Maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə test tapşırıqları
1. Dövlət xəzinədarlıq agentliyi agent bankı hansı orqanın müəyyənləşdirməsi əsasında
seçir?

A) Maliyyə Nazirliyi
B) Mərkəzi Bank
C) Vergilər Nazirliyi
D) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
E) Dövlət Sosial Müdafiə Narirliyinin qərarı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

2. Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin maliyyə əməliyyatlarını həyata
keçirmək üçün Mərkəzi Bankda açdığı hesab necə adlanır?

A) Xəzinədarlığın depzit hesabı
B) Xəzinədarlığın cari hesabı
C) Xəzinədarlığın tranzit hesabı
D) Xəzinədarlığın Agent Bank hesabı
E) Vahid xəzinədarlıq hesabı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

3. Xəzinədarlıq sisteminin II mərhələsinə görə büdcə vəsaitlərinin uçotunu aparmaq
məqsədilə hansı sənəd açılmalıdır?

A) Xəzinədarlığın uçotu kitabları
B) Xəzinədarlığın baş kitabları
C) Xəzinədarlıq hesab kitabları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Xəzinədarlığın gəlirlər kitabları
E) Xəzinədarlığın xərclər kitabları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

4. Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartına görə aşağıdakılardan hansılar gəlirin
yaranma mənbəyinə aid deyil?

A) Malların satışı
B) Xidmətlərin göstərilməsi
C) Şirkətin faiz gətirən aktivlərinin istifadə edilməsi
D) Səhmdarlara dividentlərin ödənilməsi
E) Şirkətin divident gətirən aktivlərindən istifadə etməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

5. Aşağıdakılardan hansılar gəlirə aiddir?

A) Məzənnə dəyişikliyindən yaranmış müsbət fərq
B) Əlavə dəyər vergisinin, aksizlərin, satışdan verginin, ixrac rüsumu və digər analoji
məcburi ödənişlərin məbləği
C) Beh, girov məbləğləri
D) Məhsulun, əmtəənin, işin, xidmətin qabaqcadan ödənilməsi qaydasında alınmış məbləğ
E) Məhsulun, əmtəənin, işin, xidmətin ödənilməsi hesabına avans
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

6. Əməliyyat xərcləri dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulmur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) İxtiraya patentlər, sənaye nümunələri və digər intellektual mülkiyyət növlərindən irəli
gələn hüququn haqqının ödənilməsi ilə əlaqədar xərclər
B) Əsas fondların amortizasiyası
C) Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında iştirak ilə əlaqədar xərclər
D) Kredit təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlərin ödənilməsi ilə əlaqədar xərclər
E) Müəssisənin, onlara verilmiş pul vəsaitlərindən istifadəyə görə ödədikləri faizlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

7. Aşağıdakılardan hansı valyuta kurs sisteminə aiddir?

A) Dönərli valyuta kurs sistemi
B) Qızıl kurs standartları sistemi
C) Üzən kurs sistemi
D) Tam dönərli valyuta kurs sistemi
E) Likvid kurs sistemi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Z.Fərrux, V.Zeynalov. Maliyyə pul tədavülü kredit. Bakı, 2007

8. Riskin idarə olunması dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulmur?

A) Riski sığortalama
B) Hecrləmə
C) Riskin limitləməsi
D) Riskin müəyyən edilməsi
E) Diversifikasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F.Abdullayev. Maliyyə menecmentinin əsasları. Bakı, 2011

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

9. Kassaya daxil olan pul vəsaitləri aşağıdakı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) Kassa məxaric orderi
B) Kassa baş kitabı
C) Kassa çeki
D) Üzərində müəssisənin möhürü olan xüsusi sənədlə
E) Kassa mədaxil orderi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.Salahov. Mühasibat uçotu və mühasibat tapşırıqları. Bakı, 2014

10. Xəzinədarlığın ikinci mərhələsində aşağıdakılardan hansı işlər görülmür?

A) Manat, qəpiklə mövcud olan bütün büdcə və büdcədənkənar bank hesabları bağlanılır
B) Hər bir rayonda Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş müvəkkil blanklarda
Xəzinədarlığın Tranzit Hesabları açılır
C) Filiallar Agent-Bank adlanaraq Mərkəzi Bankın əməliyyatlarını həyata keçirirlər
D) Filiallar Agent-Bank adlanaraq Yerli Xəzinədarlıq Orqanlarının əməliyyatlarını həyata
keçirirlər
E) Mərkəzi Bankda Xəzinədarlığın Vahid Hesabı açılır və bu hesab Xəzinədarlığın Cari
hesabı adlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

11. Aşağıdakılardan hansı bənd zona xəzinədarlıq orqanının gördüyü işə aiddir?

A) Zona xəzinədarlıq orqanları yalnız icmal hesabatların tərtib edilməsi ilə məşğul olurlar
B) Zona xəzinədarlıq orqanları yalnız yerli xəzinədarlıq orqanlarının icra etdiyi
əməliyyatları icra edirlər
C) Zona xəzinədarlıq orqanları yalnız Mərkəzi Bankın tələblərini yerinə yetirirlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Zona Xəzinədarlıq Orqanları həm Yerli xəzinədarlıq orqanı kimi öz əməliyyatlarını icra
edirlər, həm də həmin ərazidə yerləşən yerli xəzinədarlıq orqanlarının işlərini
əlaqələndirərək zona üzrə icmal hesabatları tərtib edirlər
E) Zona xəzinədarlıq orqanları Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə yalnız rüblük hesabat
təqdim edirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

12. Aşağıdakılardan hansı Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin gözləməli olduğu qaydalara aid
deyil?

A) Bank qaydaları və maliyyələşmə mexanizmi
B) Xəzinədarlığın hesab kitablari və icmal hesabatlar
C) İllik hesabat forması, hesabatın təqdim edilmə qrafiki, üzləşdirmə proseduraları, uçotda
buraxılan səhvlərin təshih edilməsi
D) İlin sonunda XHK-larda qalıqların uçotu qaydaları
E) Əmək haqqının vaxtında ödənilməsinə nəzarət qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

13. İnflyasiya dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

A) Dövriyyədəki pul kütləsinin çoxalması
B) Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi
C) Müəssisələrdə istehsal həcminin artması
D) Vergilərin artması
E) Ümumi daxili məhsulun həcminin yüksəlməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: D.Bağırov, M.Həsənli. Maliyyə. Bakı, 2011

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

14. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan biri xəzinədəki pul kütləsini inflyasiyadan
sığortalamaq üçün görülən tədbirlərə aid deyil.

A) Müəyyən edilmiş normadan artıq pul kütləsini xəzinədə saxlamamaq
B) Yığılmış pul kütləsini banklarda yerləşdirmək
C) Pul kütləsini dəmir seyflərdə saxlamaq
D) Pul kütəsini investisiyaya yönəltmək
E) Pul kütləsini müxtəlif etibarlı valyutada saxlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: D.Bağırov, M.Həsənli. Maliyyə. Bakı, 2011

15. Aşağıdakı inflyasiya növlərindən biri xəzinədə pul vəsaitlərinin artmasına müsbət təsir
edə bilər?

A) Çaparaq inflyasiya
B) Tələb inlyasiyası
C) Təklif inflyasiyası
D) Sürünən inflyasiya
E) Açıq inflyasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: D.Bağırov, M.Həsənli. Maliyyə. Bakı, 2011

16. Xəzinədarlıqda pul vəsaitlərinin xaric olması hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) Kassa mədaxil orderi
B) Xəzinədarlığın baş kitabı
C) Mühasibat uçotunun baş kitabı
D) Ambar şəhadətnaməsi
E) Kassa məxaric orderi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Ə.Salahov. Mühasibat uçotu və mühasibat tapşırıqları. Bakı, 2014

17. Yerli xəzinədarlıq orqanları bank hesablarının son qalıqlarını hansı sənəddə
işləməlidirlər?

A) Mühasibat sənədlərində
B) Xüsusi sənədlərdə
C) Xəzinədarlığın ödəniş sənədində
D) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş müvəkkil blanklarda
E) Xəzinədarlıq Hesab Kitabında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

18. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əməliyyatları hansı hesabda aparılır?

A) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əməliyyatları Mərkəzi Bankın əməliyyat idarəsində
açılmış vahid xəzinə hesabı adlanan xəzinədarlığın cari hesabında aparılır
B) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əməliyyatları kommersiya banklarında açılmış cari
hesabında aparılır
C) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əməliyyatları Mərkəzi Bankın Əməliyyat İdarəsində
açılmış vahid xəzinə hesabı adlanan xəzinədarlığın müxbir hesabında aparılır
D) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əməliyyatları daxili hesabda aparılır
E) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin əməliyyatları bank olmayan kredit təşkilatlarının cari
hesabında aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

19. Yerli xəzinədarlıq orqanı agent bankda hansı hesabı açmalıdır?

A) Xəzinədarlığın Müxbir Hesabı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Xəzinədarlığın Tranzit Hesabı
C) Xəzinədarlığın Cari Hesabı
D) Xəzinədarlığın Depozit Hesabı
E) Xəzinədarlığın Valyuta Hesabı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

20. Agent Bank Xəzinədarlığın Tranzit Hesabından nağd vəsaitin silinməsi üçün yerli
xəzinədarlıq orqanına hansı sənədi təqdim edir?

