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1. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətində məhdudiyyətlər?

• möhkəm passivlər, amortizasiya
√ amortizasiya vergi, sosial vergi və s.
• mənfəət, maya dəyəri, amortizasiya
• satışdan gəlir, mənfəə, rentabellik.
• aktivlər, passivlər, vergilər

2. Müəssisələrdə maliyyənin təşkili prinsiplərinə aid deyil:

• özünümaliyyələşmə
• təsərrüfat sərbəstliyi
• maliyyə ehtiyatı.
• maddi məsuliyyət
√ dövlət maliyyə nəzarəti

3. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisələrin maliyyələşməsi sisteminin hansı elementi üstünlüyə
malikdir?

• kapital bazarı mexnizmi ilə birbaşa maliyyələşmə
√ özünümaliyyələşmə
• qisa müddətli kreditbüdcə maliyyələşməsi
• öz xərcini ödəmə,sığorta
• bank kreditləşməsi, bedcə təminatı

4. Maliyyə münasibətlərinin sferalarına uyğun maliyyə mexanizmi neçə qrupa bölünür?

• 2
√ 3
• 5
• 6
• 4

5. Maliyyə mexanizminin alətlərini göstər:

• banklar, pul, qiymət, maliyyələşmə
√ qiymətli kağızlar, kredit üçün faizlər, mənfəət, qiymət
• vergiqoyma, vergi, qiymət, planlaşma
• planlaşma, proqnozlaşma, maliyyələşmə, mənfəət, maya dəyəri.
• sığortalama, tənzimləmə, qiymət, vergi

6. Ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərində nizamnamə kapitalının təşkili mənbəyi nədən aslıdır?

• yerləşdiyi ərazidən
√ idarəçiliyin təşkilatı-hüquqi formasından
• maliyyə vəziyyətindən
• istehsal güclərindən.
• istehsalın təyinatında

7. Maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edən həlqə:

• dövlət fondu,sığorta fondları
√ müəssisə maliyyəsi
• bedcə, kommersiya fəaliyyəti göstərməyən müəssisələrin maliyyəsi
• sığorta müəsssə, idarə və təşkilatların maliyyəsi, kredit
• dövlət büdcəsi, meəssisə

8. Özünümaliyyələşmə hansı maddəyə aiddir?



• maliyyə təhlili
√ maliyyənin təşkili prinsipləri
• maliyyə uçotu
• maliyyə nəzarəti.
• maliyyə resursları

9. Müəssisənin maliyyə təminatı metodunu göstər:

• dövlət maliyyəlşməsi
√ özünümaliyyələşmə
• sosial ödəmə
• kreditləşmə
• sığortalanma

10. Müəssisənin maliyyə münasibətlərinin xarakteri:

• sosial ,pul
√ istehsal (iqtisadi)
• qanunu, qiymət
• sosial-iqtisadi
• natural –əşya

11. Müəssisədə sadəı təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının əsas metodu:

• kreditləşmə
√ öz xərcini ödəmələşmə
• sığortalama
• öz xərcini ödəmə.
• dövlət maliyyələşməsi

12. Maliyyə kateqoriyalarından ibarət olan maliyyə alətlərinə daxil olmayan element:

• mənfəət
√ maliyyələşmə, planlaşma
• vergi
• amortizasiya
• dividend

13. Qiymət riskinə daxil olan element:

• kredit riski,pul
√ valyuta riski
• pul axını riski amortizasiya ayırmalarf
• investisiya riski, maliyyə riski
• likvidlik riski bazar riski

14. Maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edən həlqə:

• dövlət büdcəsi, dövlət krediti
√ kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisələrin maliyyəsi
• dövlət krediti,sığorta
• DSMF, bedcə, kredit
• sığorta, maliyyə

15. Riskin idarə olunmasının metodlarını göstər:

• riskin minimuma çatdırılması, kreditləşdirilməsi
√ riskin ləğv olunması, qarşısının alınması, sığortalanması
• riskin maliyyələşdirilməsi və sığortalanması



• riskin təkrar sığortalanması, mənfəət olmaması, zərərin mövcudluğu.
• riskin sığortalanması və kreditləşdirilməsi

16. Maliyyə riskindən müdafiənin növləri necə adlandırılır?

• qiymət müdafiəsi, valyuta müdafiəsi
√ fiziki, iqtisadi
• fiziki müdafiə, hüquqi müdafiə
• hüquqi müdafiə, iqtisadi müdafiə.
• mənfəət müdafiəsi, rentabellik

17. Maliyyə riskinin idarə olunmasının məqsədini göstər:

• riskin ləğv edilməsi
√ risk nəticəsində baş verən zərərin minimuma çatdırılması
• risk nəticəsində baş verən zərərlərin tamamilə aradan qaldırılması
• risk nəticəsində baş verən zərərlərin mənfəət hesabına örtürülməsi.
• riskin 50 faiz ləğv edilməsi

18. Müəssisə maliyyəsi bu:

• puldur
√ pul münasibətləridir.
• əmək haqqıdır
• vergidir, puldur
• qiymətli kağızdır

19. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətində hansı göstəricilər direktiv xarakter daşıyır?

• vergi, möhkəm passivlər, amortizasiya
√ vergi, sosial vergi və s.
• mənfəət, maya dəyəri, amortizasiya
• satışdan gəlir, mənfəə, rentabellik.
• kreditlər, aktivlər, passivlər, vergilər

20. Təsərrüfat subyetlərinin maliyyəsi niyə maliyyə sistemində əsas yer tutur?

• müəssisədə maliyyə münasibətləri daha da inkişaf edib
√ müəssisədə dəyər yaranır
• burada məqsədli fondlar yaradılır
• büdcənin təşkilində əsas rol oynayır.
• dövlət maliyyəsinin təşkilində iştirak edir

21. Müəssisədə geniş təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının əsas metodunu göstər:

• maya dəyəri,öz xərcini ödəmə
√ özünümaliyyələşmə
• kreditləşmə,sığortalama
• büdcə vəsaiti, qısamüddətli kreditləşmə
• büdcə təminatı, öz xərcini ödəmə

22. Müəssisənin maliyyə mexanizminə daxil olan maliyyə alətlərini göstər:

• maliyyələşmə, kreditləşmə, sığortalaşma
• tənzimləmə.
• vergiqoyma
√ vergi, faiz, mənfəət, dividend
• normativ-hüquqi baza

23. Müəssisə maliyyəsinin təşkili prinsipləri hansılardır?



• səmərəli idarəetmə
√ özünümaliyyələşmə, maddi maraq, planlaşma
• özünümaliyyələşmə, səmərəli idarəetmə
• sığortalama, kreditləşmə, nəzarət.
• maddi məsuliyyət, səmərəli idarəetmə

24. Müəssisələr xüsusi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi metodlarını göstər:

• kreditləşmə, dövlət maliyyələşdirilməsi
√ özünmaliyyələşmə, özxərciniödəmə
• kreditləşmə, öz xərciniödəmə
• kreditləşmə, sığortalanma.
• sığortalama, özünümaliyyələşdirmə

25. Müəssisənin maliyyə mexnizmi sisteminə neçə element daxildir?

• 3
√ 4
• 5
• 6
• 2

26. Maliyyə mexanizminin neçə sferası var?

• 2
√ 3
• 4
• 5
• 6

27. Müəssisənin maliyyə mexanizmi sisteminə daxil deyil:

• planlaşma
√ mühasibatlıq, maliyyə şöbəsi
• qanunlar
• maliyyə alətləri
• informasiya bazası

28. Müəssisədə maliyyə mexanizminin metodlarına hansı elementlər daxildir?

• maya dəyəri, mənfəət
√ vergiyqoma, maliyyələşmə, planlaşma
• istehsal, satış
• mənfəət, qiymət, maya dəyəri.
• qiymət, vergi

29. Üç fiziki və ya hüquqi şəxs təsiçi kimi hansı hüquqi-təşkilati formada təsərrüfat subyektinin təşkilində iştirak edir?

• bələdiyyə müəssisəsi
√ səhmdar cəmiyyəti
• holdinq
• firma.
• fermer təsərrüfatı

30. Riskin idarə olunmasının metodlarını göstər:

• riskin minimuma çatdırılması, kreditləşdirilməsi
√ riskin ləğv olunması, qarşısının alınması, sığortalanması
• riskin maliyyələşdirilməsi və sığortalanması



• riskin təkrar sığortalanması, mənfəət olmaması, zərərin mövcudluğu.
• riskin sığortalanması və kreditləşdirilməsi

31. Maliyyə  riskindən müdafiənin növləri necə adlandırılır?

• qiymət müdafiəsi, valyuta müdafiəsi
√ fiziki və iqtisadi müdafiə
• fiziki müdafiə, hüquqi müdafiə
• hüquqi müdafiə, iqtisadi müdafiə.
• mənfəət müdafiəsi, rentabellik

32. Maliyyə riskinin idarə olunmasının məqsədini göstər:

• riskin ləğv edilməsi
√ risk nəticəsində baş verən zərərin minimuma çatdırılması
• risk nəticəsində baş verən zərərlərin tamamilə aradan qaldırılması
• risk nəticəsində baş verən zərərlərin mənfəət hesabına örtürülməsi.
• riskin 50 faiz ləğv edilməsi

33. Maliyyə kateqorriyalarından ibarət olan maliyyə alətlərinə daxil olmayan element:

• mənfəət
√ maliyyələşmə, planlaşma
• vergi
• amortizasiya
• dividend

34. Özxərciniödəmənin tərkibinə hansı xərclər daxildir?

• Mənfəət vergisi, sadələşdirilmiş vergi
√ məhsul istehsalı və satışı xərcləri
• istehsal xərcləri, aksizlər
• İqtisadi həvəsləndirmə fondlarının təşkili.
• ƏDV, tam maya dəyəri

35. Müəssisənin maliyyə mexanizmi sisteminə daxil deyil:

• planlaşma
√ mühasibatlıq, maliyyə şöbəsi.
• qanunlar
• maliyyə alətləri
• informasiya bazası

36. Müəssisədə maliyyə mexanizminin metodlarına hansı elementlər daxildir?

• maya dəyəri, planlaşdırma
√ vergiqoyma, maliyyələşmə, planlaşma
• istehsal, satış
• mənfəət, qiymət.
• qiymət, maliyyələşmə

37. Müəssisə maliyyəsinin təşkili  əsaslarının prinsipləri ?

• səmərəli idarəetmə
√ özünümaliyyələşmə, maddi maraq, planlaşma
• özünümaliyyələşmə, səmərəli idarəetmə
• sığortalama, kreditləşmə, nəzarət.
• maddi məsuliyyət, səmərəli idarəetmə

38. Müəssisə maliyyəsinin funksiyaları:



• sosial və tənzimləmə
√ bölüşdürücü, nəzarət və maliyyə təminatı
• planlaşma, tənzimləmə
• təkrar istehsal və planlaşma.
• nəzarət və istehsal

39. Maliyyə – bu:

• puldur
√ pul münasibətləridir.
• əmək haqqıdır
• vergidir
• qiymətli kağızdır

40. Müəssisənin maliyyə mexanizminə daxil olan maliyyə alətlərini göstər:

• maliyyələşmə, kreditləşmə, sığortalama
• normativ-hüquqi baza
√ vergi, faiz, mənfəət, dividend.
• vergiqoyma

41. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc vəsaiti:

• büdcə vəsaiti və mənfəət
√ kredit
• amortizasiya ayrımları
• sığorta vəsaitləri.
• mənfəət və kredit

42. Müəssisənin maliyyə resurslarına yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsait:

• mənfəət
√ sığorta vəsaitləri
• amortizasiya ayırmaları
• maliyyə əməliyyatlarından mənfəət.
• möhkəm passivlər

