin cəmi ilə amortizasiyaayırmalarının fərqinin təhlil olunandövr
üçüngünlərinsayına nisbəti səciyyələndirir?

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

300. Xalis mənfəətlə amortizasiya ayırmalarının cəminin məcmu öhdəliklərə nisbəti səciyyələndirir?

• pul vəsaitlərinin reinvestisiyaəmsalını;
• faizlərinörtülməsiəmsalını;
• investisiya qoyuluşunun ödənilməsi səviyyəsini
√ Biver əmsalını;
• adi səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi əmsalını;

301. Aktivlərinin likvidliyinin itirilməsi riski azalır?

• təşkilatın aktivlərinin həcmi artdıqda;
• təşkilatın öhdəliklərinin həcmi azaldıqda.
• təşkilatın hesablaşma hesabında pul qalığının həcmi artdıqda;
• təşkilatın nizamnamə kapitalı artdıqda;
√ xalis dövriyyə kapitalının həcmi artdıqda;

302. Təşkilatın dövriyyə aktivlərinin likvidliyinin ümumi qiymətini səciyyələndirən əmsal?

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

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

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



• mütləq likvidlik əmsalı.

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

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

305. Cari likvidlik əmsalı?

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

306. Təşkilatın əməliyyatları üzrə pul vəsaitlərinin müsbət və mənfi hərəkətinin netto-nəticəsi nəyi səciyyələndirir?

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

307. Qısamüddətli qiymətli kağızların alınması və buraxılmasına xərclər əks etdirir?

• kommersiya xərclərinə məsrəfləri;
• malların, xidmət və işlərin dəyərinin ödənilməsini;
• tikintidə iştirak payı üzrə ödəmələri;
• inzibati xərclərə məsrəfləri;
√ maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaiti çıxmalarını

308. Dividend və faizlərin alınması səciyyələndirir?

√ investisiya fəaliyyətindən pul gəlirini;
• səhmlərin və ya digər pay kağızlarının emissiyasından daxilolmaları
• əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışından pul gəlirini;
• maliyyə fəaliyyətindən pul gəlirini;
• cari fəaliyyətdən pul daxil olmalarını;

309. Maliyyə axını səciyyələndirir?

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

310. Məhsul satışından pul gəliri səciyyələndirir?

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

311. İnvestisiya nəyi səciyyələndirir?



• uzunmüddətli aktivlərin çıxması ilə əlaqədar pul axını.
• qısamüddətli aktivlərin daxil olması ilə əlaqədar pul axını;
• qısamüddətli aktivlərin çıxması ilə əlaqədar pul axını;
√ uzunmüddətli aktivlərin daxil olması və çıxması ilə əlaqədar pul axını;
• uzunmüddətli aktivlərin daxil olması ilə əlaqədar pul axını;

312. Mənfi və müsbət pul axınları arasında fərq nəyi səciyyələndirir?

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

313. Pul axınlarına təsir edən amilləri və onların təsiri hansı informasiya əsasında müəyyən edilə bilər?

• mühasibat balansı;
• izahlı qeydlərdə.
√ pul vəsaitlərinin hərəkətit haqqında hesabat;
• kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat;
• mənfəət və zərər haqqında hesabat;

314. Ehtiyat kapitalının əsas mənbəyi:

• məhsul satışından mənfəət;
• qısamüddətli kredit.
• borc vəsaiti;
√ xalis mənfəət;
• Balans mənfəəti;

315. Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası hansı vəsaitlərin mənbəyidir?