A) Kassa Mədaxil orderi
B) Kassa Məxaric orderi
C) Standart çek kitabçası
D) Ödəniş tapşırığı
E) Ödəmə tələbnaməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

21. Xəzinədarlığın tranzit hesabından nağdsız əməliyyatlar zamanı vəsaitin silinməsi üçün,
vəsaitin digər bank hesabına köçürülməsi zamanı yerli xəzinədarlıq orqanı hansı sənəddən
istifadə edir?
A) Standart çek kitabçasından
B) Standart Ödəmə tələbnaməsindən
C) Kassa mədaxil orderindən
D) Standart formada ödəmə tapşırığından
E) Kassa məxaric orderindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

22. Xəzinə əməliyyatları əsassız olaraq agent bank tərəfindən dayandırılarsa hansı tədbirlər
görülür?
A) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı rəhbəri bu cür halların hər biri haqqında Maliyyə Nazirinə
məlumat verir və nazirlik tərəfindən tədbir görülməsinə nail olur
B) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı rəhbəri bu cür halların hər biri haqqında Mərkəzi Banka
məlumat verir və məsələ ilə bağlı tədbirlər görülməsinə nail olur
C) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı rəhbəri bu cür halların hər biri haqqında Nazirlər Kabinetinə
məlumat verir və məsələ ilə bağlı tədbirlər görülməsinə nail olur
D) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı rəhbəri bu cür halların hər biri haqqında Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyinə məlumat verir. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Maliyyə Nazirliyinin iştirakı ilə bu
cür halları araşdırır və tədbir görülməsinə nail olur
E) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı rəhbəri bu cür halların hər biri haqqında Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyinə məlumat verir. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Mərkəzi Bankın iştirakı ilə bu cür
halları araşdırır və tədbir görülməsinə nail olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

23. Əgər agent bank xəzinədarlığın tranzit hesabından vəsaiti qeyri-qanuni silərsə hansı
tədbirlər görülür?

A) Agent Bank bu qayda pozuntusu nəticəsində yaranmış xərci yerli xəzinədarlıq orqanı
tərəfindən qəbul edilmir və xəzinədarlığın tranzit hesabı ilə xəzinədarlığın cari hesabı
arasında aparılan hesablaşmaya daxil edilmir
B) Agent Bank bu qayda pozuntusu nəticəsində yaranmış xərci yerli xəzinədarlıq orqanı
tərəfindən qəbul edilir və xəzinədarlığın tranzit hesabı ilə xəzinədarlığın cari hesabı
arasında aparılan hesablaşmaya daxil edilir
C) Agent Bank bu qayda pozuntusu nəticəsində yaranmış xərci yerli xəzinədarlıq orqanı
tərəfindən qəbul edilir lakin xəzinədarlığın tranzit hesabı ilə xəzinədarlığın cari hesabı
arasında aparılan hesablaşmaya daxil edilmir
D) Agent Bank bu qayda pozuntusu nəticəsində yaranmış xərci yerli xəzinədarlıq orqanı
tərəfindən qəbul edilir və bərkəzi bankdakı hesabda bərpa edilir
E) Agent Bank bu qayda pozuntusu nəticəsində yaranmış xərci xəzinədarlığın tranzit
hesabında bərpa edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

24. Yerli xəzinədarlıq orqanına aid olmayan əməliyyatları, Dövlət Xəzinədarıq Agentliyi
hansı hesabda həyata keçirir?

A) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, özünün kommersiya bankındakı xəzinədarlığın cari hesabı
vasitəsilə həyata keçirir
B) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, özünün Mərkəzi Bankdakı Xəzinədarlığın Cari Hesabı
vasitəsilə həyata keçirir
C) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, özünün kommersiya bankındakı müxbir hesabı vasitəsilə
həyata keçirir
D) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi özünün kommersiya bankındakı valyuta hesabı vasitəsilə
həyata keçirir
E) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi özünün Mərkəzi cari hesabı vasitəsilə həyata keçirir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

25. Agent bank yerli xəzinədarlıq orqanına günün sonunda hansı hesabatı təqdim etməlidir?

A) Gəlirlər Haqqında hesabatı
B) Gün ərzində baş vermiş bütün əməliyyatları yazılı şəkildə təqdim edir
C) Gəlirlər (kredit qrafası) və xərclər (debet qrafası) əməliyyatları üzrə bank çıxarışlarını
təqdim edir
D) Xərclər haqqında hesabatı
E) Kassa məxaric və kassa mədaxil orderlərini baş kitaba tikilmiş vəziyyətdə təqdim edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

26. Mühasibat uçotu sənədi dedikdə aşağıdakılardan hansılar nəzərdə tutulur?
A) Hesab faktura sənədi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Yol verilmiş qayda pozuntularını aradan qaldırmaq üçün göndərilən bildirişlər
C) Ödəniş çekləri
D) İlkin uçot sənədləri, mühasibat uçotu registrləri, maliyyə hesabatları, habelə uçotun
formalaşdırılması üçün tərtib edilən sənədlər
E) Ödəmə tələbnamələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

27. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin daxil olmuş müraciət və sənədləri yoxlama
şərtlərindən biri səhv verilib…
A) Daxil olmuş sənədlərin daxil olma mənbəyinin doğruluğunu
B) Maliyyələşmənin zəruriliyini təsdiq edən sənədlər də daxil olmaqla təsdiq olunmuş
bütün sənədlərin düzgün tərtib edilməsini
C) Bölüşdürücü nazirliyin tələb etdiyi məbləğin illik və rüblük smeta həddində olmasını
D) Bölüşdürücu nazirliyin tələb etdiyi məbləğin, hər bir Respublika Büdcə Təşkilatı və ya
bütövlükdə bölüşdürücü nazirliyik üçün iqtisadi təsnifatın xərc maddələri üzrə nəzərdə
tutulmasını
E) Bölüşdürücu nazirliyin tələb etdiyi məbləğin, hər bir Respublika Büdcə Təşkilatı və ya
bütövlükdə bölüşdürücu nazirlik üçün funksional təsnifatın xərc maddələri üzrə nəzərdə
tutulmasını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

28. Maliyyələşmə tələbi ilə göndərilmiş sənədlərdə hər hansı uyğunsuzluq aşkar olunarsa
hansı tədbir görülməlidir?

A) Uyğunsuzluğun aradan qaldırılması şərti ilə maliyyələşmə prosesinə başlanılır
B) Maliyyələşmə tələbi təxirə salınır
C) Sənədlərdə tələb olunan məbləğin yarı hissəsi ödənilməklə maliyyələşmə aparılır
D) Tələb bir daha qəbul edilməmək şəti ilə rədd edilir
E) Yol verilmiş yalnışlıqla bağlı cərimə ödənildikdən sonra maliyyələşmə həyata keçirilir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

29. Maliyyələşmənin aparılması üçün yerli xəzinədarlıq orqanlarına hansı sənəd hazırlanıb
göndərilməlidir?

A) Məbləğin ödənilməsi üçün bildiriş
B) Ödəniş tapşırığı
C) Xəzinəarası köçürmə sərəncamı
D) Maliyyələşmə məbləğini özündə əks etdirən çek
E) Ödəmə tələbnaməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

30. Sərəncamda göstərilən məbləğin köçürülməsi hansı qaydada uçota alınır?
A) Sərəncamda göstərilən məbləğ xəzinədarlığın hesab Kitabından çıxarılaraq qeydiyyatı
aparılmalıdır
B) Sərəncamda göstərilən məbləğ nazirliyin struktur vahidinin yerləşdiyi rayonun müvafiq
köçürmə xəzinədarlıq hesabı kitabında qeydə alınmalıdır
C) Sərəncamda göstərilən məbləğ yerli xəzinədarlıq orqanının müvafiq sənədlərində qeydə
alınmalıdır
D) Xəzinədarlığın hesab Kitabından çıxarılmalı və Bölüşdürücü Nazirliyin struktur vahidinin
yerləşdiyi rayonun Köçürmə Xəzinədarlıq Hesabı Kitabında qeydə alınmalıdır
E) Sərəncamda göstərilən məbləğ Mərkəzi Bankın müvafiq sənədlərində qeydiyyata
alınmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

31. Yerli büdcələrin maliyyələşdirilməsi aşağıdakılardan hansı bənddə düzgün
göstərilmişdir?

A) Vəsaitin ayrılması üçün tələbnamə hər bir xərc maddəsi üzrə göstərilməklə məxaric
cədvəlləri formasında Mərkəzi Bank tərəfindən hazırlanır
B) Vəsaitin ayrılması üçün tələbnamə hər bir xərc maddəsi üzrə göstərilməklə mədaxil
cədvəlləri formasında Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanır
C) Maliyyələşmə üçün tələbnamə hər bir xərc maddəsi üzrə göstərilməklə məxaric
cədvəlləri formasında yerli xəzinədarlıq orqanı tərəfindən hazırlanır
D) Vəsaitin ayrılması üçün tələbnamə hər bir xərc maddəsi üzrə göstərilməklə mədaxil
cədvəlləri formasında Büdcə Təşkilatı tərəfindən hazırlanır
E) Maliyyələşmə üçün üçün tələbnamə hər bir xərc maddəsi üzrə göstərilməklə məxaric
cədvəlləri formasında Büdcə Təşkilatı tərəfindən hazırlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

32. Aşağıdakılardan hansı xəzinədarlığın hesab kitabı deyil?

A) Ödənilmiş xərclər
B) Özəlləşdirmədən daxilolmalar
C) Qrantlar-alınma: nağd qaydada alınmış humanitar yardımlar
D) Faizlərə görə daxilolmalar
E) Xarici borc-daxilolmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

33. “Gəlirlər” Xəzinədarlığın Hesab Kitabında hansı rekvizit göstərilmir?

A) Bank çıxarışına əsasən gəlirin tarixi
B) Gəlirin mənbəyi
C) Sənədin və ya depozit vasitəsinin adı, nömrəsi və tarixi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Bütün rəqəmləri göstərməklə təsnifatın adı və nömrəsi
E) Gəlir sənədində göstərilən hər bir məbləğ
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

34. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi üçün aşağıdakılardan hansı xərc Xəzinədarlıq Hesab Kitabı
deyil?