43. Müəssisənin dövriyyəsində cəlb olunmuş vəsaitləri göstər:

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

44. Müəssisədə alıcıların avansları üzrə vəsaitlər hansı vəsaitə daxildir?

• satışdan gəlir
• maliyyə əməliyyatlarından gəlirə
• yenidənbölüşdürülmə yolu ilə daxil olan vəsaitlərə.
• əmək haqqına
√ möhkəm passivlərə

45. Müəssisədə hansı göstəriciyə əsasən DSMF ayırma hesablanır?

• satışdan gəlirə görə
√ əmək haqqı fonduna görə
• yığım  fonduna görə
• istehlak fonduna görə



• tam maya dəyərinə görə

46. Müəssisədə nizamnamə fondunun tərkibini göstər:

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

47. Müəssisədə möhkəm passivlərə daxil olan elementi göstər:

• satışdan gəlir
√ DSMF ayırmalar üzrə minimum borc
• sair satışdan gəlir
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
• mənfəət

48. Vaxtı keçmiş kreditor borcları müəssisədə hansı kredit formasında çıxış edir?

• bank krediti
√ kommersiya krediti
• Dövlət krediti
• uzunmüddətli kredit.
• istehlak krediti

49. Möhkəm passivlərə hansı elementlər daxildir?

• istehsal xərcləri
√ əmək haqqı fondu üzrə borc.
• satış xərcləri
• idarəetmə xərcləri
• kommersiya xərcləri

50. Müəssisədə müvəqqəti maliyyə çətinliyi yarandıqda hansı vəsaitdən istifadə edə bilər?

• baş idarənin vəsaiti
√ qısa müddətli bank krediti
• uzunmüddətli bank krediti
• kreditor borcları.
• büdcə vəsaiti

51. Vaxtı keçmiş kreditor borcları müəssisədə hansı kredit formasında çıxış edir?

• bank krediti
√ kommersiya keriditi
• dövlət keriditi
• uzunmüddətli keridit.
• istehlak keriditi

52. Möhkəm passivlərə aid olmayan elementi göstər:

• alıcıların avansları üzrə borclar
√ satıcılara olan borclar
• büdcəyə ödəmələr üzrə borclar
• sosial vergilər üzrə borclar.
• əmək haqqı üzrə minimum borc

53. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc alınmış mənbələri göstər:



• büdcə vəsaiti, vergilər
√ uzunmüddətli kredit
• amortizasiya ayırmaları, sosial vergilər
• sığorta mənbələri, dövlət kreditləri.
• mənfəət, qısamüddətli kreditlər

54. Hansı qiymətli kağız törəmə qiymətli kağıza aiddir?

• istiqraz
√ opsion
• veksel
• xəzinə öhdəçiliyi
• səhm

55. Yenidənbölüşdürmə yolu ilə müəssisənin maliyyə resurslarına daxil olan vəsaitlər:

• mənfəət
√ qısamüddətli kreditlər, sığorta məbləği
• möhkəm passivlər
• amortizasiya ayırmaları.
• bölüşdürülməyən mənfəət

56. Müəssisənin dövriyyəsində daim yerləşən, lakin ona məxsus olmayan pul vəsaitləri hansılardır?

• maliyyə aktivləri
√ möhkəm passivlər
• satışdan gəlir
• fövqəladə gəlirlər
• mənfəət

57. Müəssisənin dövriyyəsində olan kreditor borcu kreditin hansı növünü ifadə edir?

√ kommersiya krediti
• beynəlxalq kredit.
• uzunmüddətli kredit
• istehlak krediti
• dövlət krediti

58. Yenidən bölüşdürmə yolu ilə müəssisəyə vəsit hansı pul fondlardan daxil olur?

• istehlak fondu, kredit fondu
√ dövlət büdcəsi, sığorta fondu
• ehtiyat fondu, sığorta fondu
• əmək haqqı fondu, ehtiyat fondu.
• amortizasiya fondu, istehlak fondu

59. Müəssisədə möhkəm passivlər hansı vəsaitlərə bərabər tutulur?

• qısamüddətli kreditərə
√ xüsusi vəsaitlərə
• yenidən bölüşdürümə yolu ilə müəssisəyə daxil olan vəsaitlərə
• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsaitlərə.
• uzunmüddətli kreditlərə

60. Möhkəm passivlərə daxil deyil?

• əmək haqqı üzrə minimum borc
√ qısa müddətli kredit
• gələcək ödəmələr və xərclər üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatlar üzrə minimum borclar
• büdcəyə minimum keçici borclar.



• büdcədənkənar fondlara ayırmalar üzrə minimum borc

61. Müəssisənin dövriyyəsində daim yerləşən və ona aid olmayan vəsaitlərin növlərini göstər?

• alıcılara olan vaxtı keçmiş borclar
√ sosial vergilər üzrə minimum borc, gələcək ödəmələr üzrə borclar
• fəhlə fə qulluqçulara əmək haqqı üzrə maksimum borclar
• büdcəyə olan 3 illik borclar, DSMF vaxtı keçmiş borclar.
• satıcılara olan borclar, alıcılara olan borclar

62. Müəssisədə xüsusi dövriyyə vəsaitinə bərabər tutulan vəsaitlərini göstər

• satışdan gəlir
√ möhkəm passivlər
• sair satışdan mənfəət
• maliyyə fəaliyyətindən mənfəət.
• bölüşdürülməyən mənfəət

63. Müəssisədə alıcıların avansları üzrə borclar hansı vəsaitə daxildir?

• əmək haqqına
√ möhkəm passivlərə
• maliyyə əməliyyatlarından gəlirə
• yenidənbölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlərə.
• satışdan gəlirə

64. Müəssisənin dövriyyəsində daim yerləşən və ona aid olmayan vəsaitlərin növlərini göstər?

• alıcılara olan vaxtı keçmiş borclar
√ sosial vergilər üzrə minimum borc, gələcək ödəmələr üzrə borclar
• fəhlə fə qulluqçulara əmək haqqı üzrə maksimum borclar
• büdcəyə olan 3 illik borclar, DSMF vaxtı keçmiş borclar.
• satıcılara olan borclar, alıcılara olan borclar

65. Möhkəm passivlərə daxil deyil?

• əmək haqqı üzrə minimum borc
√ qısa müddətli kredit
• gələcək ödəmələr və xərclər üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatlar üzrə minimum borclar
• büdcəyə minimum keçici borclar
• büdcədənkənar fondlara ayırmalar üzrə minimum borc

66. Müəssisənin dövriyyəsində daim yerləşən, lakin ona məxsus olmayan pul vəsaitləri necə adlanır?

• maliyyə aktivləri
√ möhkəm passivlər.
• satışdan gəlir
• fövqəladə gəlirlər.
• mənfəət

67. Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaiti göstər:

• sığorta ödənişləri
√ əsas iş fəaliyyətindən mənfəət
• baş idarənin vəsaiti
• kredit
• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait

68. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc vəsait:



• büdcə vəsaiti
• sığorta vəsaitləri.
• amortizasiya ayrımları
√ qısamüddətli kredit
• mənfəət

69. Müəssisədə təşkili mənbələrində amortizasiya ayırmalarının iştirak etdiyi pul fondunu göstər?

• istehlak fondu.
√ yığım fondu
• əmək haqqı fondu
• ehtiyat fondu
• valyuta fondu

70. Müəssisə hansı mərkəzləşdirilmiş pul fonduna sosial vergilər ödəyir?

√ DSMF
• dövlət büdcəsinə
• ssuda fonduna
• istehlak fonduna.
• sığorta fonduna

71. Hansı pul fondları mərkəzləşdirilmiş dövlət pul fondlarına aiddir?

• bələdiyyə büdcəsi, dövlət müəssisələrinin pul fondları.
• bələdiyyə büdcəsi,  müəssisə fondu
• DSMF dövlət müəssisəninin pul fondları
• dövlət müəssisənin əmək haqqı fondu
√ dövlət krediti, dövlət büdcəsi, DSMF

72. hansı pul fondu qeyri-mərəzləşdirilmiş fondlara aiddir?

• büdcədənkənar fondlar; bələdiyyənin fondları
• dövlət büdcəsi, ehtiyat fondu
• dövlət sığortası, dövlət krediti.
• büdc dövlət krediti
√ amortizasiya fondu; əmək haqqı fondu

73. Müəssisədə əmək haqqı fondunun formalaşma mənbəyini göstər:

• sair satışdan gəlir
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
• sair satışdan mənfəət
• satışdan mənfəət
√ satışdan gəlir

74. Möhkəm passivlərə daxil olan elementi göstər:

• baş idarənin vəsaiti
√ əməkhaqqı fondu üzrə min.borc
• qısamüddətli kredit
• uzunmüddətli kredit
• qiymətli kağızlar üzrə divindlər

75. Müəssisədə mənfəət və amortizasiya ayırmaları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

• ehtiyat fondu
• istehlak fondu
• amortizasiya fondu.
√ yığım fondu



• əmək haqqı fondu

76. Müəssisə maliyyə intizamını pozarsa ona tətbiq edilən cərimə hansı vəsaitdən ödənilməlidir?

• sair satışdan əldə edilən gəlir
• maliyyə əməliyyatlarından gəlir
• balans mənfəəti
√ bölüşdürülməyən mənfəət.
• satışdan əldə edilən gəlir

77. Müəssisədə xərclərin rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?

• xalis mənfəət, maya dəyəri
• balans mənfəəti, tam maya dəyəri.
• xalis mənfəət, istehsal maya dəyəri
• bölüşdürülməyən mənfəət, kommersiya xərcləri
√ satışdan əldə edilən mənfəət, satılan məhsulun tam maya dəyəri

78. Müəssisədə möhkəm passivlərə daxil olan sosial sığortaya məqsədini göstər:

• təqaüd üçün
√ sosial ödəniş
• əmək haqqı
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
• mənfəət

79. Müəssisənin cari dövriyyəsinə daxil olan cəlb olunmuş vəsaiti göstər:

• satışdan gəlir
• baş idarənin vəsaiti.
• sığorta vəsaiti
√ kreditor borcları
• qısamüddətli kredit

80. Müəsisənin kreditor borcları neçə yerə bölünür?

• 3
• 6
• 4
√ 2
• 1

81. Mikrosəviyyədə hansı pul fondları yaradılır?

• bələdiyyələrin kredit fondu
• Bələdiyyə büdcəsi, ehtiyat fondu, istehlak fondu.
• DSMF, istehlak fondu
√ istehlak fondu, ehtiyat fondu, yığım fondu
• dövlət büdcəsi, bələdiyyə büdcəsi

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

• dövlət büdcəsinə
• ehtiyat fonduna
• istehlak fonduna
√ dövlət sosial müdafiə fonduna
• sığorta fonduna

83. Müəssisə tərəfindən alınmış qısamüddətli kredit nə zaman geri qaytarılır?



• hazır məhsul ambara verildikdə
• hazır məzsul alıcıları yola salındıqda.
• məhsul istehsal olunduqda
• xammal və material dövriyyəyə verildikdə
√ dövriyyə tam başa çatdıqda

84. Müəssisədə möhkəm passivlər hansı vəsaitlərə bərabər tutulur?

• qısamüddətli kreditlərə
• yenidən bölüşdürmə yolu ilə müəssisəyə daxil olan vəsaitlərə
√ xüsusi vəsaitlərə
• uzunmüddətli kreditlərə
• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsaitlərə.

85. Qısamüddətli kredit hansı hallarda müəssisənin dövriyyəsinə daxil olur?

• kreditor borcları yaradandıqda
• debitor borcları yarandıqda
• iflasa uğradıqda
• özündən asılı olan səbəbdən müvəqqəti maliyyə çətinliyi yarandıqda
√ müəssisədən asılı olmayan səbəbdən müvəqqəti maliyyə çətinliyi yarandıqda

86. Əmək haqqı fondu üzrə minimum borc nə zaman yaranır?