• cəlb olunmuş vəsaitin;
• müəssisənin bütün vəsaitinin;
• debitor borclarının.
√ xüsusi vəsaitin;
• borc vəsaitinin;

316. Bank tərəfindən qısamüddətli kreditlərin verilməsində məqsəd:

• müəssisənin texniki inkişafının böyük problemlərinin həlli;
• yeni obyektlərin tikintisi.
• əsas vəsaitlərin alınması;
√ dövriyyə vəsaitlərinin əldə olunması;
• büdcəyə və büdcədənkənar fondlara borcların ödənilməsi;

317. Adi səhmlər üzrə dividendlərin ötürülməsi əmsalı hesablanır:

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

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

• dividendlərin ödəni ödənilməsindən əvvəl cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək dividendlərin ümumi məbləğinə nisbəti kimi;

√ dividendlərin ödənilməsinə qədər vergi və faizlərin ödənildikdən sоnra cari fəaliyyətdən хalis pul aхınının ödəniləcək dividendlərin
ümumi məbləğinə nisbəti kimi;

• хalis mənfəətin adi səhmlər üzrə ödəniləcək dividend məbləğinə nisbəti kimi;

318. Kontraktlarda göstərilən, lakin sazişin real səmərəliliyini əks etdirməyən və müqayisə üçün istifadə edilə bilməyən faiz dərəcəsi necə
adlanır:



• faizlərin fasiləsiz hesablanması zamanı tətbiq olunan illik faiz dərəcəsi;
√ nominal faiz dərəcəsi;
• ilin günlərinə yaxınlaşdırılmış adi faiz;
• orta aylıq faiz dərəcəsi.
• səmərəli illik faiz dərəcəsi;

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

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

320. Ayrı-ayrı növ məhsul satışından mənfəətə təsir edən amillərə aiddir:

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

321. Hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi hesablanır:

• əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və digər əmlakın satışının nəti¬cəsinin cəbri məbləği kimi;
• məhsul satışından pul gəliri ilə sair maliyyə əməliyyatlarının nəticə-sinin cəmi kimi;
• gəlir və xərclər arasında fərq kimi;
• məhsul satışından və sair satışın nəticəsinin cəbri məbləği kimi.
√ məhsul satışının, sair satışın və satışdan kənar əməliyyatların nəticə-lərinin cəbri məbləği kimi;

322. Təşkilatın fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin ümumiləşdirici gös-təricisinə aid edilir:

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

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

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

324. Satışdan mənfəətin cari  aktivlərə  nisbəti səciyyələndirir?

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

325. Satışdan mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti səciyyələndirir?

√ satışın rentabelliyini;
• xüsusi kapitalın rentabelliyini;
• kapitalın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;



• xərclərin rentabelliyini;

326. Satışdan mənfəətin məhsulların tam maya dəyərinə nisbəti səciyyələndirir?

• kapitalın rentabelliyini;
• investisiyanın rentabelliyini;
• xüsusi kapitalın rentabelliyini;
√ xərclərin rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;

327. Xalis mənfəətin xüsusi kapital və uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə nisbəti səciyyələndirir?

• kapitalın rentabelliyini;
• xərclərin rentabelliyini;
• xüsusi kapitalın rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;
√ investisiyanın rentabelliyini;

328. Xalis mənfəətin xüsusi kapitalın orta illik məbləğinə  nisbəti səciyyələndirir?

• kapitalın rentabelliyini;
• borc kapitalının rentabelliyini;
• satışın rentabelliyini;
√ xüsusi kapitalın rentabelliyini;
• xərclərin rentabelliyini;

329. Təşkilatın əmlakına kapital qoyuluşunun gəlirliyini səciyyələndirən göstərici:

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

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

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

331. İnflyasiya aşağıdakı prosesi səciyyələndirir:

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

332. Səhmə düşən gəlir necə hesablanır:

• səhmin bazar dəyərinin artım məbləğinin səhm üzrə dividend məbləği¬nə nisbəti kimi;
• səhmin bazar qiymətinin səhmin uçot qiymətinə nisbəti kimi;
• səhmin bazar qiymətinin səhmə düşən gəlirə nisbəti kimi;
• səhmə düşən dividendin səhmin bazar qiymətinə nisbəti kimi;
√ xalis mənfəətlə ödənilmiş dividend məbləğinin fərqinin adi səhmlərin miqdarına nisbəti kimi.