A) Xəzinədarlıq vekselləri-əsas məbləğlərin ödənilməsi
B) Mərkəzi Bankın ssudaları-əsas məbləğlərin ödənilməsi
C) Qrantlar-alınma: nağd qaydada alınmış humanitar yardımlar
D) Xarici borc - əsas məbləğlərin ödənilməsi
E) İstiqrazlar-əsas məbləğlərin ödənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

35. Aşağıdakılardan hansı aylıq hesabatların forması deyil?

A) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı tərəfindən Respublika büdcəsinin icrasına dair aylıq hesabat
forması
B) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı tərəfindən yerli büdcənin icrasına dair aylıq hesabat forması
C) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən Respublika büdcəsinin icrasına dair aylıq
hesabat forması
D) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı tərəfindən Mərkəzi Bank üçün hazırlanan aylıq hesabat
forması
E) Yerli Xəzinədarlıq Orqanı tərəfindən Respublika və yerli xüsusi vəsaitlərin icrasına dair
aylıq hesabat forması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

36. Aşağıdakılardan hansı Yerli Xəzinədarlıq orqanlarının hesab kitabının bağlanması
prosesinə aid deyil?

A) Üzləşdirmə əməliyyatlarının aparılması
B) İstifadə edilməyən vəsaitlərin resurs sahiblərinə köçürülməsi
C) Texniki xəzinə hesab kitablarının üzləşdirilmiş qalıqlarının yeni açılan xəzinədarlıq
hesab kitabına köçürülməsi
D) İlin sonuna son qalıqların xəzinədarlığın hesab kitablarında ilkin qalıqları kimi qəbul
edilməsi
E) Yerli xəzinədarlıq orqanına təhvil verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

37. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı risklərin aşağı salınması yolu deyil?

A) Riskə nəzarət etmək
B) Riskdən qaçmaq
C) Riski ləğv etmək
D) Riski dissirasiya
E) Riski kompensasiya etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F.Abdullayev. Maliyyə menecmentinin əsasları. Bakı, 2011

38. Təcrübi baxımdan riskləri layiqincə idarə etmək istəyən hər bir şəxsin əməl etməməli
olduğu qaydalardan biri səhv verilib.

A) Sərəncamda olan pul vəsaitindən artıq risk etmək olmaz
B) Riski nəzərə alma
C) Riskin nəticələri haqqında fikirləşmək lazımdır
D) Heç vaxt düşünmə ki, bu yeganə yoldur, başqaları da ola bilər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Azdan ötrü çox ilə risk etməzlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

39. Aşağıdakılardan hansı riskin divesrsifikasiyasını düzgün izah edir?

A) İnvestisiyalaşdırılan vəsaitlərin riskinin həcminin müəyyən edilməsi prosesidir
B) İnvestisiyalaşdırılan vəsaitlərin riskinin nəzarətdə saxlanması üsuludur
C) İnvestisiyalaşdırılan vəsaitlərin bir neçə obyektləri arasında bölgüsü prosesidir
D) Kassa olan pul vəsaitinin riskdən fiziki qorunması üsuludur
E) Riskin vençur üsulu ilə azaldılması üsuludur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

40. Kredit riski dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Kredit müqaviləsinin şərtlərinə və müddətinə uyğun olaraq, kredit üzrə əsas borc və
faizlərin borcu alan tərəfindən vaxtında qaytarılmaması ehtimalını göstərir
B) Əmanətçilərin öz əmanətlərini kredit təşkilatlarından vaxtından əvvəl götürməsi ilə
bağlıdır
C) Borc və ödəniş sənədlərini əvvəlki sahiblərinə qaytarmaq hüququ olmayan idxalçının
borc öhdəliklərinin ödənilməsinə görə kredit müəssisələrinin riskidir
D) Kredit müəssisəsinin balansına əsasən faiz normalarının artıb-azalması ilə bağlı olan pul
bazarında meydana çıxan dəyişikliklərlə əlaqədar riskdir
E) Pul vəsaitlərinin gözlənilən həcmdə daxil olmasına mübadilə məzənnəsinin dəyişməsinin
bilavasitə təsiri nəticəsində zərərlərin yaranması riski
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

41. Aşağıdaklardan hansı son qalıqların yeni ildə ilkin qalıq kimi qəbul edildiyi
xəzinədarlığın hesab kitabı növlərinə aid deyil?
A) Respublika Büdcədənkənar Xüsusi Vəsaitlər
B) Mərkəzi Bankın xüsusi vəsaitləri
C) Yerli Büdcədənkənar Xüsusi Vəsaitlər
D) Köçürülmüş və Üzləşdirilmiş Qalıqlar
E) Maliyyə Nazirliyinin Ümumi Resursları və Respublika Məqsədli Vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

42. Xəzinədarlıqların işində əsas prinsip aşağıdakılardan hansıdır?

A) Uçota yalnız həmin ildə icra edilmiş gəlirlər daxil edilir
B) Uçota yalnız həmin ildə icra edilmiş xərclər daxil edilir
C) Uçota yalnız həmin ildə icra edilmiş xərclər və gəlirlər daxil edilir
D) Uçota yalnız bir il öncə icra edilmiş xərclər və gəlirlər daxil edilir
E) Uçota yalnız son kvartalda icra edilmiş xərclər və gəlirlər daxil edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

43. Xərclərin və gəlirlərin uçotu bir başa əməliyyatlar üzrə hansı sənədlərdə əks etdirilir?

A) Mərkəzi Bank tərəfindən yerli xəzinədarlıq orqanlarına təqdim edilmiş uçot
sənədlərində
B) Mərkəzi Bank tərəfindən Agent Banklara təqdim edilmiş kassa mədaxil və kassa məxaric
orderlərində
C) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Agent banklara təqdim edilmiş kassa mədaxil və kassa
məxaric orderlərində
D) Mərkəzi Bank tərəfindən Mərkəzi Xəzinədarlığa təqdim edilən bank çıxarışlarında

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yerli xəzinədarlıq orqanlarına təqdim edilmiş uçot
sənədlərində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

44. 31 dekabr tarixindən sonra həyata keçirilən əməliyyatlar hansı ilin hesabatına daxil
edilir?

A) Həmin ilin
B) Həmin ilin son rübünün
C) Cari ilin ikinci rübünün
D) Cari ilin üçüncü rübünün
E) Növbəti ilin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

45. Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlər üzrə gəlirlər aylıq hesabatlarda iqtisadi təsnifatın
hansı səviyyələri üzrə göstərilir?

A) Bölmə, köməkçi bölmə və paraqraf
B) Başlıq, birinci bölmə
C) Əsas hissə, paraqraf
D) Birinci hissə, ikinci hissə və üçüncü hissə
E) Bölmə, köməkçi bölmə və son bölmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

46. Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərclər və ssudalar hansı təsnifatlar üzrə
göstərilir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Sosial və qrafik təsnifatlar üzrə
B) İqtisadi və funksional təsnifatlar üzrə
C) İqtisadi və riyazi təsnifatlar üzrə
D) Sosial və riyazi təsnifatlar üzrə
E) Riyazi və funksional təsnifatlar üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

47. Aşağıdakılardan hansı büdcələr arasında köçürmələrə aid deyil?

A) Yerli büdcələrə və ya digər səviyyəli büdcələrə cari köçürmələr
B) Daxili ehtiyatların digər səviyyəli büdcələrə köçürülməsi
C) Dövlət büdcəsinə olan borcun koçürülməsi
D) Müxtəlif səviyyəli büdcələrə ssudaların köçürülməsi
E) Ssudaların verilməsi və ödənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

48. Baş Kitabın icmal hesabat balansının hazırlanmasında hansı əlavədən istifadə olunmur?

A) Yerli xəzinədarlıq orqanı tərəfindən S-1 saylı əlavəyə əsasən
B) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən onun birbaşa əməliyyatları üçün S-2 saylı
əlavəyə əsasən
C) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən nağd hesablaşmalar üçün S-3 saylı Əlavəyə
əsasən hazırlanır
D) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən S-5 saylı əlavəyə əsasən
E) Dövlət Xəzinıdarlıq Agentliyi tərəfindən S-4 saylı Əlavəyə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

49. Aşağıdakılardan hansı aylıq hesabatların formasına aid deyil?
A) MA-1 əlavəsinə uyğun hazırlanan hesabat forması
B) MA-2 əlavəsinə uyğun hazırlanan hesabat forması
C) MA-3 əlavəsinə uyğun hazırlanan hesabat forması
D) MA-4 əlavəsinə uyğun hazırlanan hesabat forması
E) MA-5 əlavəsinə uyğun hazırlanan hesabat forması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

50. Yerli xəzinədarlıq orqanları hesabatları hansı orqana təqdim edirlər?

A) Zona xəzinədarlıq orqanına təqdim edirlər
B) Yerli xəzinədarlıq agentliyinə təqdim edirlər
C) Mərkəzəi Banka təqdim edirlər
D) Dövlət xəzinədarlıq agentliyinə təqdim edirlər
E) Agent Banka təqdim edirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

51. Riskdən qaçmaq üsulundan istifadə edən mütəxəssislər aşağıdakı addımlardan hansını
atmırlar?

A) Etibarsız tərəfdaşlardan imtina etmək
B) Riski gözə almaq
C) Təminat axtarmaq
D) Təsərrüfat risklərini sığorta etmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Riskli layihələrdən qaçmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: F.Abdullayev. Maliyyə menecmentinin əsasları. Bakı, 2011