• əmək haqqı fondunun hesablandığı tarixdə
• əmək haqqı fondunun hesablandığı tarixi gecikdikdə.
• əmək haqqı ayda bir dəfə ödənildikdə
• əmək haqqı ayda iki dəfə ödənildikdə
√ əmək haqqı fondunun hesablandığı tarix ilə ödənildiyi tarix arasında ara gün fərqi olduqda

87. Möhkəm passivlər niyə görə müəssisədə xüsusi dövriyyə vəsaitinə bərabər tutulur?

• möhkəm passivlərin hər birinin xərclənmə istiqməti var
√ möhkəm passivlər müəssisənin dövriyyəsində daima iştirak edir
• möhkəm passivlər müəssisəyə məxsusdur
• möhkəm passivlər müəssisəyə məxsus deyil
• möhkəm passivlər daim müəssisənin döriyyəsində olmur.

88. Müəssisədə nizamnamə kapitalının ilkin formalaşması nə zaman baş verir?

• müəssisə fəaliyyəti genişləndikdə
• müəssisə məhsulu satan zaman.
• müəssisədə məhsul istehsal olunan zaman
√ müəssisə yeni təşkil olunan zaman
• müəssisə fəaliyyət göstərən zaman

89. Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaitə bərabər tutulan vəsaitlər necə adlanır?

• mənfəət
• xalis mənfəət
• amortizasiya
√ möhkəm nassivlər
• dotasiya

90. Müəssisənin maliyyə resursları sistemi neçə qrupa bölünür?

• 5
• 6
• 2
√ 3



• 4

91. Əmək haqqı üzrə min borc müəssisədə hansı vəsaitə daxildir?

• satışdan gəlir
• sair satışdan gəlir.
• amortizasiya ayrımları
√ möhkəm nassivlər
• balans mənfəəti

92. Hansı  pul fondu müəssisədə mənfəət hesabına təşkil olunur?

• əmək haqqı fondu
• sığorta fondu
• amortizasiya fondu
• valyuta fondu
√ istehlak fondu

93. hansı pul fonduna sosial sığorta üçün vəsait köçürülür?

• ssuda fondu
• ehtiyat fonduna
√ dövlət sosial müdafiə fondu
• dövlət büdcəsi
• yığım fonduna.

94. Müəssisənin nizamnamə kapitalının tərkibi:

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

95. Möhkəm passivlərə daxil olan elementi göstər:

• qiymətli kağızlar üzrə dividendlər
• baş idarənin vəsaiti.
• qısamüddətli kredit
• uzunmüddətli kredit
√ əmək haqqı fondu üzrə min.borc

96. Müəssisənin dövriyyə fondları nədir?

• tədavül dövriyyə fondları, maliyyə akrivləri

• yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən və öz natural formsını dəyişən
istehsal fondlarıdır

• əsas fond, istehsal fondları

√ yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən
fondlarıdır

• istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa
iştirak etməyən fondlardır

97. Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşuna hansı xərclər daxildir?

• fəaliyyətdə olan müəssisələrin texnika ilə silahlandırılması, dövriyyə kapitalının təşkili
• istehsal əhəmiyyətli binaların tikintisi cari aktivlərə vəsait qoyuluşu
• qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması.
• köhnə avadanlıqların yenisi ilə dəyişdirilməsi, səhmlərin alınması
√ tikinti-quraşdırma avadanlıqların alınması, sair xərclər



98. Müəssisədə məhsulun istehsal maya dəyərinə daxil olan dəyişən xərclərə aiddir:

• anbar xərci
• reklam xərci
• kommersiya xərcləri
√ əsas material
• nəqliyyat xərci

99. Müəssisənin məcburi xərclərə daxil olmayan xərci göstər:

• mənfəət vergisi
• faizlər, cərimlər
√ istehsal işçilərinin əmək haqqı
• sosial vergilər
• kreditlər üçün faizlər.

100. Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə aid edilir?

• ümum-zavod xərcləri.
• sex xərcləri
• idarəetmə xərcləri
√ istehsal maya dəyəri
• kommersiya xərcləri

101. Müqafilə şərtlərinin pozulmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları ilə əlaqədar cərimələr müəssisədə hansı xərc qrupuna daxil
edilir?

• istehsaldankənar xərclər
• əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər
• ümum-zavod xərcləri.
• fövqəladə xərclər
√ satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər

102. Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər hansı xərc qrupuna daxildir?

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

103. Müəssisədə xərclərin idarə olunması predmetinə aid deyil:

• dolayı xərclər
• maya dəyəri
√ məhsul satışından əldə edilən gəlir
• istehsal xərcləri
• ümumi-zavod xərcləri.

104. Müəssisədə material, yanacaq, enerji, əmək haqqı və s. xərclər hansı xərc qrupuna daxil edilir?

• dolayı xərclərə
√ birbaşa xərclərə
• Kommersiya xərclərinə
• məcburi xərclərə.
• tədavül xərclərinə

105. Müəssisənin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər necə adlanır?



• sair satışla əlaqədar xərclər
√ məhsul istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərclər
• fövqəladə xərclər
• Sadə və geniş təkrar istehsalı ilə əlaqədar xərclər.
• satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər

106. Müəssisədə xərclərin idarə olunması prosesini göstər:

• maya dəyəri, istehsal xərcləri smetası
√ proqnozlaşma, planlaşma, operativ idarə olunma, iqtisadi nəzarət
• məhsul istehsalı planının yerinə yetirilməsi, vergi nəzarəti
• dövlət maliyyə nəzarəti, audit nəzarəti, maya dəyərinin hesablanması.
• müəssisənin qısa müddətli kreditləşməsi, qiymətli kağızlar

107. Müəssisə hansı pul fonduna təqaüd sığorta üçün vəsait köçürür?

• ssuda fondu
√ dövlət sosial müdafiə fondu
• ehtiyat fondu
• yığım fondu.
• dövlət büdcəsi

108. İstehsal maya dəyərinə hansı xərci daxil etməklə məhsulun tam maya dəyərini hesablamaq olar?

• xammal və material xərci
√ dolayıxərcləri
• əmək haqqı
• vergilər
• amortizasiya xərcləri

109. Müəssisədə hansı göstəriciyə əsasən sosial ayırma hesablanır?

• satışdan gəlirə görə
√ əməkhaqqı fonduna görə
• istehlak fonduna görə
• yığım fonduna görə.
• tam maya dəyərinə görə

110. Müəssisədə istehsaldan kənar xərclərin tərkibinə daxil olan elementi göstər?

• əmək haqqı
√ kommersiya xərcləri
• material xərcləri
• yanacaq və enerji xərcləri.
• amortizasiya xərcləri

111. Satışdankənar xərclərin elementləri

• qablaşdırma xərcləri
√ maliyyə sanksiyalarına görə xərclər, cari ildə aşkar edilən keçən illərin zərəri
• nəqliyyat xərcləri
• amortizsiya ayrımları.
• reklam xərcləri

112. Maya dəyərinə daxil olan vergini göstər:

• mənfəət vergisi
√ sosial vergilər
• Aksivlər
• yol vergisi.



• ƏDV

113. Müəssisələrdə təmir fondunun təşkili ilə əlaqədar xərclər hansı göstəricidə əks olunur?

• istehlak fondunda
√ istehsal maya dəyərində
• istehsal maya dəyərində
• yığım fondunda.
• amortizasiya fondunda

114. Əsaslı təmir ilə əlaqədar xərclər bazar iqtisadiyyatına keçənə qədər hansı pul fondundan maliyyələşdirilirdi?

• ehtiyat fondundan
√ amortizasiya fondundan
• maya dəyərindən
• yığım fondundan.
• istehlak fondundan

115. İstehsalda iştirak edən əsas fondların istehlak dəyəri hansı iqtisadi göstəriciyə silinir?

• mənfəətə
√ maya dəyərinə
• gəlirə
• sair satışdan gəlirə.
• rentabelliyə

116. DSMF-ə hansı məqsədlər üçün müəssisələr tərəfindən ayırmalar köçürülür?

• dövlət sığortasına, sosial sığortaya
√ sosial sığorta, pensiya, məşğulluq üçün
• maya dəyəri ilə əlaqədar xərclər, mükafat
• kommersiya xərcləri, material xərc.
• kreditlər, faizlər, mükafatlar

117. Müəssisədə kommersiya xərclərinin ödənilmə mənbəyini göstər:

• satışdan mənfəət
√ satışdan gəlir
• maliyyə fəaliyyətindən gəlirlər
• investisiya fəaliyyətindən gəlir.
• sair satışdan gəlir

118. Əmək haqqı, ezamiyyə xərcləri və s. ödəmələr müəssisənin hansı planında göstərilir?

• maliyyə planı
√ kassa planı
• şahmat planı
• pul vəsaitinin hərəkəti planı.
• kredit planı

119. Müəssisədə sosial vergilərlə əlaqədar xərclər hansı iqtisadi göstəriciy daxildir?

• balans mənfəətinə
√ maya dəyərinə
• satışdankənar xərclərə
• sair satışla əlaqədar xərclərə.
• bölüşdürülməyən mənfəətə

120. Müəssisədə məcburi xərclərə daxil olan elementlə göstər:



• Material, köməkçi materiallar və s. ilə əlaqədar xərclər
√ kreditlər üçün plandan yuxarı faizlər, maliyyə cərimələri, vergilər
• amortizasiya ayırmaları
• əsas əmək haqqı.
• inzibati işçilərin əmək haqqı

121. dəyişən və birbaşa xərclər hansı xərclərə daxildir?

√ istehsalla bilavasitə əlaqədar olan xərclər
• ümum-zavod xərcləri
• dolayı xərclər
• istehsalla bilavasitə əlaqədar olmayan xərclər.
• kommersiya xərcləri

122. Büdcəyə və DSMF,  ödəmələr müəssisədə hansı xərc qrupuna daxildir?

√ məcburi ödəmələrlə əlaqədar xərclər
• sosial xərclər
• mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər
• mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərclər
• geniş təkrar istehsal xərcləri

123. Müəssisədə yanacaq xərclər hansı xərclərə daxil edilir?

• kommersiya xərclərinə
• sair xərclərə
• ümumi zavod xərclərinə.
√ istehsal maya dəyərinə
• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərə

124. tam maya dəyərinə aid maliyyələşdirilir

• investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlir
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
• sənaye xarakterli olmayan məhsul (iş, xidmət) satışdan gəlir
• balans mənfəəti
√ fəaliyyətin adi növündən əldə edilən gəlirlər

125. Müəssisənin xərclərinin idarə olunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan funksiyanı göstər:

• xərclərin planlaşdırılması
• istehsal xərcləri.
• maya dəyərinin hesablanması
√ mənfəətin planlaşdırılması
• əmtəəlik məhsula xərclər

126. Müəssisədə dolayı xərclərin tərkibinə daxil olan elementi göstər:

• istehsalda əmək haqqı
• yanacaq və enerji xərcləri.
√ kommersiya xərcləri
• amortizasiya xərcləri
• material xərcləri

127. Satışdankənar xərclərin elementlərini göstər:

• qablaşdırma xərcləri, dividendlər
• reklam xərcləri, faizlər
• Amortizasiya ayrımları, təmir xərcləri.
• nəqliyyat xərcləri, istehlak fondları



√ maliyyə sanksiyalarına görə xərclər, cari ildə aşkar edilən keçən illərin zəriri

128. Müəssisələrdə təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının üstün formasını göstər:

• öz xərcini ödəmə
• Maliyyə ehtiyatlarını təşkil etməklə sığortalama.
• uzunmüddətli kreditləşmə
• dövlət maliyyələşdirilməsi
√ özünü maliyyələşdirmə

129. Müəssisədə məhsulun maya dəyərinə daxil olan dəyişən xərclərə aiddir:

• ümumzavod xərcləri
• vergilər.
• idarəetmə xərcləri
√ material xərcləri, yanacaq
• icarə xərcləri

130. Məhsulun istehsal maya dəyərin daxil olmayan xərcləri göstər:

• material, köməkçi material
• amortizasiya.
• enerji xərcləri
√ nəqliyyat xərcləri, qablaşdırma xərcləri
• istehsal işçilərinin əmək haqqı

131. Müəssisədə məhsulun tam maya dəyəri hansı elemnetlərdən ibarətdir?

• İstehsal, maya dəyəri, kommersiya xərcləri, idarəetmə xərcləri
• Kommersiya xərcləri, idarəetmə xərcləri.
• mənfəət, maya dəyəri, istehsaldan kənar xərclər
• mənfəət, maya dəyəri, ƏDV
√ istehsal, maya dəyəri, kommersiya xərcləri

132. Əmtəəlik məhsula çəkilən xərclər üzrə birgünlük xərc dövriyyə aktivlərinin hansı elementinin normativinin hesablanmasında istifadə
edilir?