333. Dividend çıxımı hesablanır:



• səhmin bazar dəyərinin artım məbləğinin səhm üzrə dividend məbləği¬nə nisbəti kimi;
• səhmin bazar qiymətinin səhmə düşən gəlirə nisbəti kimi;
• səhmə düşən dividendin səhmin bazar qiymətinə nisbəti kimi;
√ səhmə düşən dividendin səhmə düşən gəlirə nisbəti kimi.
• səhmin bazar qiymətinin səhmin uçot qiymətinə nisbəti kimi;

334. Səhmin dəyərlili yi hesablanır:

• səhmin bazar dəyərinin artım məbləğinin səhm üzrə dividend məbləği¬nə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətlə ödənilmiş dividend məbləğinin fərqinin adi səhmlərin miqdarına nisbəti kimi.
• səhmə düşən dividendin səhmin bazar qiymətinə nisbəti kimi;
√ səhmin bazar qiymətinin səhmə düşən gəlirə nisbəti kimi;
• səhmin bazar qiymətinin səhmin uçot qiymətinə nisbəti kimi;

335. Səhmin rentabelliyi hesablanır:

• səhmin bazar qiymətinin səhmin uçot qiymətinə nisbəti kimi;
• səhmin bazar qiymətinin səhmə düşən gəlirə nisbəti kimi;
• xalis mənfəətlə ödənilmiş dividend məbləğinin fərqinin adi səhmlərin miqdarına nisbəti kimi.
√ səhmə düşən dividendin səhmin bazar qiymətinə nisbəti kimi;
• səhmin bazar dəyərinin artım məbləğinin səhm üzrə dividend məbləği¬nə nisbəti kimi;

336. Səhmin balans qiyməti səciyyələndirir:

√ balans üzrə xalis aktivlərin dəyərinin buraxılmış səhmlərin ümumi miqdarına nisbəti;
• kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiyməti ilə aktivlə¬rin bir səhmə düşən hissəsi;
• səhm blankında göstərilən qiyməti;
• Səhmlərin qiymətli kağızların təkrar bazarında kotirovka edildiyi (qiy¬mətləndirildiyi) qiyməti.
• ilkin bazarda səhmin satış qiyməti;

337. Səhmin emissiya qiyməti səciyyələndirir:

• səhm blankında göstərilən qiyməti;
• Səhmlərin qiymətli kağızların təkrar bazarında kotirovka edildi¬yi (qiy¬mətləndirildiyi) qiyməti.
• kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiyməti ilə aktivlə¬rin bir səhmə düşən hissəsi;
√ ilkin bazarda səhmin satış qiyməti;
• balans üzrə xalis aktivlərin dəyərinin buraxılmış səhmlərin ümumi miqdarına nisbəti;

338. Səhmin nominal qiyməti səciyyələndirir:

• ilkin bazarda səhmin satış qiyməti;
• balans üzrə xalis aktivlərin dəyərinin buraxılmış səhmlərin ümumi miqdarına nisbəti;
• Səhmlərin qiymətli kağızların təkrar bazarında kotirovka edildiyi (qiymətləndirildiyi) qiyməti.
• kreditorlarla hesablaşdıqdan sonra mümkün satış qiyməti ilə aktivlə¬rin bir səhmə düşən hissəsi;
√ səhm blankında göstərilən qiyməti;

339. MMUS-ın tətbiqi şəraitində məhsul satışından mənfəətə birbaşa təsir edən amillərə aid elilir:

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

340. MMUS-ın tətbiqi şəraitində maliyyə nəticələrinin təhlili metоdikası səciyyələndirir:

• xərclərin tərkib elementlərinin öyrənilməsini;
• mənfəətin tərkib elementlərinin öyrənilməsini;
√ satışın həcmi, maya dəyəri və mənfəət arasında qarşılıqlı əlaqə-asılılığın öyrənilməsini;
• təşkilatın ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsini;



• təşkilatın gəlirlilik səviyyəsinin öyrənilməsini.