52. Xəzinədarlığın Hesab Kitabları hansı sərəncamları əhatə edir?
A) Maliyyə Nazirliyinin çıxarışına uyğun olaraq xəzinədarlığın cari hesabında əks etdirilən
və agent banklarla xəzinədarlıq arasında tətbiq olunan sərəncamları əhatə edir
B) Mərkəzi Bankın çıxarışına uyğun olaraq xəzinədarlığın cari hesabında əks etdirilən və
zona xəzinədarlıq orqanları ilə xəzinədarlıq arasında tətbiq olunan sərəncamları əhatə edir
C) Mərkəzi Bankın çıxarışına uyğun olaraq xəzinədarlığın cari hesabında əks etdirilən və
agent banklarla xəzinədarlıq arasında tətbiq olunan sərəncamları əhatə edir
D) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin çıxarışına uyğun olaraq xəzinədarlığın cari hesabında
əks etdirilən və agent banklarla xəzinədarlıq arasında tətbiq olunan sərəncamları əhatə edir
E) Maliyyə Nazirliyinin çıxarışına uyğun olaraq xəzinədarlığın cari hesabında əks etdirilən
və yerli xəzinədarlıq orqanı ilə dövlər xəzinədarlıq agentliyi arasında tətbiq olunan
sərəncamları əhatə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

53. Riski ləğv etmək üçün aşağıdakı üsullardan hansı tətbiq edilir?

A) Etibarsız tərəfdaşlardan imtina etmək
B) Vençur müəssisələrin yaradılması
C) Təsərrüfat risklərini sığorta etmək
D) Riski seyrəltmək
E) İnvestisiyanı şaxələndirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

54. Zona xəzinədarlıq orqanları zona üzrə ümumiləşdirilmiş icmal hesabatları hansı orqana
təqdim edirlər
A) Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər
B) Yerli xəzinədarlıq orqanına təqdim edirlər
C) Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə təqdim edirlər
D) Mərkəzi Banka təqdim edirlər
E) Agent banka təqdim edirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

55. “Riski kompensasiya etmək” üsulunda aşağıda qeyd edilmiş hansı metod istifadə
edilmir?
A) İnvestisiyanı şaxələndirmək
B) Sosial-iqtisadi və hüquqi-normativ mühitin monitorinqi
C) Ehtiyat sistemlərinin yaradılması
D) Fəaliyyətin strateji planlaşdırılması
E) Xarici şəraitin və fəaliyyətin planlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

56. Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatının istifadəçisi deyil?

A) Sosial sferanın fəaliyyət üzvləri
B) Potensial səhmdarları konvertasiya olunan qiymətli kağızlara, opsionlara yaxud
varrantlara sahib olan ivestorlar
C) Kreditorlar və borcverənlər
D) Maliyyə analitikləri
E) Mal formasında kredit verən malsatanlar və təşkilatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

57. Aşağıdakılardan biri faydalı maliyyə informasoyasına aid deyil.

A) Əhəmiyyətlilik
B) Qeyri-kommunikasiyalılıq
C) Dürüstlük
D) Tamlıq
E) Obyektivlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

58. Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatı verən təşkilatın hesabat prinsiplərinə aid deyil?

A) Təsərrüfat müstəqilliyi
B) Konsrvatizm
C) Gəlirlərin və məsrəflərin uyğunlaşmaması
D) İkitərəflilik
E) Fasiləsizlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

59. Aşağıdakılardan hansı maliyyə planlaşdırılması vasitəsilə vəzifələr həyata keçirilmir?

A) Pul fondlarının yaradılması mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi
B) Maliyyə ehtiyatlarının istifadə olunma istiqamətləri
C) Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi
D) Şöbələr arası kommunikasiya
E) Gəlir və xərclərin balanslaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

60. Aşağıdakılardan hansı maliyyənin funksiyasına aid deyil?
A) Tənzimləmə
B) Bölgü
C) Nəzarət
D) Stimullaşdırıcı
E) Rəqabət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

61. Aşağıadkılardan hansı maliyyə ehtiyatlarının tərkibinə daxil deyil?

A) Əsas vəsaitlər
B) Mənfəət
C) Amortizasiya ayırmaları
D) Xarici iqtisadi əlaqələrdən gəlirlər
E) Sosial sığorta vəsaiti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

62. Aşağıdakılardan hansı maliyyə siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil?

A) Fiskal siyasət
B) Sosial siyasət
C) Pul-kredit siyasəti
D) Gömrük siyasəti

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Valyuta və beynəlxalq maliyyə siyasəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

63. Aşağıdakılardan hansı inflyasiyanın azaldılması yoluna aid deyil?

A) Kreditlərin istifadəsi üzərində nəzarəti gücləndirmək
B) Monetar siyasətdən səmərəli istifadə etmək
C) Əmək haqlarını yüksəlmək
D) Tam əsaslandırıla bilməyən kapital qoyuluşlarının dayandırılması
E) Gəlir gətirmə ehtimalı yüksək olan investisiyalar etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

64. Ödənilmiş nizamnamə kapitalı dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

A) Sonrakı dövrlərdə yenidən buraxılması üçün və ya tam ləğv olunanadək müəssisə
tərəfindən tutulub saxlanılan geri alınmış səhmləridir
B) Mükiyyətçilərin (səhmdarların) öz səlahiyyətləri daxilində etdikləri köçürmələr
nəticəsində kapitalda yaranan artımdır
C) Səhmlərin buraxılış qiymətinin nominal dəyərindən aşağı olduğu halda, bu məbləğlər
arasındakı fərqdir
D) Müəssisənin nizamnamə kapitalının mülkiyyətçilər tərəfindən ödənilmiş hissəsidir
E) Buraxılmış səhmlərə görə nominal dəyərindən artıq ödənilmiş məbləğdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

65. Aşağıdakılardan hansı kapital alətini düzgün izah edir?

A) Bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, müəssisənin aktivlərinin dəyəridir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Müəssisənin nizamnamə kapitalının mülkiyyətçilər (səhmdarlar) tərəfindən ödənilmiş
hissəsidir
C) Buraxılmış səhmlərə görə nominal dəyərindən artıq ödənilmiş məbləğdir
D) Sonrakı dövrlərdə yenidən buraxılması üçün və ya tam ləğv olunanadək müəssisə
tərəfindən tutulub saxlanılan geri alınmış səhmləridir
E) Bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, müəssisənin aktivlərindəki qalıq payını təsdiqləyən
hər-hansı müqavilədir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

66. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin nizamnamə kapitalı hesab olunur?

A) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq qeydiyyata alınmış təsis
sənədlərində müəyyən edilmiş müəssisənin kapitalının miqdarıdır
B) Müəssisənin kapitalının mülkiyyətçilər (səhmdarlar) tərəfindən ödənilmiş hissəsidir
C) Sonrakı dövrlərdə yenidən buraxılması uçun və ya tam ləğv olunanadək müəssisə
tərəfindən tutulub saxlanılan geri alınmış səhmləridir
D) Mülkiyyətçlərin (səhmdarların) öz səlahiyyətləri daxilində etdikləri köçürmələr
nəticəsində kapitalda yaranan artımdır
E) Müəssisənin mövcud olduğu bütün dövrlər ərzində hesabat tarixinə yığılmış kapitaldır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

67. Aşağıdakılardan hansı bölüşdürülməmiş mənfəət hesab olunur?
A) Müəssisənin səhmlərinin və digər kapital alətlərinin buraxılması üçün birbaşa və xüsusi
olaraq çəkdiyi məsrəfləridir
B) Mülkiyyətçilər (səhmdarlar) arasında bölüşdürülməsi mümkün olan qazanılmış kapitalın
hissəsidir
C) Müəssisədə müəyyən məqsədləri üçün saxlanılan və mülkiyyətçilər (səhmdarlar)
arasında bölüşdürülməsi mümkün olmayan qazanılmış kapitalın bir hissəsidir
D) Müəssisənin nizamnamə kapitalının mülkiyyətçilər (səhmdarlar) tərəfindən ödənilmiş
hissəsidir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, müəssisənin aktivlərindəki qalıq payını təsdiqləyən
hər-hansı müqavilədir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

68. Mühasibat balansında və kapitalda dəyişikliklər barədə hesabatda
aşağıdakı komponentlərən hansı təqdim edilmir?

A) Ödənilmiş nizamnamə kapitalı
B) Emissiya gəliri
C) Geri alınmış kapital
D) Vergi güzəştləri
E) Bölüşdürülməmiş mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

69. Aşağıdakılardan hansı verdiyi nəticədən asılı olaraq riskin növləridir?

A) Bazar riski, maliyyə riski
B) Kredit riski, depozit riski
C) Spekulyativ risk, lizinq riski
D) Xalis risk, kredit riski
E) Xalis risk, spekulyativ risk
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

70. Hedc əməliyyatı aşağıdakı bəndlərdən hansında düzgün izah edilmişdir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Gələcək dövrdə əmtəələrin satışını nəzərdə tutan kontraktlar və kommersiya
əməliyyatları üzrə istənilən mal-material qiymətlərinin dəyişiklikləri risklərinin
sığortalanmasıdır
B) Müəssisənin risk xərclərinin son hədd məbləğinin müəyyən olunmasıdır və riskdən
yayınma yolunun müəyyən edilməsidir
C) İnvestisiyalaşdırılan vəsaitlərin öz aralarında bilavasitə əlaqələri olmayan müxtəlif
kapital qoyuluşu obyektləri arasında bölgüsü prosesidir
D) Riskin digər bir müəssisisənin üzərinə atılmasıdır
E) Riskin ləğv edilməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