• bitməmiş istehsal
• gələcək dövrün xərcləri
• xammal və materiallar
• köməkçi materiallar
√ hazır məhsul

133. Şərti sabit xərclər müəssisədə hansı göstəriciyə daxil edilir?

√ tam maya dəyərinə
• rentabelliyə
• istehsal maya dəyərinə
• mənfəətə
• qiymətə

134. Dəyişən xərclərin həcmi müəssisədə hansı göstəricidən asılıdır?

• maya dəyərindən
• idarəetmə xərclərindən.
• mənfəətdən
√ istehsal planından
• kommersiya xərclərindən

135. İstehsal maya dəyərinə daxil olan dəyişən xərci göstər



• reklam xərcləri
√ material
• umumzavod xərcləri.
• anbar xərcləri
• nəqliyyat xərcləri

136. Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə daxil edilir?

• kommersiya xərclərinə
• ümumi zavod xərclərinə.
• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərə
• sex xərclərinə
√ istehsal maya dəyərinə

137. Məhsul istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərclər hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

• sənaye xarakterli olmayan məhsul (iş, xidmət) satışından gəlir
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
√ fəaliyyətin adi növündən əldə edilən gəlirlər
• investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlir

138. Müəssisədə zərərsiz nöqtə nədir?

• büdcə təminatı
• kredit təminatı
• mənfəət var
• özünümaliyyələşmə
√ nə mənfəəti, nə də zərəri

139. Öz xərcini ödəmə hansı xərclərin ödənilməsini nəzərdə tutur?

• ancaq iqtisadi həvəsləndirə fondlarının təşkilini
• ancq kreditlərin və faizlərin ödənilməsini.
• ancaq satış xərclərini və büdcəyə ödəmələri
• geniş təkrar istehsal xərclərini, büdcəyə ödəmələri
√ ancaq istehsal və satış xərclərini,dəyərini

140. Müəssisənin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər necə adlanır?

• fövqəladə xərclər
√ fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərclər
• satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər
• sair satşla əlaqədar xərclər
• sadə və geniş təkrar istehsalı ilə əlaqədar xərclər.

141. Maşın və avadanlıqların dəyərinin aşağı salınması maya dəyərinə daxil olan hansı xərcin azalmasına səbəb olacaq?

• yanacaq, enerji, tara və s. xərclər
√ amortizasiya xərci
• əmək haqqı xərci
• kommersiya xərcləri.
• material xərci

142. Müəssisədə istehsal və satış planlarının həcminin dəyişməsi maya dəyərinə daxil olan hansı xərclərin səviyyəsinə təsir göstərəcək?

• dolayı xərclərinə
• sosial xərclərə
• ambar xərclərinə
√ dəyişən xərclərə.



• kommersiya xərclərinə

143. Müəssisədə sosial vergilərlə əlaqədar xərclər hansı iqtisadi götəriciyə daxildir?

• balans mənfəətinə
• bölüşdürülməyən mənfəətə
• sair satışla əlaqədar xərclərə.
• staşdınkənar xərclərə
√ maya dəyərinə

144. Müəssisədə məcburi xərclərə daxil olan elementləri göstər:

• material, köməkçi materiallar və s. il əlaqədar xərclər
• əsas əmək haqqı.
• amortizasiya ayırmaları
√ kreditoər üçün plandan yuxarı faizlər, maliyyə cərimələri, vergilər
• inzibati işçilərin əmək haqqı

145. Müəssisədə dəyişən və birbaşa xərclər hansı xərclərə daxildir?

• dolayı xərclər
• istehsalla bilavasitə əlaqədar olmayan xərclər.
• kommersiya xərcləri
√ istehsalla bilavasitə əlaqədar olan xərclər
• ümum zavod xərcləri

146. banka  ödəmələr müəssisədə hansı xərc qrupuna daxildir?

• mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərclər
• geniş təkrar istehsal xərcləri
• sosial xərclər.
√ məcburi ödəmələrlə əlaqədar xərclər
• mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər

147. Hansı xərc elementi məhsulun istehsal maya dəyərinə daxil edilmir?

√ kommersiya xərcləri
• istehsal işçilərinin əmək haqqı
• xammal və material xərci
• amortizasiya xərci.
• enerji xərci

148. İtehsal maya dəyərinə hansı xərc daxil etməklə məhsulun tam maya dəyərini hesablamaq olar?

• xammal və material xərci
• vergilər.
• əmək haqqı
√ kommersiya xərcləri
• amortizasiya xərcləri

149. Müəssisədə zərərsiz nöqtədə xərclərin maliyyə təminatı necə adlanır?

• sığortalanma
• özünümaliyyələşmə
• kredit təminatı.
• büdcə təminatı
√ öz xərcini ödəmə

150. Hesablanmış amortizasiya ayırmaları hansı maya dəyərinə daxildir?



• tam maya dəyəri
• kommersiya xərclərinə
• məhsulun reallaşdırılması xərclərinə
√ istehsal maya dəyəri
• əsaslı təmir ilə əlaqədar maya dəyəri

151. Məhsulun istehsal maya dəyərinə daxil olan xərc:

• ezamiyyə xərcləri
• ambar xərcləri.
• ümumxavod xərcləri
√ amortizasiya xərcləri
• reklam xərcləri

152. Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında iştirakdan əldə edilən mənfəət və gəlir müəssisənin hansı fəaliyyətdən gəlirlərinə daxildir?

• maliyyə fəaliyyətindən
• əsas iş fəaliyyətindən
√ investisiya fəaliyyətindən
• əməliyyat fəaliyyətindən
• istehsal fəaliyyətindən

153. Məhsul vahidinin qiyməti və məhsulun həcmi əsasında müəssisədə hansı göstərici hesablanılır?

• mənfəət
• satışdan əldə edilən mənfəət.
• məhsulun maya dəyəri
√ satışın həcmi
• amortizasiya ayırmaları

154. Satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət hansı üsul ilə hesablanılır?

• nəzarət üsulu
• əmsal üsulu
• hesablama üsul.
• analitik üsul
√ birbaşa üsul

155. Maliyyə sanksiyalarına görə müəssisəyə daxil olan gəlirlər hansı əməliyyatlar üzrə gəlirlərə daxil edilir?

• sair satışla əməliyyatlar
• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatlar.
• investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatlar
√ satışdankənar əməliyyatlara
• satışla əlaqədar əməliyyatlara

156. təsərrüfat suyekti qısa müddətli krediti nə zaman qaytara bilər?

• bir ildən sonra
• bir aydan sonra
• kredit verilən dövrdə
√ kreditin daxil olduğu dövriyyə başa çatdıqdan sonra
• 3 ildən sonra

157. Müəssisədə plan ilinin əvvəlinə hazır məhsul qalıqlarına daxil olmayan element:

• quraşdırılmayan avadanlıqlar.
√ alıcılara yola salınan, lakin ödənilmə vaxtı çatmayan mallar (plan)
• alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar
• alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən mallar



• hazır məhsulun faktiki qalığı

158. Müəssisədə ilin axırına hazır məhsul qalıqlarına daxil olan element:

• alıcılara yola salınan, lakin ödəmə vaxtı çatmayan mallar
• alıcılara yola salınan və vaxtında ödənilməyən mallar
√ ambarda hazır məhsul qalıqlarının plan həcmi
• ambarda olan hazır məhsul qalığı (faktiki)
• alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar.

159. Məhsul satışından əldə edilən gəlirin səviyyəsinə təsir göstərən amil:

• vergilər dolayı xərclər
• istehsal maya dəyəri.
√ məhsulun keyfiyyəti
• amortizasiya ayırmaları

160. Müəssisədə gəlirlərin idarə olunması predmetinə daxil deyil:

• fəaliyyətin adi növündən gəlirlər
• sair fəaliyyətlə əlaqədar gəlirlər
• investisiya fəaliyyətindən gəlirlər
• mənfəət
√ maya dəyəri

161. Satışdan əldə edilən hesablanmasının hesablama metodu hansı göstəricilərə əsaslanır?

• istehsal maya dəyəri, qiymət
• maya dəyəri, ümumi məhsul, mənfəət
• əmtəəlik məhsul, ümumi məhsul, qiymət
√ keçici əmtəə qalıqları, əmtəəlik məhsul.
• tam maya dəyəri, vergi, qiymət

162. Hesablanmış amortizasiya ayırmaları hansı xərclərə daxil edilir?

• dolayı xərclərə
• kommersiya xərclərinə.
• məhsulun reallaşdırılması xərclərinə
√ birbaşa xərclərə
• əsaslı təmir ilə əlaqədar xərclərə

163. İstehsal olunan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstəriciləri göstər:

• bitməmiş istehsal, yanacaq, enerji.
• hazır məhsul, köməkçi materiallar
√ əmtəəlik məhsul, satılan məhsul, satılmış məhsul
• istehsal olunan məhsul, materiallar
• ümumi gəlir

164. Müəssisənin cari fəaliyyətinin maliyyələşmə mənbələrində xüsusi vəsaitlə yanaşı, daha hansı vəsait iştirak edir?

• debitor borcları
• baş idarənin vəsaiti
√ qisa müddətli kredit
• hesablaşmada olan pul vəsaiti
• büdcə vəsaiti.

165. Nəqliyyat təsərrüfatından gəlir müəssisədə hansı gəlir qrupuna daxildir?

• əsas iş fəaliyyətindən gəlirə



• satışdankənar əməliyyatlardan gəlirə
• əsas fondların satışından gəlirə.
• balans mənfəətinə
√ sair satışdan gəlirə

166. Müəssisədə plan ilinin sonuna hazır məhsul qalıqlarına daxil olan element:

• hazır məhsulun faktiki qalığı
• quraşdırılmayan avadanlıqlar.
• alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar
• alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən mallar
√ alıcılara yola salınan, lakin ödənilmə vaxtı çatmayan mallar (plan)

167. Müəssisənin büdcəyə ödədiyi dolayı vergi:

• mənfəət vergisi
• sadələşdirilmiş vergi.
• torpaq vergisi
√ aksizlər
• əmlak vergisi

168. Aksiz ödənilən məhsul

• çörək məhsulları
• qənnadı məhsulları.
• avadanlıqlar
√ neft məhsulları
• yeyinti məhsulları

169. ƏDV stavkasını göstər:

• 0
• 15%.
• 0
• 0
√ 0

170. Hesabat dövründə aşkar edilən keçən illərin mənfəəti müəssisədə hansı gəlir qrupupa daxil edilir?

• əsas fondların satışından gəlir
• yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər
• məhsul satışından gəlir
• sair satışdan gəlir
√ satışdankənar əməliyyatlardan gəlir

171. Müəssisədə ilin əvvəlində hazır məhsul qalıqlarına daxil olmayan element:

√ ambarda hazır məhsul qalıqlarının plan həcmi
• alıcılara yola salınan və vaxtında ödənilməyən mallar
• ambarda olan hazır məhsul qalığı (faktiki)
• alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar.
• alıcılara yola salınan, lakin ödəmə vaxtı çatmayan mallar

172. Müəssisədən alınan birbaşa vergi:

• ƏD
• dövlət rüsumu.
• gömrük rüsumu
√ mənfəət vergisi
• aksizlər



173. Müəssisədə sair satışdan əldə edilən gəlirin tərkibinə daxil olan element:

• əmək haqqı
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir
• məhsul satışından gəlir
• amortizasiya ayırmaları
√ təmir təsərrüfatından gəlir

174. Məhsul satışından əldə edilən gəlirin səviyyəsinə təsir göstərən amil:

• vergilər
• əmək haqqı.
• amortizasiya ayırmaları
√ məhsulun keyfiyyəti
• dolayı xərclər

175. Məhsul satışından gəlirdən ödənilən xərclər:

• istehlak fondu
• maliyyə sanksiyaları.
• ehtiyat fondu
√ amortizasiya fondu
• yığım fondu

176. Bazar iqtisadiyyatında müəssisə mövsümü satış şəraitində işləyərsə o zaman hazır məhsul üzrə normativ hansı müddətə müəyyən edilir?

• il üçün
• altı ay üçün.
• 2 il üçün
√ ay və rüb üçün
• gün üçün

177. Hesablama metodu ilə satışdan gəliri planlaşdırmaq üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

• əmtəəlik məhsul, satılacaq məhsul, qiymətlər
√ ilin axırına və əvvəlinə qalıqlar, əmtəəlik məhsul
• ilin əvvəlinə hazır məhsul qalıqları, əmtəəlik məhsul
• satılacaq məhsul, ilin sonuna hazır məhsul qalıqları.
• keçici əmtəə qalıqları, qiymət, maya dəyəri

178. Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının birbaşa metodunuu göstər:

• Q.Ə
√ S.Q
• Q-Ə
• Ə-Q
• Ə+A

179. Müəssisələrdə maksimum səviyyədə qiymət nəyə əsasən müəyyən edilə bilər?

• mənfəətin artması üçün
√ tələb əsasınd
• xərclərə qənaət üçün
• maya dəyərinin aşağı salınması üçün.
• gəlirin artması üçün

180. Müəssisədə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir?

• istehsal başa çatdıqda



√ satışdan pul vəsaitinin hesablaşma hesabına daxil olduqda
• materiallar istehsala verildikdə
• alıcılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə.
• satış başa çatdıqda

181. Müəssisənin «stfariş portfelinə» nə daxil deyil?

• sifarşlər
• istehsal planı
• müqavilə
√ maliyyə
• hesabat balansı

182. Qeyri-sənaye xarakterli məhsul (iş və xidmətlər) satışından gəlirin elementini göstər

• əmək haqqı
√ təmir təsərrüfatından gəlir
• amortizasiya ayırmaları
• məhsul satışından gəlir.
• satıqdankənar əməliyyatlardan gəlir

183. Müəssisədə əmtəəlik məhsulun həcmi və tərkibi nəyin əsasında müəyyən edilir?

• maliyyə planı
√ istehsal planı, dövlət sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilə
• istehsal planı
• biznes plan, istehsal planı
• biznes planı

184. Satışdan əldə edilən gəlirin planlaşdırılmasının hesablama metodunda hansı göstərici faktiki məlumatlar əsasında müəyyən edilir?

• əmtəəlik məhsul
√ plan ilin əvvəlinə satılmayan hazır məhsul qalıqları
• əmtəəlik məhsul və ilin əvəlinə qalıqlar
• ilin sonuna satılmayan hazır məhsul qalıqları.
• əmtəəlik məhsul və ilin axırına qalıqlar

185. dövriyyə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir?

• istehsal başa çatdıqda
√ satılmış məhsul üçün pul vəsaiti hesablanma hesabına daxil olduqda
• materiallar istehsala verildikdə
• alıcılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə.
• satış başa çatdıqda

186. müəssisənin əsas  iş fəaliyyətinin nəticələri hansı göstərici ilə qiymətləndirilir?

• əsas fondlardan istifadə
√ məhsul satışından gəlir, mənfəət
• xərclər,qiymət
• kreditlər,vergilərin ödənilməsi.
• dövriyyə kapitalından istifadə

187. Müəssisədə təmir təsərrüfatından daxil olan gəlirlər hansı gəlir  qrupuna daxildir?

• satışdan əldə edilən gəlir
√ sair satışdan gəlir
• maliyyə fəaliyyətindən gəlir
• əməliyyatlardan gəlir.
• investisiya fəaliyyətindən əldə edilən



188. Müəssisənin «sifariş portfelinə» nə daxildir?

• istehsal xərcləri smetası
√ müqvilələr, istehsal planı, dövlət sifarişi
• gəlirlər və xərclər balansı
• hesabat balansı.
• maliyyə planı

189. Müəssisə maliyyə sanksiyasına görə cəriməni hansı vəsaitdən ödəyir?

• ümumi gəlir
√ xüsusi mənfəət
• balans mənfəəti
• mənfəət.
• satışdan gəlir

190. Müəssisədə valyut kurslarındakı fərqlər hansı qrupda olan gəlirə daxildir?

• əsas fəaliyyətdən olan gəlir
√ satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər
• fövqəladə gəlir
• investisiya fəaliyyətindən gəlir.
• sair satışdan gəlir

191. Təsərrüfat subyektlərində yaradılan dəyərin hansı hissəsi birinci növbədə bölünür?

• bölüşdürülməyən mənfəət
√ fəaliyyətin adi növlərindən əldə edilən gəlir
• ehtiyat fondu
• valyuta fondu.
• balans mənfəəti

192. Fəaliyyətinin adi növündən gəlirlər niyə müəssisənin ümumi gəlirlərində böyük xüsusi çəkiyə malikdir?

• çünki müəssisənin genişləndirilməsi ilə əlaqədar xərclərdən ibarətdir
√ müəssisənin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədardır
• müəssisənin bütün investisiya xərcləri maliyyələşdirilir
• Ancaq materialların dəyərinin ödənilməsində iştirak edir.
• nizamnamə kapitalının təşkilində iştirak edir

193. Məhsulun topdan satış qiymətlərinin tərkibi necə formalaşır?

• maya dəyəri, mənfəət, aksizlər
√ plan tam maya dəyəri, plan mənfəəti
• İstehsal maya dəyəri, ƏDV, ticarət güzəştləri
• tam maya dəyəri, ticarət güzəşti, ticarət əlavəsi.
• tam maya dəyəri, əlavə dəyər vergisi

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

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

195. Məhsul satışından əldə edilən gəlirin səviyyəsinə təsir göstərən müəssisənin fəaliyyətindən asılı olan amil hansıdır?

• alıcıların borcları



√ əmtəlikistehsal planının yerinə yetirilməsi,
• nəqliyyat təşkilatının işi
• müəssisənin təchizat şəraiti.
• tənzimlənən qiymətlər

196. Müəssisə uzun müddətli krediti nə zaman qaytarmalıdır?

• bir ildən sonra
√ kreditin daxil olduğu dövriyyə başa çatdıqdan sonra
• kredit verilən dövrdə
• bir aydan sonra.
• 3 ildən sonra

197. Məhsul vahidinin qiyməti və məhsulun həcmi əsasında müəssisədə hansı göstərici hesablanılır?

• mənfəət planı
√ dəyər formasında satışın həcmi
• məhsulun maya dəyəri
• satışdan əldə edilən mənfəət.
• amortizasiya ayırmaları

198. Satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət hansı üsul ilə hesablanılır?

• nəzarət üsulu
√ birbaşa üsul
• analitik üsul
• hesablama üsul
• əmsal üsulu

199. Satışdankənar gəlirlərin tərkibini göstər:

• məhsul istehsalı və satışından gəlir, sair satışdan gəlir

√ başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında iştirakdan gəlir, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir, maliyyə sanksiyalarına görə daxil
olmalar

• əmlakın icarə verilməsi xərcləri, zərərlər, keçən illərin mənfəəti, valyuta kursundakı fərqlər
• bankdakı hesabda olan vəsait üçün faizlər, nəqliyyat təsərrüfatından gəlir, keçən illərin mənfəəti
• cari ilə aşkar edilən keçən illərin gəlirləri, xərcləri, təmir təsərrüfatından gəlir

200. Maliyyə sanksiyalarına görə müəssisəyə daxil olan gəlirlər hansı əməliyyatlar üzrə gəlirlərə daxil edilir?

• sair satışla əməliyyatlar
√ satışdankənar əməliyyatlara
• investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatlar
• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatlar.
• satışla əlaqədar əməliyyatlara

201. Müəssisədə gəlirlərin idarə olunması obyektinə daxil deyil:

• fəaliyyətin adi növündən gəlirlər
√ maya dəyəri
• mənfəət
• investisiya fəaliyyətindən gəlirlər
• sair fəaliyyətlə əlaqədar gəlirlər

202. Alıcılar nə zaman malın dəyərini ödəməkdən imtina edirlər?

• nəqliyyat təşkilatı malı vaxtında yola salmadıqda
• alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmədikdə.
• alıcı iflasa uğradıqda
√ satıcı müqavilə şərtlərini pozduqda



• alıcının maliyyə vəziyyəti pis olduqda

203. Plan ilinin sonuna hazır məhsul qalıqlarının tərkibini göstər:

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

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

• istehsal, maya dəyəri, qiymət
√ kecici əmtəə qalıqları, əmtəəlik məhsul.
• maya dəyəri, ümumi məhsul, qiymət
• əmtəəlik məhsul, ümumi məhsul, qiymət
• tam maya dəyəri, vergi, qiymət

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

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

206. Müəssisə tərəfindən alınmış qısamüddətli kredit nə zaman geri qaytarılır?

• məhsul istehsal olunduqda
√ kreditin qoyulduğu dövriyyə tam başa çatdıqda
• hazır məhsul ambara verildikdə
• hazır məhsul alıcıları yola salındıqda.
• xammal və material dövriyyəyə verildikdə

207. Müəssisədə sadə təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının metodu hansıdır?

• kreditləşmə
√ öz xərcini ödəmə
• sığortalanma
• büdcə təminatı.
• özünümaliyyələşmə

208. Müəssisədə əmtəəlik məhsulun həcmi və tərkibi nəyin əsasında müəyyən edilir?

• maliyyə planı, kassa planı, istehsal planı
• istehsal planı, kredit planı
√ istehsal planı, dövlət sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilə
• biznes plan, istehsal planı.

209. Satışdan əldə edilən gəlirin planlaşdırılmasının hesablama metodunda hansı göstərici faktiki məlumatlar əsasında müəyyən edilir?

• əmtəəlik məhsul
√ plan ilin əvvəlinə satılmayan hazır məhsul qalıqları
• əmtəəlik məhsul və ilin əvvəlinə qalıqlar
• İlin sonuna satılmayan hazır məhsul qalıqları.
• əmtəəlik məhsul və ilin axırına qalıqlar

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

• qiymət, maya dəyəri, qalıqlar



√ satışın həcmi, qiymət
• əmtəəlik məhsulun həcmi, qiymət
• maya dəyəri, qiymət, keçici əmtəə qalıqlarının həcmi.
• malın miqdarı

211. Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun tərkibinə daxil olan element

• materiallar
√ satılmış məhsul
• əsas fondlar
• bitməmiş istehsal.
• alıcıda məhsul mühafizədə olan mallar

212. Məhsula maksimum səviyyədə qiymət nəyə əsasən müəyyən edilə bilər?

• mənfəətin artması üçün
√ tələb əsasında
• xərclərə qənaət üçün
• maya dəyərinin aşağı salınması üçün.
• gəlirin artması üçün

213. Məhsulun topdan satış qiymətlərinin tərkibi hansı elementlər hesabına formalaşır?

• maya dəyəri, mənfəət, aksizlər
√ plan tam maya dəyəri,plan  mənfəəti
• istehsal maya dəyəri, ƏDV, ticarət güzəştləri
• tam maya dəyəri, ticarət güzəşti, ticarət əlavəsi.
• tam maya dəyəri, əlavə dəyər vergisi

214. Məhsul satışından əldə edilən gəlirin səviyyəsinə təsir göstərən müəssisənin fəaliyyətindən asılı olan amil hansıdır?