71. Çek dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

A) Kiçik ödəmələrdə üstünlük təşkil edən ödəmə üsuludur
B) Ödənişi edən şəxsin bankından alacaq olan şəxsin hesabına pul köçürülməsi üçün verilən
bir əmrdir
C) Ödəyicinin hesabından alıcının bank hesabına avtomatik olaraq köçürülən ödəmə
üsuludur
D) Ödənişi gecikdirmiş tərəfdən ödənişi tələb etmək üçün istifadə olunan ödəniş formasıdır
E) Mal xidmət alındıqdan sonra ödəyicinin öz bankına borcun ödənilməsi üçün verdiyi
ödəniş tapşırığıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

72. Emissiya gəliri dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərədə tutulur?

A) Müəssisənin mövcud olduğu bütün dövrlər ərzində hesabat tarixinə yığılmış gəlirlər
B) Mülkiyyətçilər arasında böuşdürülməsi mümkün olan qazanılmış kapitalın hissəsi
C) Buraxılmış səhmlərə görə nominal dəyərindən artıq ödənilmiş məbləğ

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Müəssisənin səhmlərinin və digər kapital alətlərinin buraxılması üçün birbaşa və xüsusi
olaraq çəkdiyi məsrəfləridir
E) Bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, müəssisənin aktivlərinin dəyəridir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

73. Aşağıdakılardan hansı internet bankçılığının mənfi xüsusiyyətidir?

A) Ödənişlər müştərinin rahatlığını təmin edir
B) İstifadəçi adı və şifrəsi qorunur
C) Ödəniş dünyanın istənilən nöqtəsində həyata keçirilə bilər
D) İnternet əlavə bir maliyyə dəyərdir
E) İstifadəçi vaxtına qənaət edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

74. Mobil bankçılıq dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

A) Carı hesabınıza və ya üçüncü tərəf hesabına pul köçürmək kimi bankçılıq
əməliyyatlarının sürətli və asan yoludur
B) Müştərilərin seçilən ticarətçi və digər şəxslərlə mobil telefon vasitəsilə ödəniş etmələrinə
icazə verən əməliyyat növüdür
C) Sahibinin, kredit kartı yaradıcısının verdiyi kredit xətti ilə mal və xidmətlərin satın
alınmasına imkan verən bank əməliyyatıdır
D) Pul ödəyicinin hesabından alıcının bank hesabına avtomatik olaraq köçürülməsini təmin
edən bank əməliyyatıdır
E) Ümumi bank əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün bank və mobil xidmət provayderi
tərəfindən bir araya gətirilən xidmətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

75. Aşağıdakılardan biri pulun funksiyasına aid deyil.

A) İstehsal vasitəsidir
B) Dəyər ölçüsüdür
C) Tədavül vasitəsi
D) Tədiyə vasitəsi
E) Yığım vasitəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

76. Aşağıdakılardan hansı müassir dövrdə pulun növlərinə aid deyil?
A) Metal pullar
B) Əmtəə pullar
C) Kağız pullar
D) Elektron pullar
E) Kredit pullar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

77. Aşağıdakılardan hansı çeklərin növlərinə aid deyil?
A) Adlı çeklər
B) Orderli çeklər
C) Vauçer çeklər
D) Hesablaşma çeklər
E) Aksept olunmuş çeklər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

78. Aşağıdakılardan hansı plastik kartların əsas subyektlərinə aid deyil?

A) Bankda hesabı olan plastik kartın sahibi
B) Bank emitent, plastik kartı verən və müştərinin hesabını açan bank
C) Xidmət göstərən bank, müştəriyə öz plastik kart sistemini, kartın vasitəsilə mal və
xidmətləri almaq üçün təqdim edən bank
D) Bankda hesabı olan plastik kartın müştərisi
E) Ödəmə vasitəsi kimi plastik kartı qəbul edən servis və ya ticarət təşkilatı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

79. Limitləşdirmə dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?
A) Əmtəələrin göndərilməsini nəzərdə tutan kontraktlar istənilən mal-material
qiymətlərinin əlverişsiz dəyişiklikləri risklərinin sığortalanmasıdır
B) İnvestisiyanın idarə olunmasıdır
C) Riskin digər bir müəssisənin üzərinə atılmasıdır
D) Riskin ləğv olunmasıdır
E) Müəssisənin risk xərclərinin son hədd məbləğinin müəyyən olunmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

80. Aşağıdakılardan hansı nağd pul dövranının artımının səbəbləri deyil?
A) İstehsalın həcminin artması
B) İqtisadi böhranları
C) Hesablaşmaların ləngiməsi
D) Vergidən yayınmaq məqsədilə müəssisələrin banklardan kənarda nağd ödəmələri
E) Ödəmə sistemindəki böhranları
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

81. Aşağıdakılardan hansı riskin dissipasiya üsuluna aid deyil?

A) Satış və alış yerlərinin sayını artırmaq
B) Riski ləğv etmək
C) İnvestisiyanı şaxələndirmək
D) Məsuliyyəti istehsal komandaları arasında bölüşdürmək
E) Riski vaxta görə paylaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

82. Aşağıdakılardan biri riski kompensasiya etmək üsulunda aid deyil?
A) Sosial-iqtisadi və hüquqi-normativ mühitin monitorinqi
B) Xarici şəraitin və fəaliyyətin planlaşdırılması
C) Çox növlü fəaliyyət və təsərrüfat zonalarına keçmək
D) Ehtiyat sistemlərinin yaradılması
E) Fəaliyyətin strateji planlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

83. Riski idarə etmək üçün qeyd edilən varinatlardan biri səhvdir.

A) Hər bir risk üzrə maksimum zərəri hesablamaq
B) Riski qoyulan kapitalla müqayisə etmək
C) Riski öz maliyyə imkanları ilə müqayisə etmək
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D) Riskin nəticələrini hesablamadan riskə getmək
E) Sərəncamda olan kapitaldan artıq risk etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

84. Sahibkarlığın maliyyə dözümlülüyü dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərədə tutulur?

A) Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi zamanı onun maliyyə resurslarının vəziyyəti,
bölüşdürülməsi və istifadəsi, həmçinin yol verilən maliyyə riskləri zamanı kapitalın ödəmə
qabiliyyətinin və kredit qabiliyyətinin azalmasıdır
B) Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə riskin ölçülməsidir
C) Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Riskin idarə olunmasıdır
D) Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi zamanı onun maliyyə resurslarının vəziyyəti,
bölüşdürülməsi və istifadəsi, həmçinin yol verilən maliyyə riskləri zamanı kapitalın ödəmə
qabiliyyətinin itirilməsidir
E) Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi zamanı onun maliyyə resurslarının vəziyyəti,
bölüşdürülməsi və istifadəsi, həmçinin yol verilən maliyyə riskləri zamanı kapitalın ödəmə
qabiliyyətinin və kredit qabiliyyətinin qalxmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

85. Aşağıdakılardan hansı maliyyə risklərindən qorunmağın fiziki üsuluna aid deyil?

A) Kənardan nəzarət
B) Həyəcan siqnallarının quraşdırılması
C) Seyflərin əldə edilməsi
D) Məhsulun keyfiyyətinin yoxlanması sistemi
E) Qadağan olunmuş verilənlərə girişdən müdafiə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007
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86. Aşağıdakılardan hansı kapitalın saxlanılması üzrə düzəlişlərə aid deyil?
A) Yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı gəlirlər və xərclər
B) Əsas vəsaitlərin dəyəri
C) Əsas cəmiyyətin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı yaranan
məzənnə fərqləri
D) Əhəmiyyətli səhvlər və müəssisənin uçot siyasətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gəlirlər
E) Əhəmiyyətli səhvlər və müəssisənin uçot siyasətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

87. Aşağıdakılardan hansı kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabata daxil edilməməlidir?

A) Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər
B) Ayrı-ayrı maddələr üzrə və ümumi məbləğ şəklində kapitalda birbaşa uçota alınmış
gəlirlər və xərclər
C) Kassada olan pul vəsaitləri
D) Müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq, keçmiş illərin
bölüşdürülməmiş mənfəətinin ilin əvvəlinə olan qalıqlarına düzəlişlər kimi qeydə alınan
uçot siyasətində dəyişikliklərin və əhəmiyyətli səhvlər üzrə düzəlişlərin ümumi məbləği
E) Mülkiyyətçilər tərəfindən kapitala pay qoyuluşu və mülkiyyətçilər arasında kapitalın
bölüşdürülməsi üzrə əməliyyatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

88. Yerli Xəzinədarlıq Orqanlarının fəaliyyət göstərdiyi rayonlarda respublika bölüşdürülən
büdcə hesablarının- 145 və 120 N-li hesablarında qalıq məbləğləri olarsa, bu məbləğlərin
fərqi harada göstərilir?
A) Büdcə təşkilatlarının baş kitablarında qeyd edilməklə həmin vəsaitlər xəzinədarlığın
tranzit hesabına cəlb edilir
B) Büdcə təşkilatlarının xəzinədarlıq hesab kitabılarında qeyd edilməklə həmin vəsaitlər
yerli xəzinədarlıq orqanlarının hesabına cəlb edilir
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C) Büdcə təşkilatlarının xəzinədarlıq hesab kitabılarında qeyd edilməklə həmin vəsaitlər
Mərkəzi Bankın xəzinədarlıq hesabına cəlb edilir
D) Büdcə təşkilatlarının xəzinədarlıq hesab kitabılarında qeyd edilməklə həmin vəsaitlər
xəzinədarlığın tranzit hesabına cəlb edilir
E) Büdcə təşkilatlarının baş kitablarında qeyd edilməklə həmin vəsaitlər Maliyyə
Nazirliyinin hesabına cəlb edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

89. Aşağıdakılardan hansı Xəzinədarlıq sisteminin bütövlükdə formalaşdırılmasında II
mərhələdə baş verən dəyişikliyə aid deyi?

A) Manat, qəpiklə mövcud olan bütün büdcə və büdcədənkənar bank hesabları bağlanılır
B) Hər bir rayonda Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş müvəkkil blanklarda
Xəzinədarlığın Tranzit Hesabları açılır
C) Rayonlardakı açılmış banklar Agent-Bank adlandırılır
D) Mərkəzi Bankda Xəzinədarlığın Vahid Hesabı açılır
E) Agent banklar yerli xəzinədarlıq orqanlarının əməliyyatlarını həyata keçirmirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

90. Tələbin qiymət elastikliyinin hesablanma qaydası:
A) Qiymətin tələbin həcminə nisbəti kimi
B) Tələbin faiz dəyişməsinin qiymətdəki faiz dəyişməsinə nisbəti kimi
C) Tələbin faiz dəyişməsinin qiymətin faiz dəyişməsinə hasili kimi
D) Qiymətin faiz dəyişməsinin tələbin faiz dəyişməsinə nisbəti kimi
E) Tələbin həcminin qiymətə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014
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91. Tələb tam qeyri-elastik olduqda tələbin qiymət elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) <1
B) >1
C) ∞
D) 0
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

92. Tələb elastik olduqda tələbin qiymət elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) >1
B) <1
C) 1
D) ∞
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

93. Müəyyən dövr ərzində Alfa məhsulunun qiyməti 25 % artmış və nəticədə bu əmtəəyə
olan tələb 25% azalmışdır. Bu halda qeyd olunan əmtəə üzrə tələbin qiymət elastikliyi nəyə
bərabərdir?
A) 0
B) 0,5
C) 1
D) 1,5
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

94. Müəyyən dövr ərzində Delta məhsulunun qiyməti 15 % azalmış və nəticədə bu əmtəəyə
olan tələb 25% artmışdır. Bu halda tələbin qiymət elastikliyini necə xarakterizə etmək olar?
A) Tam elastik tələb
B) Elastik tələb
C) Vahid-elastik tələb
D) Qeyri-elastik tələb
E) Tam qeyri-elastik tələb
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

95. Maliyyə cədvəllərinin analizində hansı metoddan istifadə edilmir?
A) Üfüqi və ya müqayisəli analiz
B) Meyllilik və ya tendensiya analizi
C) Düz xətt və yuvarlaq analiz
D) Şaquli analiz
E) Nisbət, əmsal və ya rasyo analizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

96. Məcmu gəlirin hesablanma qaydasını göstərin.
A) (Əmtəənin qiyməti) x (Dövriyyə həcmi)
B) (Əmtəənin qiyməti) x (Tələbin həcmi)
C) (Əmtəənin qiyməti) x (Təklifin həcmi)
D) (Əmtəənin qiyməti) x (Alışın həcmi)
E) (Əmtəənin qiyməti) x (Satışın həcmi)
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

97. Hansı halda qiymətin artması məcmu gəlirin həcminə təsir etmir?
A) Tam elastik tələb halında
B) Tələb elastik olduqda
C) Tələb vahid elastikliyə malik olduqda
D) Tələb qeyri-elastik olduqda
E) Tam qeyri-elastik tələb halında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

98. Aşagıdakılardan hansılar likvidlilik rasyolarına aid deyil?
A) Cari Likvidlik Əmsalı və ya Cari rasyo
B) Leverec əmsalı rasyosu
C) Ani Likvidlik Əmsalı və ya Cəld rasyo
D) Nağd rasyo
E) Stok və ya Ehtiyyat asılılıq rasyosu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

99. Təklif tam qeyri-elastik olduqda təklifin qiymət elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) 0
B) <1
C) 1
D) >1
E) ∞
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

100. Elastik təklif halında təklifin qiymət üzrə elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) ∞
B) >1
C) 1
D) <1
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

101. Hesabat dövrü bitdikdən sonra müəyyən edirsiniz ki, həmin dövrdə firmanız məhsulun
qiymətini 40% qaldırmış, müvafiq məhsula olan təklifin həcmi isə cəmi 20 % artmışdır. Bu
halda qeyd olunan məhsul üzrə təklifin qiymət elastikliyini necə xarakterizə etmək olar?
A) Tam elastik təklif
B) Elastik təklif
C) Vahid elastikli təklif
D) Qeyri-elastik təklif
E) Tam qeyri-elastik təklif
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

102. Dövlətin qiymət maksimumu siyasəti ilə bağlı yanlış fikri seçin.
A) Qiymət maksimumunun tətbiqi satıcıların alıcılarla bağlı ədaləsiz qərarlar verməsinə
gətirib çıxara bilər
B) Qiymət maksimumu tarazlıq qiymətindən çoxdursa, onda bu siyasətin bazara heç bir
əhəmiyyətli təsiri olmayacaq
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C) Qiymət maksimumu tarazlıq qiymətindən aşağıdırsa, onda bazarda qıtlıq yaranır
D) Qiymət maksimumunun tətbiqi bütün hallarda alıcıların mənafeyinə xidmət edir
E) Bu siyasətin tətbiqi bazarda müvafiq məhsul üçün uzun növbələrə səbəb ola bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

103. İstehlakçının izafi faydası necə təyin olunur?
A) “Satıcıların aldığı məbləğ” – “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
B) “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ” – “Satıcıların aldığı məbləğ”
C) “Satıcıların aldığı məbləğ” – “Satıcıların məsrəfləri”
D) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” – “Satıcıların məsrəfləri”
E) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” – “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

104. İstehsalçının izafi faydası necə müəyyən olunur?
A) “Satıcıların aldığı məbləğ” – “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
B) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” – “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
C) “Satıcıların aldığı məbləğ” – “Satıcıların məsrəfləri”
D) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” – “Satıcıların məsrəfləri”
E) “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ” – “Satıcıların aldığı məbləğ”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

105. Bazarda yaranan məcmu izafi fayda necə hesablanır?
A) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
B) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
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C) “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
D) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
E) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

106. Dövlətin yığdığı vergi gəlirləri necə hesablanır?
(burada: T – verginin həcmi; Q – satış həcmidir)

A) T / Q
B) T x Q
C) 1 – (T / Q)
D) Q / T
E) 1 – (Q / T)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

107. Boşluğu tamamlayın:
“Artur Laffer iddia edirdi ki, ... ”

A) Vergi dərəcələrinin artırılması, vergi gəlirlərinin artımına səbəb ola bilər
B) Vergi dərəcələrinin azaldılması, vergi gəlirlərinin azalmasına səbəb ola bilər
C) Vergi dərəcələrinin artırılması, vergi gəlirlərinin azalmasına səbəb ola bilər
D) Vergi dərəcələrinin azaldılması, vergi gəlirlərinin artımına səbəb ola bilər
E) Vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi, vergi gəlirlərinə təsir etməyəcəkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014
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108. İstehsalı mənfi kənar təsirə (məsələn, ətraf mühitin çirkləndirilməsi) malik olan
məhsulun:
A) Sosial cəhətdən optimal miqdarı sıfra bərabər olmalıdır
B) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarından daha azdır
C) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarına bərabərdir
D) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarından az ola bilməz
E) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarından daha çoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

109. Maliyyə rasyolarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Leverec əmsalı
B) Borclanma əmsalı
C) Kapitalın adekvatlıq əmsalı
D) Cari kapitalın aktivlərə olan nisbəti
E) Maddi aktivlərin kapitala olan nisbəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

110. Leverec əmsalı nə cür hesablanır?
A) Toplam aktivlərin kapitala bölünməsi ilə
B) Toplam aktivlərin öhtəliklərə bölünməsi ilə
C) Bölüşdürülməmiş mənfəətin kapitala bölünməsi ilə
D) Bölüşdürülməmiş mənfəətin aktivlərə bölünməsi ilə
E) Toplam öhtəliklərin kapitala bölünməsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

111. Aşağıdakılardan hansı kapitalın adekvatlıq əmsalına aiddir?
A) Bu əmsal kapitalın öhtəliklərə bölünməsi ilə hesablanır
B) Bu əmsal kapitalın bölüşdürülməmiş mənfəətə bölünməsi ilə hesablanır
C) Bu əmsal kapitalın aktivlərə bölünməsi ilə hesablanır
D) Bu əmsal kapitalın pul vəsaitlərinə bölünməsi ilə hesablanır
E) Bu əmsal kapitalın gəlirlərə bölünməsi ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

112. Fəaliyyət rasyolarından nə üçün istifadə edilir?
A) Bir şirkətin aktivlərini nə dərəcədə məhsuldar istifadə edib etmədiyini ölçmək üçün
B) Bir şirkətin öhtəliklərinin nə qədər risk daşıdığını ölçmək üçün
C) Bir şirkətin nizamnamə kapitalının nə qədər az oldugunu ölçmək üçün
D) Bir şirkətin aktivlərinin öhtəliklərə nisbətdə nə qədər fərq yaratdığını ölçmək üçün
E) Bir şirkətin satışları öhtəliklərin nə qədərini təşkil etdiyini bilmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

113. Mühasibat uçotunun metodologiyası bölməsi hansı uçot və hesabatların standartlarını
müəyyən edir?
A) Ölkə üzrə müəssisələrin uçot və hesabatlarını
B) Rayon və şəhər üzrə müəssisələrin uçot və hesabatlarını
C) Dövlət büdcəsi, büdcədən kənar fondlar, yerli büdcələr üzrə uçot və hesabatı
D) Qeyri hökumət təşkilatlarının büdcələrinin uçot və hesabatını
E) Sosial ayrılmalara ayrılan pul vəsaitlərinin uçot və hesabatını
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycanda xəzinədarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi.
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf, 30.10.2018