• alıcıların borcları
√ istehsal planının yerinə vetirilməsi, satışın ritmikliyi
• nəqliyyat təşkilatının işi
• müəssisənin təchizat şəraiti.
• tənzimlənən qiymətlər

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

• əsas fondlardan istifadə
√ məhsul satışından gəlir
• qiymət
• vergilərin ödənilməsi.
• dövriyyə kapitalından istifadə

216. Müəssisədə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir?

• istehsal başa çatdıqda
√ satılmış məhsul üçün pul vəsaiti hesablanma hesabına daxil olduqda
• alıcılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə.
• hazır məhsul satıcıya göndərildikdə
• materiallar istehsala verildikdə

217. Müəssisənin «sifariş portfelinə» nə daxildir?

• istehsal xərcləri smetası
√ müqavilələr, istehsal planı, dövlət sifarişi
• gəlirlər və xərclər balansı
• hesabat balansı
• maliyyə planı



218. Sair satışdan gəlirin tərkibinə nə daxildir?

• sənaye xarakterli məhsul
√ nəqliyyat təsərrüfatından, əsaslı təmir təsərrüfatından gəlirlər
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər
• amortizasiya ayırmalar.
• fövqəladə gəlirlər

219. Müəssisənin fəaliyyətinin adi növlərindən gəlirlərinə aid olmayanı göstər:

• əsas iş fəaliyyətindən gəlir
√ sair satışından gəlir
• DSMF götürmələr
• Satıcalara olanbocun ödənilməsi.
• amortizasiya ayırmaları

220. Müəssisədə nə zaman mənfəət «sıfıra» bərabər olur?

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

221. Cari maliyyə planında fəaliyyətin adi növündən mənfəət necə adlanır?

• Sair satışdan mənfəət
√ satışdan mənfəət
• satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət
• maliyyə fəaliyyətindən mənfəət.
• qeyri-sənaye xarakterli iş, xidmət və məhsul satışından mənfəət

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

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

223. Kreditə görə faiz dərəcələri artarsa, bu müəssisədə hansı vəsaitin azalmasına səbəb olacaq?

• gəlirin
√ xalis mənfəətin
• sair satışdan gəlirin
• satışdan gəlirin
• balans mənfəətinin

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

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

225. Nəzarət üsuli ilə mənfəəti hesablayan zaman hansı göstəricilərin dəyişməsi nəzərə alınmalıdır?

• dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsini xarakterizə edən göstəricilər



√ məhsulun istehsalı və satışı xərcləri, çeşidlər, keyfiyyət, sortluluq
• rentabellik, fond verimi, fond tutumu
• fond tutumu, mənfəət, maya dəyəri, dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsi.
• əsas fondlardan istifadə göstəriciləri

226. Müəssisədə zərərsiz nöqtədə xərclərin maliyyə təminatı necə adlanır?

• sığortalanma
√ öz xərcini ödəmə
• büdcə təminatı
• kredit təminatı.
• özünümaliyyələşmə

227. Müəssisədə əsas və dövriyyə kapitalının geniş təkrar istehsalının maliyyələşməsi üçün təşkil olunan pul fondu:

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

228. Hansı pul fondu müəssisədə mənfəət hesabına təşkil olunur?

• amortizasiya fondu
√ istehlak fondu
• əmək haqqı fondu
• sığorta fondu.
• valyuta fondu

229. Vergi münasibətləri müəssisədə hansı maliyyə münasibətləri qrupuna daxildir?

• müəssisələr arasında
√ müəssisə ilə dövlət arasında
• müəssisə ilə birja arasında
• müəssisə ilə sığorta təşkilatları arasında.
• müəssisə ilə baş idarə arasında

230. Müəssisədəmənfəətdən aliyyələşən xərc hansıdır?

• məhsul istehsalı xərcləri
√ istehsalın genişləndirilməsi, yeni  texnikanın alınması
• materialöddənilməsi
• idarəetmə xərcləri.
• reklam xərcləri

231. Müəssisə mənfəətdən hansı pul fondlarını təşkil edir?

• yığım fondu, ssuda fondu.
• ssuda fondu, istehlak fondu
√ yığım fondu, istehlak fondu
• pensiya fondu, məşğulluq fondu
• büdcədənkənar fondlar, istehsal fondu

232. Müəssisədə zərəsiz nöqtə nəyi nəzərdə tutur?

• mənfəəti və zərəri
√ nə mənfəəti, nə də zərəri
• mənfəəti
• xalis mənfəəti.
• zərəri



233. Müəssisədə mənfəətin bölüşdürülməsi sisteminə daxil olmayan xərc:

• istehlak fondu
√ dövlət və sosial müdafiə fonduna ayırma.
• ehtiyar fondu
• mənfəət vergisi
• yığım fondu

234. Müəssisədə məhsul satışından əldə edilən mənfəətin səviyyəsinə təsir edən amil:

• rentabellik
√ maya dəyəri
• ƏDV
• sair satışdan əldə edilən gəlir.
• mənfəət vergisi

235. Xalis mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta qalığına nisbəti kimi hansı rentabellik göstəricisi hesablanılır?

• dövriyyə aktivlərinin
√ dövriyyədənkənar aktivlərin
• maliyyə aktivlərinin
• qeyri-istehsal əsas fondların.
• qeyri-material aktivlərin

236. Bunlardan hansı mənfəətin planlaşdırma metodu deyil?

• birbaşa metod
√ bölgü metodu
• qarışıq metod
• hesablama metodu.
• nəzarət metodu

237. Balans mənfəətinin hansı hissəsi onun ümumi məbləğində böyük xüsusi çəkini təşkil edir?

• ümumi mənfəət
√ satışdan mənfəət
• xalis mənfəət
• qeyri-sənaye xarakterli məhsul satışından mənfəət.
• bölüşdürülməyən mənfəət

238. Xalis mənfəətin cari aktivlərə nisbəti formulası ilə müəssisədə hansı göstərici üzrə rentabellik hesablanılır?

• satış
√ dövriyyə vəsaiti
• səhm kapitalı
• xüsusi kapital.
• əsas vəsait

239. Müəssisədə əsas istehsal fondlarının geniş təkrar istehsalının əsas mənbəyini hansı vəsait təşkil edir?

• satışdan gəlir
√ mənfəət
• satıqdankənar gəlir
• fövqəladə gəlirlər.
• sair satışdan gəlir

240. Müəssisədə əsas fondların sadə təkrar istehsalı hansı fonddan maliyyələşir?

• ehtiyat fondundan



√ amortizasiya fondundan
• əməkhaqqı fondundan
• istehlak fondundan.
• valyuta fondundan

241. Hesabat dövründə aşkar edilən keçən illərin mənfəəti müəssisədə hansı gəlir qrupuna daxil edilir?

• məhsul satışından gəlir
√ satışdankənar əməliyyatlardan gəlir
• əsas fondların satışından gəlir
• yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər.
• sair satışdan gəlir

242. Mənfəətin bölüşdürülrəsində iştirak edən xərc:

• əmək haqqı
√ yığım fondu
• material xərcləri
• amortizasiya ayırmaları.
• dolayı xərclər

243. Müəssisədə satılan məhsulların rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?

• qiymət, maya dəyəri
√ satışdan mənfəət, satışdan gəlir
• balans mənfəəti, satışdan gəlir
• xalis mənfəət, maya dəyəri, qiymət.
• əsas və dövriyyə kapitalı

244. Müəssisədə yığım fondu hnsı məqsədlər üçün istifadə olunur?

• birbaşa xərclərə
√ əsas fondların genişləndirilməsi
• işçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
• cari fəaliyyətlə əlaqədar xərclərə.
• işçilərin mükafatlandırılması

245. Bölüşdürülməyən mənfəət hesabın7a məssisədə neçə pul fondu yaradılır?

• 3
√ 2
• 5
• 6
• 4

246. Xalis mənfəətin bölüşdürülməsində iştirak edən xərc:

• istehlk fondu
√ ehtiyat fondu
• ehtiyat fondu
• maliyyə sanksiyalarına görə cərimələr.
• yığım fondu

247. Müəssisədə əmək haqqı fonduna görə hesablanmış sosial sığortaya ayırmalar hansı pul fonduna daxil edilir?

√ dövlət sosial müdafiə fonduna.
• əlillərin sosial müdafiəsi fonduna
• dövlət büdcəsinə
• sığorta fonduna
• istehlak fonduna



248. Müəssisədə xalis mənfəət bölüşdürülən zaman birinci növbədə hansı pul fonduna vəsait ayrılır?

• yığım fonduna
√ ehtiyat fonduna
• istehlak fonduna
• gələcək ödəmələr fonduna.
• əmək haqqı fonduna

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

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

250. Ehtiyat fondunun səviyyəsi müəssisədə hansı pul fonduna görə hesablanır?

• yığım fondu
√ nizamnamə fondu
• amortizasiya fondu
• əmək haqqı fondu.
• istehlak fondu

251. Müəssisəyə tətbiq edilən cərimə sanksiyaları üzrə ödənişlər hansı mənbədən ödənilir?

• satışdan gəlir
√ xalis mənfəət
• balans mənfəəti
• yığım fondu.
• sair satışdan gəlir

252. Müəssisədə yığım fondundan maliyyələşən xərc hansıdır?

• məhsul istehsal xərcləri
√ istehsalın genişləşdirilməsi, yeni texnikanın alınması
• mükafatların ödənilməsi
• İdarəetmə xərcləri.
• reklam xərcləri

253. Təsərrüfat subyekti özündəbölüşdürülməyən mənfəətdən hansı pul fondlarını təşkil edir?

• büdcədənkənar fondlar, istehsal fondu
√ yığım fondu, istehlak fondu, ehtiyat fondu
• pensiya fondu, məşğulluq fondu
• yığım fondu, ssuda fondu
• ssuda fondu, istehlak fondu

254. Müəssisədə yığım fondunun təşkili mənbəyi:

• balans mənfəəti
√ xalis mənfəət və amortizasiya
• satışdan kənar əməliyyatlardan mənfəət
• vergi qoyulana qədər mənfəət.
• sair satışdan mənfəət

255. Müəssisədə nizamnamə kapitalının neçə faizi həcmində maliyyə ehtiyatı fondu təşkil olunur?

• 0



√ 0
• 0
• 30%.
• 0

256. Müəssisədə istehlak fondunun təşkili mənbəyi:

• amortizasiya ayırmaları
• sair satışdan gəlir
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
• balans mənfəəti
√ bölüşdürülməyən mənfəət

257. Nəzarət üsuli ilə mənfəəti hesablayan zaman hansı göstəricilərin dəyişilməsi nəzərə alınmalıdır?

• dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsini xarakterizə edən göstəricilər
√ məhsulun istehsalı və satışı xərcləri, çeşidlər, keyfiyyət, sortluluq
• rentabellik, fond verimi, fond tutumu
• fond tutumu, mənfəət, maya dəyəri, dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsi.
• əsas fondlardan istifadə göstəriciləri

258. Müəssisədə baza rentabelliyi proqnozlaşdırılan göstəricilər necə ay üçün hesablanır

• 5 ay üçün plan ilinin mənfəəti, baza ilinin maya dəyəri
√ 3 ay üçün hesabat ilinin gözləniləcək maya dəyəri və mənfəəti
• 9ay üçün hesabat ilinin mənfəəti, plan ilinin istehsal maya dəyəri
• hesabat ilinin mənfəəti, plan ilinin tam maya dəyəri
• 1 iləplan ilinin mənfəəti və maya dəyəri

259. Müəssisənin xüsusi vəsaitinin rentabelliyi:

• balans mənfəətinin xüsusi vəsaitə nisbəti kimi
√ xalis mənfəətin xüsusi vəsaitə nisbəti kimi
• xüsusi vəsaitin xalis mənfəətə nisbəti kimi
• xüsusi vəsaitin bölüşdürülməyən mənfəətə nisbəti kimi
• xüsusi vəsaitin balans mənfəətinə nisbəti kimi

260. Müəssisədə aktivlərin rentabelliyinin hesablanması:

• balans mənfəətinin cari aktivlərə nisbəti kimi
√ mənfəətin bütün aktivlərin orta qalığına nisbəti kimi
• satışdan mənfəətin satışından əldə edilən gəlirə nisbəti kimi
• balans mənfəətinin xüsusi və cəlb olunmuş aktivlərə nisbəti kimi.
• mənfəətin xüsusi kapitala nisbəti kimi

261. Müəssisədə təşkili mənbələrində amortizasiya ayırmalarının iştirak etdiyi pul fondunu göstər:

• ehtiyat fondu
√ yığım fondu
• valyuta fondu
• istehlak fondu.
• əmək haqqı fondu

262. Müəssisənin ehtiyat fonduna hər il xalis mənfəətin neçə faiz daxil edilir?

• 0
• 3%.
• 0
√ 0
• 0



263. Müəssisədə maliyyə ehtiyatlarının təşkili mənbəyi:

• amortizasiya ayırmaları
√ xalis mənfəət.
• balans mənfəəti
• kredit
• möhkəm passivlər

264. Birbaşa üsul ilə mənfəətin hesablanması:

• dəyər çıxılsın mənfəət
√ dəyər çıxılsın maya dəyəri
• dəyər çıxılsın istehsal maya dəyəri
• dəyər çıxılsın kommersiya xərcləri.
• dəyər vurulsun mənfəət

265. Mənfəətin bölüşdürülməsində iştirak edən xərc:

• əmək haqqı
√ yığım fondu
• material xərcləri
• amortizasiya ayırmaları.
• dolayı xərclər

266. Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərc:

• istehlak fondu
√ material xərcləri
• maliyyə ehtiyatı
• yığım fondu.
• vergilər

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

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

268. Müəssisə maliyyə sanksiyalarına görə ödənişləri hansı mənbədən ödəyir?

• satışdan əldə edilən gəlir
√ bölüşdürülməyən mənfəət
• sair satışdan gəlir
• investisiya fəaliyyətindən gəlir.
• balans mənfəəti

269. Yığım fonduna mənfəət, mənfəətin hansı hissəsindən ayrılır?

√ xalis mənfəət
• saışdan mənfəət.
• balans mənfəəti
• sair satışdan mənfəət
• ümumi mənfəət

270. Müəssisələrdə mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərcləri göstər:

• material xərcləri



√ sosial xərcləri
• yanacaq, enerji xərcləri
• amorizasiya xərcləri.
• kommersiya xərcləri

271. Müəssisədə mənfəətin bölüşdürülməsi sisteminə daxil olmayan xərc:

• istehlak fondu
√ dövlət və sosial müdafiə fondu.
• ehtiyat fondu
• mənfəət vergisi
• yığım fondu

272. Müəssisədə mənfəət və amortizxasiya ayrımları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

• ehtiyat fondu
√ yığım fondu
• əmək haqqı fondu
• amortizasiya fondu.
• istehlak fondu

273. Müəssisənin bölüşdürülməyən mənfəəti hesabına ödənilən xərc:

• mənfəət vergisi
√ istehlak fondu
• yığım fondu
• valyuta fondu.
• əmək haqqı

274. Müəssisə hansı göstəriciyə görə faizlə təqaüd fonduna DSMF ayırmalar köçürür?

• məhsul satışından gəlirə görə
√ əmək haqqı fonduna görə.
• ehtiyat fonduna görə
• istehlak fonduna görə
• mənfəətə görə

275. Məhsul satışından əldə edilən mənfəətin səviyyəsi hansı göstəricidən asılıdır?

• əsas fondların dəyərindən
√ məhsulun tam maya dəyərindən
• material aktivlərindən
• iqtisadi həvəsləndirmə fondlarından.
• dövriyyədənkənar aktivlərin dəyərindən

276. Müəssisədə dividedin ödənilmə mənbəyi:

• ümumi mənfəəti
√ mənfəət
• sair satışdan mənfəət
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir.
• Satışdan gəlir

277. Təsərrüfat subyektləri mənfəət hesabına hansı pul fondlarını yaradırlar?

• istehsal fondu; istehlak fondu
√ yığım fondu; istehlak fondu; ehtiyat fondu
• əsas fond; pensiya fondu
• yol fondu; istehlak fondu.
• ssuda fondu; istehlak fondu; ehtiyat fondu



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

• əsas fondlardan istifadə
√ məhsul satışından gəlir, mənfəət
• qiymət
• vergilərin ödənilməsi.
• dövriyyə kapitalından istifadə

279. Müəssisədə mənfəət və amortizasiya ayırmaları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

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

280. Mənfəət vergisinin ödənilmə mənbəyini göstər:

• xalis mənfəət
√ balans mənfəəti
• bölüşdürülməyən mənfəət
• sair satışdan əldə edilən mənfəət.
• müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət

281. Mənfəət vergsinin stavkasını göstər:

• 0
√ 0
• 0
• 10%.
• 0

282. Müəssisə, maliyyə intizamını pozarsa ona tətbiq edilən cərimə hansı vəsaitdən ödənilməlidir?

• balans mənfəəti
• satışdan əldə edilən gəlir
• sair satışdan əldə edilən gəlir
√ xalis mənfəət.
• maliyyə əməliyyatlarından gəlir

283. Müəssisədə işçiləri onun fəaliyyətinin nəticələri üçün maraqlandırmaqdan ötrü hansı pul fondu yaradıır?

• Əmək haqqı fondu
√ istehlak fondu
• valyuta fondu
• ehtiyat fondu.
• yığım fondu

284. Müəssisədə maliyyə ehtiyatı fondunun səviyyəsi hansı pul fonduna görə və necə faiz müəyyən edilir?

• istehlak fondu – 20%
√ nizamnamə fondu – 15%
• əmək haqqı fondu – 5%
• amortizasiya fondu – 14%.
• yığım fondu – 13%

285. Müəssisədə nə zaman mənfəət «sıfıra» bərabər olur?

• müəssisə zərərlə işlədikdə



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

286. Cari maliyyə planında fəaliyyətin adi növündən mənfəət necə adlanır?

• sair satışdan mənfəət
√ satışdan mənfəət
• satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət
• maliyyə fəaliyyətindən mənfəət.
• qeyri-sənaye xarakterli iş, xidmət və məhsul satışından mənfəət

287. Baza mənfəəti necə hesablanır?

• 6 ayılıq mənfəət + 6 ay üçün maya dəyəri
√ hesabat ilin 9 ayı üçün mənfəət və ilin sonuna qədər 3 aya üçün proqnozlaşdırılan mənfəət
• plan ilin mənfəəti çıxılsın hesabat ilinin mənfəəti
• hesabat ilinin 9 ayı üçün plan mənfəəti və 3 ayı üçün
• hesabat ilinin mənfəəti + plan ilinin mənfəəti

288. Mənfəətin hesablanmasının nəzarət üsulunda baza rentabelliyi hansı göstərişlər əsasında hesablanır?

• plan mənfəət, plan maya dəyəri
√ baza mənfəəti, hesabat dövrünün maya dəyəri
• ümumi mənfəət, cari aktivlər
• xalis mənfəət, istehsal maya dəyəri.
• plan balans mənfəəti

289. Plan mənfəəti müəssisədə:

• məhsulun pərakənda satış qiyməti ilə maya dəyəri arasındakı fərqdir
√ məhsulun dəyəri ilə plan tam maya dəyəri arasındakı fərqdir
• tam maya dəyəri ilə istehsal maya dəyəri arasındakı fərqdir
• istehsal xərcləri ilə ticarət əlavəsinin cəmindən ibarətdir.
• məhsulun topdan satış qiyməti ilə istehsal maya dəyəri arasındakı fərqdir

290. Müəssisələrdə sair satışdan əldə edilən mənfəətin tərkibi hansı istiqamətlərdə formalaşır?

• əsas iş fəaliyyətindən
√ nəqliyyat, təmir, tikinti və s. təsərrüfatlardan
• maliyyə sanksiyalarına görə daxil olmalardan
• maliyyə fəaliyyətindən
• satışdankənar əməliyyatlardan

291. Müəssisədə tədaıül sferasında mənfəətin səviyyəsinə təsir göstərən amil hansıdır?

• material xərcləri
√ kommersiya xərcləri
• nəqliyyat və material xərcləri
• sex xərcləri.
• bitməmiş istehsalla əlaqədar xərclər

292. Müəssisənin sərəncamında qalan xalis mənfəət necə adlanır?

• ümumi gəlir
√ bölüşdürülməyən mənfəət
• balans mənfəət
• satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət.
• satışdan gəlir



293. Mənfəətin büdcəyaradan funksiyası nəyi ifadə edir?

• əməkhaqqı fondunun təşkilini
√ büdcənin təşkilini
• amortizasiya fondunu
• yığım fondunu, valyuta fondunu.
• istehlak fondunun və DSMF təşkilini

294. Təsərrüfat nöqteyi-nəzərdən mənfəət nəyi ifadə edir?

• gəlirin əldə edilməməsini
√ hesabat dövrünün əvvəlinə və axırına müəssisənin əmlakının vəziyyətində olan fərqi
• satılan malların həcmini.
• əmləəlik məhsulun həcmini
• istehsal fondlarından istifadəni

295. Nəzarət hesablama metodu müəssisədə hansı göstəricinin planlaşma metodudur?

• möhkəm passivlərin.
• rentaleblliyin
√ mənfəətin
• amortizasiyanın
• maya dəyərinin

296. Müəssisədə «kapitalın artımının mənbəyidir» funksiyası hnsı göstəriciyə aiddir?

• balans  mənfəətə
√ bölüşdüeülməyən mənfəətə
• satışdan gəlirə
• maya dəyərinə.
• mənfəətə

297. Satışdan mənfəət və satılan məhsulun tam maya dəyəri göstəriciləri əsasında rentabelliyin hansı növü hesablanılır?

• xüsusi kapitalın rentabelliyi
√ xərclərin rentabelliyi
• aktivlərin rentabelliyi
• cari aktivlərin rentabelliyi.
• gəlirin rentabelliyi

298. Müəssisədə hansı iqtisadi həvəsləndirmə fondu bir neçə mənbədən təşkil edilir?

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

299. Müəssisədə mənfəət hansı pul fondlarının formalaşmasında iştirak edir?

• amortizasiya fondunun
√ iqtisadi həvəsləndirmə fondlarının
• istehlak fondunun, əmək haqqı fondunun
• yığım və amortizasiya fondunun.
• əmək haqqı fondunun

300. Balans mənfəətinin hansı hissəsi onun ümumi məbləğində böyük xüsusi çəkini təşkil edir?

• ümumi mənfəət



√ satışdan mənfəət
• xalis mənfəət
• qeyri-sənaye xarakterli məhsul satışından mənfəət.
• bölüşdürülməyən mənfəət

301. Mənfəət və rentabellik göstəriciləri müəssisədə maliyyə təhlilində nə zaman istifadə edilir?

• Maliyyə vəziyyətinin təhlilində
√ maliyyə nəticələrinin təhlilində
• aktivlərin likvidliyinin təhlilində
• balansın likvidliyinin təhlilində.
• maliyyə sabitliyinin təhlilində