114. Xəzinədarlıq tərəfindən həyata keçirilən hansı vəsaitlərin xərclərinə öhdəliklərin
qəbulu mexanizmi tətbiq edilmir?
A) Büdcə vəsaitlərinin
B) Büdcədənkənar vəsaitlərin
C) Büdcə ilə bağlı olan əmlak vəsaitlərinin
D) Büdcə ilə bağlı olan sosial vəsaitlərin
E) Büdcə ilə bağlı investisiya vəsaitlərinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycanda xəzinədarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi.
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf, 30.10.2018

115. Öhdəlik həddi necə müəyyən edilir?
A) Hər hansı xərc maddəsi üzrə müraciət olunan an üçün öhdəlik götürülməmiş rüblük
proqnoz qalığı ilə
B) Kassa xərci aparılmış öhdəlik qalığı ilə
C) Kassa xərci aparılmamış öhdəlik qalığı ilə
D) Öhdəlik götürülməmiş rüblük proqnoz qalığı ilə bu ana qəbul edilmiş (ilin əvvəlinə
öhdəlik qalığı daxil olmadan), lakin kassa xərci aparılmamış öhdəlik qalığı arasındakı fərq
kimi
E) Öhdəlik götürülməmiş rüblük proqnoz qalığı ilə bu ana qəbul edilmiş (ilin əvvəlinə
öhdəlik qalığı daxil olmaqla), lakin kassa xərci aparılmamış öhdəlik qalığı arasındakı fərq
kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycanda xəzinədarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi.
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf, 30.10.2018

116. Öhdəliklər həddində müəyyən olunmuş yeni öhdəliklər uçota necə alınır?
A) Xəzinə hesab kitablarında uçota alınır
B) Pul vəsaitləri kitabında uçota alınır
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C) Kreditor borc kitabında uçota alınır
D) Əsas vəsait kitabında uçota alınır
E) İnvestisiya qoyuluşları kitabında uçota alınır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycanda xəzinədarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi.
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf, 30.10.2018

117. CIMA terminologiyasına əsasən aşağıdakılardan hansı “xərcləri təyin edən əmtəə və ya
xidmət vahidi” kimi müəyyən olunur?
A) Xərc elementi
B) Xərc vahidi
C) Xərc mərkəzi
D) İş mərkəzi
E) Xərc obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

118. Xərc vahidini göstərin
A) kVt*saat
B) Əmək məhsuldarlığı
C) Təhsil
D) İşçilərin sayı
E) Satış
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

119. Aşağıdakı sahələrdən hansı adətən komposit (mürəkkəb) xərc vahidlərinə malik olur?
A) Ağır sənaye firmaları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Aqrar sənaye firmaları
C) Yüngül sənaye firmaları
D) Hərbi sənaye firmaları
E) Xidmət firmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

120. Boşluğu tamamlayın:
“ ... xərclərin toplandığı - istehsalın baş vermə və ya xidmətin göstərilmə yeri, funksiya,
fəaliyyət və ya avadanlıq hissəsidir”.

A) Xərc elementi
B) İş mərkəzi
C) Xərc mərkəzi
D) Xərc vahidi
E) Xərc obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

121. Aşağıdakılardan hansı xərc mərkəzi hesab edilə bilər?
A) Əmək məhsuldarlığı
B) Adam*saat
C) Marketinq siyasəti
D) Amortizasiya prosesi
E) Satış nümayəndəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.
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122. Ehtiyatların dövretmə müddətinin hesablanması üsulunu təyin edin:
A) (Ehtiyatların dəyəri / Satışdan gəlir) x 100
B) (Ehtiyatların dəyəri / İstehsal maya dəyəri) x 100
C) (Ehtiyatların dəyəri / Alışların dəyəri) x 100
D) (Ehtiyatların dəyəri / Debitor borcu) x 100
E) (Ehtiyatların dəyəri / Satışın maya dəyəri) x 100
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

123. Təbiətinə görə xərclər necə təsnif olunur?
A) Sabit, dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
B) Dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
C) Material, personal və xidmət üzrə xərclər
D) Sabit və şərti-sabit xərclər
E) Birbaşa və dolayı xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

124. Məqsədli təyinatına görə xərclərin hansı növləri fərqləndirilir?
A) Sabit və şərti-sabit xərclər
B) Birbaşa və dolayı xərclər
C) Dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
D) Material, personal və xidmət üzrə xərclər
E) Sabit, dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.
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125. Fəaliyyət həcminin dəyişməsindən asılılığına görə xərcləri necə qruplaşdırmaq olar?
A) Material, personal və xidmət üzrə xərclər
B) Sabit və şərti-dəyişən xərclər
C) Birbaşa və dolayı xərclər
D) Sabit və şərti-sabit xərclər
E) Sabit, dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

126. Zərərsizlik həddi necə hesablanır?
A) Daimi xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət
B) Məcmu xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal xərclər
C) Dəyişən xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət
D) Daimi xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal xərclər
E) Məcmu xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

127. Marjinal mənfəət əmsalı necə təyin olunur?
A) Məhsul vahidinə düşən xalis mənfəət / Marjinal xərclər
B) Məhsul vahidinə düşən xalis mənfəət / Dəyişən xərclər
C) Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət / Satış qiyməti
D) Məhsul vahidinə düşən xalis mənfəət / Satış qiyməti
E) Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət / Marjinal xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd
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128. Qəbul edilən qərarın təsir etdiyi və bu qərardan asılı olaraq dəyişən xərclər:
A) Dəyişən xərclərdir
B) Birbaşa xərclərdir
C) Marjinal xərclərdir
D) Relevant xərclərdir
E) Material xərcləridir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

129. Bir fəaliyyət istiqamətinin seçilməsi nəticəsində imtina olunan (itirilən) digər,
alternativ variantdan əldə olunacaq faydanın həcmi necə adlanır?
A) İmtina olunan xərc
B) Alternativ xərc
C) İzafi fayda
D) Marjinal xərc
E) Marjinal fayda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

130. Qərarların qəbulu məqsədilə hesablanan, müxtəlif alternativ variantlara uyğun məcmu
xərclər arasındakı fərq nəyi əks etdirir?
A) Dəyişən xərclərini
B) Dolayı xərclərini
C) Qaimə xərclərini
D) Şərti xərcləri
E) İnkremental xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

131. “Marjinal metod”la hesablanmış mənfəətdən “Xərclərin tam udulması metodu” ilə
hesablanmış mənfəəti əldə etmək üçün nə etmək lazımdır?
A) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan sabit qaimə xərclərini korrektə etmək
B) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan sabit personal xərclərini korrektə etmək
C) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan dəyişən qaimə xərclərini korrektə etmək
D) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan dəyişən personal xərclərini korrektə etmək
E) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan məcmu sabit xərcləri korrektə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

132. Aşağıdakı sistemlərdən hansı, həm dəyər, həm də praktiklik nöqteyi-nəzərindən, külli
miqdarda alternativ konfiqurasiyaları təhlil etməyə, məhsulun hələ layihələndirilməsi
mərhələsində keyfiyyət və xərclərə qənaət məsələlərinin təyin olunmasına imkan yaradır?
A) CAD
B) CAM
C) CNC
D) FMS
E) AMT
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

133. Dəyərin yaranması zəncirinin həlqələri hansı bəndə düzgün ardıcıllıqla verilmişdir?
A) Layihələndirmə-Elmi tədqiqat və işlənmələr-Marketinq-İstehsal-Bölgü-Müştərixidmətləri
B) Marketinq-Layihələndirmə- Elmi tədqiqat və işlənmələr-İstehsal-Bölgü-Müştərixidmətləri
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C) Elmi tədqiqat və işlənmələr-Layihələndirmə-İstehsal-Marketinq-Bölgü-Müştərixidmətləri
D) Layihələndirmə-Elmi tədqiqat və işlənmələr-İstehsal-Marketinq-Bölgü-Müştərixidmətləri
E) Elmi tədqiqat və işlənmələr-Marketinq-Layihələndirmə-İstehsal-Bölgü-Müştərixidmətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

134. Buraxma qabiliyyətinin dövr ərzində gəlirliliyi necə hesablanır?
(Buraxma qabiliyyətinin uçotu – Throughput Accounting)

A) (Satışdan gəlir - əmək haqqı xərcləri) / dövr müddəti
B) (Satışdan gəlir - əmək haqqı xərcləri) x dövr müddəti
C) (Satışdan gəlir - material xərcləri) / dövr müddəti
D) (Satışdan gəlir - enerji xərcləri) / dövr müddəti
E) (Satışdan gəlir - material xərcləri) x dövr müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

135. Diskontlaşdırma əmsalı necə hesablanır?
(burada: r - diskontlaşdırma əmsalı, n - dövr müddətinin sayıdır (ötən müddətdir))

A) 1/(1+n)r
B) (1+1/n)r
C) 1/[(1+r)n]
D) (1+1/r)n
E) 1/(1+r)n
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

136. Mənfəətin mühasibat norması necə hesablanır?
A) (Layihədən əldə olunan orta illik mənfəət / Kapital qoyuluşunun orta məbləği)x100
B) (Layihədən əldə olunan məcmu gətirilmiş mənfəət / Kapital qoyuluşunun gözlənilən
minimal məbləği)x100
C) (Layihədən əldə olunan məcmu gətirilmiş mənfəət / Kapital qoyuluşunun gözlənilən
maksimal məbləği)x100
D) (Layihədən əldə olunan məcmu gətirilmiş mənfəət / Kapital qoyuluşunun orta
məbləği)x100
E) (Layihədən əldə olunan orta illik mənfəət / Kapital qoyuluşunun gözlənilən maksimal
məbləği)x100
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