302. Xalis mənfəətin cari aktivlərə nisbəti  ilə müəssisədə hansı göstərici üzrə rentabellik hesablanılır?

• satış
√ dövriyyə vəsaiti
• səhm kapitalı
• xüsusi kapital.
• əsas vəsait

303. Müəssisədə satılan məhsulun rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanılır?

• balans mənfəəti, keçici əmtəə qalıqlarının satışından gəlir
√ xalis mənfəət, satışdan gəlir
• təmiz mənfəət, satış ilə əlaqədar xərclər
• balans mənfəəti, tam maya dəyəri.
• bölüşdürülməyən mənfəət, əmtəəlik məhsul

304. Dövriyyə aktivlərinin rentabelliyinin hesablanma formulasını göstər:

• mənfəət-material aktivləri
√ xalis mənfəət – cari aktivlərin orta qalığı
• dövriyyə aktivləri – mənfəət
• material aktivləri – xalis mənfəət.
• xalis mənfəət – dövriyyədən kənar aktivləri

305. Satışdankənar əməliyyatlardan mənfəəti hesablamaq üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur?

• satışdankənar gəlirlər, maliyyə sanksiyalarına görə cərimələr
√ satışdankənar xərclər, satışdankənar gəlirlər
• məhsulun istehsalın satışı ilə əlaqədar olmayan xərclər və gəlirlər
• satışdan gəlir və xərclər.
• satışdankənar xərclər, maya dəyəri, bölüşdürülməyən mənfəət

306. Satışdan mənfəətin hesablanması hansı göstəricilərə əsaslanır?

• mənfəət vergisi, istehsal maya dəyəri
√ tam maya dəyəri, qiymət
• qiymət, istehsal maya dəyəri
• tam maya dəyəri, rentabellik, mənfəət vergisi.
• tam maya məyəri, kommersiya xərcləri bölüşdürülməyən mənfəət

307. Mənfəətin ümumi məbləğinin tərkibini göstər:

• satışdan və qeyri-satışdan mənfəət
√ satışdan mənfəət, sair satışdan mənfəət, satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət
• büdcəyə ödənilən mənfəət, maliyyə sanksiyalarına ödənilən mənfəət
• istehlak fonduna ayrılan mənfəət
• xalis mənfəət, balans mənfəəti, bölüşdürülməyən mənfəət, sair satışdan mənfəət



308. Müəssisədə uzunmüddətli investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün təşkil olunan pul fondu:

• təmir fondu
• istehlak fondu
• ehtiyat fondu
√ yığım fondu
• amortizasiya fondu.

309. Müəssisədə fond tutumu göstəricisi necə hesablanılır?

• istehsalın həcminin əsas fondların dəyərinə olan nisbəti kimi
√ əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin istehsalın həcminə olan nisbəti kimi
• əsas istehsal fondu + dövriyyə kapitalı
• əsas istehsal fondu – mənfəət
• xalis mənfəətdən çıxılsın əsas fondların dəyəri

310. Müəssisədə əsas kapitala aid olmayan element:

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

311. Sürətli amortizasiya siyasəti zamanı xətti amortizasiya norması neçə dəyə artırılır?

• 3
√ 2
• 5
• 6
• 4

312. İstehsaldakı təyinatına görə əsas vəsaitlər neçə yerə ayrılır?

• 1
√ 2
• 5
• 3
• 4

313. Müəssisənin kapitalı nədir?

• əsas fondlardır
√ aktivlərə qoyulan və gəlir gətirən vəsaitlərdir
• borc və cəlb olunmuş kapitaldır
• qeyri-material aktivlərdir.
• dövriyyə fondlarıdır

314. Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşuna hansı xərclər daxildir?

• fəaliyyətdə olan müəssisələrin texnika ilə silahlandırılması, dövriyyə kapitalının təşkili
√ tikinti-quraşdırma avadanlıqların alınması, sair xərclər
• köhnə avadanlıqların yenisi ilə dəyişdirilməsi, səhmlərin alınması
• qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması.
• istehsal əhəmiyyətli binaların tikintisi cari aktivlərə vəsait qoyuluşu

315. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin hüquqi bazasını nə təşkil edir?

• qərar



√ qanun
• qətnamə
• təlimat
• sərəncam

316. İnvestisiya nədir? Bu

• əsaslı tikintisidir
√ pul vəsaitidir, maşın və avadanlıqdır
• əsas və dövriyyə kapitalıdır
• əmlakın sığortalanmasıdır.
• yeni texnikanın tətbiqidir

317. Müəssisələrdə əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə illik amortizasiya normaları hansı qanun əsasında təsdiq olunmuşdur?

• «Büdcə sistemi haqqında» AR Qanunu
√ AR Vergi Məcəlləsi
• «Bank və bank fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu
• «Səhmdar cəmiyyəti haqqında» AR Qanunu.
• «Müəssisələr haqqında» AR Qanunu

318. Müəssisənin bütün aktivləri neçə yerə ayrılırlar?

• 2
√ 3
• 5
• 6
• 4

319. Dövriyyədənkənar aktivlərə yönəldilən investisiyalar necə adlanır?

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

320. Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyələşmə mənbələrində hansı qruppa daxildir?

• investorun borc alınmış vəsaiti
√ investorun xüsusi vəsaiti
• sahə idarələrindən daxil olan vəsait
• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait.
• investorun cəlb olunmuş vəsaiti

321. Müəssisədə qeyri-material aktivlərə aid olan elementi göstər:

• əsas fondlar.
• maliyyə aktivləri
√ torpaq hüquqi, ixtira hüquqi
• dövriyyədənkənar aktivlər
• dövriyyə aktivləri

322. Tikililər, bina, maşın və s. investisiyanın hansı formada obyektini təşkil edir?

• cari investisiyalar
√ kapital qoyuluşu
• maliyyə investisiyası
• başqa müəssisələrin nizamnamə fondunda iştirak.
• qiymətli kağızlar portfeli



323. Müəssisə kapital qoyuluşunu birinci növbədə hansı mənbədən maliyyələşdirilməlidir?

• büdcə vəsaiti
√ yığım fondu
• qısamüddətli kredit
• uzunmüddətli kredit.
• ehtiyat fondu

324. Əsas vəsaitin istehsal prosesində yeni məhsulun istehsalında hissə-hissə iştirak edən dəyəri necə adlanır?

• bərpa dəyəri
√ istehlak dəyəri
• ilk dəyəri
• maya dəyəri.
• qalıq dəyəri

325. Bilavasitə məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan əsas fondlar necə adlanır?

• İstehlak fondu
√ əsas istehsal fondları
• yarımfabrikatlar
• yığım fondu.
• Qeyri-material aktivləri

326. Müəssisədə gəlir gətirən vəsait necə adlanır?

• maya dəyəri
√ kapital
• kommersiya xərcləri
• dolayı xərclər.
• rentabellik

327. İnnovasiya hansı kapital qoyuluşuna aiddir?

• uzunmüddətli kapital qoyuluşuna
• təmir xərcləridir.
• ortamüddətli kapital qoyuluşlarıdır
√ elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı olan kapital qoyuluşlarına
• qısamüddətli kapital qoyuluşuna

328. İnnovasiya

• ticarət nişanıdır
• lisenziyalar.
√ elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı olan investisiyalardır
• elmi tədqiqatların aparılması hüquqdur
• patentdir

329. Müəssisənin əsas fondlarına nə aid deyil?

• zavoddaxili su kəmərləri.
• binalar, qurğular
• sexdə qurulmuş avadanlıq
• nəqliyyat vasitələri, maşınlar
√ hazır məhsul, yolda olan mallar

330. Əsas fondlardan istifadənin ümumi göstəriciləri hansılardır?

• iqtisadi və sosial



• əsas fondların dəyərinin artım tempi və köhnəlmə müddəti
√ fondtutumu vəfond verimi
• fondverimi və köhnəlmə müddəti
• fondverimi növbəlilik əmsalı, fond tutumu.

331. Əsas fondların istifadə müddəti bilinməyən qeyri-material aktivlər üçün amortizasiya norması neçə faizdir?

• 15 faizədək.
• 25 faizədək
• 7 faizədək
√ 10 faizədək
• 20 faizədək

332. Müəssisədə əsas fondların hissə-hissə bərpası hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

√ təmir fondundan
• ehtiyat fondundan
• nizamnamə fondundan
• istehlak fondlarından.

333. Əsas fondların amortizasiyası nədir?

• əsas fondların satışından gələn gəlirdir.
• əsas fondların dəyərindəki artım
• mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri
√ aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən istehsal olunan məhsulun üzərinə keçən istehlak dəyəri
• əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi

334. Əsas fondların aşınma növləri hansılardır?

• texniki, texnoloji, fiziki, mənəvi
• mənəvi, iqtisadi
• fiziki, texniki, mənəvi
• texniki, mənəvi.
√ fiziki, mənəvi

335. Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil?

• qurğu
• nəqliyyat vasitəsi.
√ material
• dəzgah
• bina

336. İstehsal əsas fondların quruluşu necə müəyyən edilir?

• əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi.
• texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti
• aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti
• binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti
√ ünsürlərdən hər birinin ümumi quruluşda xüsusi çəkisi kimi

337. İstehsal əsas fondların tərkibinə daxil olan elementlər:

• binalar və yanacaq ehtiyatları
• ötürücü mexanizmlər, tara materiallar, xammal.
• qurğu və materiallar
• nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları
√ bina, nəqliyyat vasitələri, avadanlıq



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

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

339. Əsas vəsaitin qiymətləndirilməsindən hansı proseslərdə istifadə edilir?

• əsas vəsaiti satılan zaman
• əsas vəsaitin köhnəlməsində.
• əsas vəsaitdən istifadə olunmasında
√ əsas vəsaitə amortizasiyasının hesablanmasında, planlaşdırılmasında
• əsas vəsaitin maliyyələşməsində

340. Müəssisədə xarici və mili valyuta ilə pul vəsaiti, debitor borclar aktivlərin hansı növünə aiddir?

• material aktivlərinə
• Dövriyyədənkənar aktivlərə.
• cari aktivlərə
√ maliyyə aktivlərinə
• qeyri-material aktivlərinə

341. Müəssisədə əsas istehsal fondlarının geniş təkrar istehsalının əsas mənbəyini hansı fond təşkil edir?

• satışdankənar gəlir
• fövqəladə gəlirlər.
• satışdan gəlir
• sair satışdan gəlir
√ yığım fondu

342. Müəssisədə əsas fondların sadə təkrar istehsalı hansı fonddan maliyyələşir?

• valyuta fondundan
• əmək haqqı fondundan
• istehlak fondundan.
√ amortizasiya fondudan
• ehtiyat fondundan

343. Müəssisədə amortizasiya ayırmalarının formalaşma mənbəyi:

• əsas kapitalın satışından gəlir
• sair satışdan gəlir.
• mənfəət
• xalis mənfəət
√ məhsul satışından gəlir

344. Müəssisədə amortizasiya fondu hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

• təmir xərcləri
• istehsal xərcləri
• idarəetmə xərcləri
√ birbaşa investisiyalara
• kommersiya xərcləri

345. İllik amortizasiya məbləği hansı göstəricilərə görə hesablanır?

• amortizasiya norması, amortizasiya fondu
• amortizasiya məbləği, amortizasiya fondu.



• amortizasiya məbləği, aortizasiya norması
√ əsas fondların orta illik dəyəri, amortizasiya norması
• istehsal fondlarının dəyəri, amortizasiya norması

346. Əsas istehsal fondlarının rentabelliyi necə hesablanır?

• məhsul satışından gəlirin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti
√ mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbəti
• əsas fondların orta dəyərinin məhsul satışından gəlirə nisbəti
• məhsul satışından gəlirin istehsalın həcminə nisbəti
• əsas fondların orta dəyərinin sair satışından mənfəətə nisbəti.