137. Təcili likvidlik əmsalı necə hesablanır?
A) (Uzunmüddətli aktivlər – Ehtiyatlar) / Cari öhdəliklər
B) (Uzunmüddətli – Ehtiyatlar) / Uzunmüddətli öhdəliklər
C) (Cari aktivlər – Ehtiyatlar) / Uzunmüddətli öhdəliklər
D) (Cari aktivlər – Ehtiyatlar) / Cari öhdəliklər
E) (Uzunmüddətli aktivlər + Ehtiyatlar) / Cari öhdəliklər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

138. CIMA terminologiyasına əsasən “xərcləri təyin edən əmtəə və ya xidmət vahidi”
dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Xərc obyekti
B) Xərc mərkəzi
C) Mənfəət mərkəzi
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D) Xərc vahidi
E) İş mərkəzi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

139. Aşağıdakılardan hansı xərc vahididir?
A) İstehsal həcmi
B) Maşın*Saat
C) Tədarük
D) Texnoloji qurğu
E) İş maşını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

140. “Xərclərin toplandığı - istehsalın baş vermə və ya xidmətin göstərilmə yeri, funksiya,
fəaliyyət və ya avadanlıq hissəsinə ... deyilir”.
A) Xərc obyekti
B) Xərc mərkəzi
C) Xərc vahidi
D) Mənfəət mərkəzi
E) Xərc elementi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

141. Verilənlərdən hansı xərc mərkəzi hesab edilə bilər?
A) Marketinq siyasəti
B) Adam*saat
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C) Amortizasiya ayırmaları
D) Əmək tutumu
E) Sahə rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

142. Təbiətinə görə xərclərin hansı növləri ayırd edilir?
A) Personal, material və xidmətlər üzrə xərclər
B) Dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
C) Sabit və şərti-sabit xərclər
D) Sabit, dəyişən və şərti-sabit xərclər
E) İnkrement və relevant xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

143. Məqsədli təyinatına görə xərclərin hansı növləri ayırd edilir?
A) Alternativ və batmış xərclər
B) Sabit və dəyişən xərclər
C) Birbaşa və dolayı xərclər
D) Relevant və inkrement xərclər
E) Material, personal və xidmət üzrə xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

144. Bir fəaliyyət istiqamətinin seçilməsi ilə, digər variantdan əldə oluna biləcək itirilən
faydanın həcmi nəyə bərabərdir?
A) Marjinal fayda
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B) Alternativ xərc
C) Marjinal xərc
D) İzafi fayda
E) İmtina olunan xərc
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

145. Müxtəlif alternativ variantların məcmu xərcləri arasındakı fərqə bərabər olan və
qərarvermə zamanı müəyyən olunan xərclər necə adlanır?
A) Alternativ xərclərə
B) Dəyişən xərclərə
C) İnkremental xərcləri
D) Şərti-dəyişən xərclərə
E) Relevant xərclərə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

146. ““Xərclərin tam udulması metodu” hesablanmış mənfəətdən, “Marjinal metod”la ilə
hesablanmış mənfəətə keçid etmək üçün ehtiyatların dəyərinə daxil olan ... düzəliş etmək
lazımdır”.
A) Dəyişən personal xərclərinə
B) Dəyişən qaimə xərclərinə
C) Məcmu sabit xərclərə
D) Sabit personal xərclərinə
E) Sabit qaimə xərclərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd
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147. Aşağıdakılardan hansı CIMA terminologiyasına əsasən “xərcləri təyin edən əmtəə və ya
xidmət vahidi” kimi təyin olunur?
A) Xərc vahidi
B) İş mərkəzi
C) Xərc elementi
D) Xərc mərkəzi
E) Xərc obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

148. Hansı xərc vahididir?
A) Əmək məhsuldarlığı
B) Satış
C) Adam*Saat
D) İşçilərin sayı
E) Təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

149. Adətən komposit (mürəkkəb) xərc vahidlərinə malik ola sahə hansıdır?
A) Aqrar-sənaye firmaları
B) Xidmət firmaları
C) Yüngül sənaye firmaları
D) Hərbi sənaye firmaları
E) Ağır-sənaye firmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.
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150. Xərclərin toplandığı - istehsalın baş vermə və ya xidmətin göstərilmə yeri, funksiya,
fəaliyyət və ya avadanlıq hissəsi necə adlanır?
A) Xərc mərkəzi
B) İş mərkəzi
C) Xərc vahidi
D) Xərc elementi
E) Xərc obyekti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

151. Aşağıdakılardan hansı xərc mərkəzi hesab edilə bilər?
A) Menecer
B) Maşın*saat
C) Amortizasiya ayırmaları
D) Marketinq siyasəti
E) Əmək tutumu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

152. Ehtiyatların dövretmə müddəti necə təyin edilir?
A) (Ehtiyatların dəyəri / Debitor borcu) x 100
B) (Ehtiyatların dəyəri / Satışın maya dəyəri) x 100
C) (Ehtiyatların dəyəri / Alışların dəyəri) x 100
D) (Ehtiyatların dəyəri / Satışdan gəlir) x 100
E) (Ehtiyatların dəyəri / İstehsal maya dəyəri) x 100
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

153. Xərclər təbiətinə görə hansı növlərə bölünür?
A) Sabit, dəyişən və şərti-sabit xərclər
B) İnkremental və relevant xərclər
C) Birbaşa və dolayı xərclər
D) Personal, material və xidmətlər üzrə xərclər
E) Dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

154. Xərclərin məqsədli təyinatına görə növləri hansıdır?
A) Material, personal və xidmət üzrə xərclər
B) Birbaşa və dolayı xərclər
C) Dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
D) Alternativ və batmış xərclər
E) Sabit və şərti-sabit xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

155. Xərclər fəaliyyət həcminin dəyişməsindən asılılığına görə necə təsnif olunur?
A) Sabit, dəyişən və şərti-dəyişən xərclər
B) Sabit və şərti-dəyişən xərclər
C) Material, personal və xidmət üzrə xərclər
D) Sabit və şərti-sabit xərclər
E) Birbaşa və dolayı xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Janet Walker. CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management
Accounting”. First edition 2008 - Copyright © 2009 Elsevier Ltd.

156. Zərərsizlik nöqtəsi necə təyin olunur?
A) Daimi xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal xərclər
B) Daimi xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət
C) Dəyişən xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət
D) Məcmu xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal xərclər
E) Məcmu xərclər / Məhsul vahidinə düşən marjinal mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

157. Bir fəaliyyət istiqamətinin seçilməsi nəticəsində itirilən, digər variantdan əldə oluna
biləcək faydanın həcmi necə adlanır?
A) İmtina olunan xərc
B) İzafi fayda
C) Marjinal xərc
D) Alternativ xərc
E) Marjinal fayda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

158. “Xərclərin tam udulması metodu” hesablanmış mənfəətdən, “Marjinal metod”la ilə
hesablanmış mənfəəti əldə etmək üçün nə etmək lazımdır?
A) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan dəyişən qaimə xərclərini korrektə etmək
B) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan sabit personal xərclərini korrektə etmək
C) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan məcmu sabit xərcləri korrektə etmək
D) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan sabit qaimə xərclərini korrektə etmək
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E) Ehtiyatların dəyərinə daxil olan dəyişən personal xərclərini korrektə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

159. Bu sistem həm dəyər, həm də praktiklik nöqteyi nəzərindən, külli miqdarda alternativ
konfiqurasiyaları təhlil etməyə, məhsulun hələ layihələndirilməsi mərhələsində keyfiyyət
və xərclərə qənaət məsələlərinin təyin olunmasına imkan yaradır:
A) CNC
B) CAM
C) AMT
D) FMS
E) CAD
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

160. Hansı cavab variantı dəyərin yaranması zəncirinin həlqələrini düzgün ardıcıllıqla
təsvir edir?
A) Elmi tədqiqat və işlənmələr-Layihələndirmə-İstehsal-Marketinq-Bölgü-Müştərixidmətləri
B) Marketinq-Layihələndirmə- Elmi tədqiqat və işlənmələr-İstehsal-Bölgü-Müştərixidmətləri
C) Layihələndirmə-Elmi tədqiqat və işlənmələr-Marketinq-İstehsal-Bölgü-Müştərixidmətləri
D) Elmi tədqiqat və işlənmələr-Marketinq-Layihələndirmə-İstehsal-Bölgü-Müştərixidmətləri
E) Layihələndirmə-Elmi tədqiqat və işlənmələr-İstehsal-Marketinq-Bölgü-Müştərixidmətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd
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161. Hansı sistem istehsalın planlaşdırılmasının avtomatlaşdırılmış sistemi olub, əsas
istehsal planının qoyulmasından başlayır, bundan sonra isə əks istiqamətdə işləyərək,
həmin qoyulmuş plan tapşırığını istehsal prosesinin ən ilkin mərhələləri üçün tələb olunan
xammal, material, komplektləşdiricilər və yarımfabrikatlara olan tələbatlaradək detalizə
edir?
A) MRP1
B) MRP2
C) ERP
D) OPT
E) CRM
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

162. Diskont əmsalı necə təyin olunur?
(burada: r - diskontlaşdırma əmsalı, n - dövr müddətinin sayıdır (ötən müddətdir))

A) (1+1/r)n 1/(1+n)r
B) (1+1/n)r
C) 1/[(1+r)n]
D) 1/(1+r)n
E) 1/(1+n)r
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

163. Rentabellik indeksi necə təyin olunur? Dəqiq cavabı göstərin.
A) Xalis pul axınlarının gələcək dəyəri / İlkin pul xərcləri
B) Xalis pul axınlarının dəyəri / İlkin pul xərcləri
C) Xalis pul axınlarının gətirilmiş dəyəri / İlkin pul xərcləri
D) Xalis pul axınlarının gətirilmiş dəyəri / Kapital xərcləri
E) Xalis pul axınlarının dəyəri / Kapital xərcləri
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd

164. Cari Likvidlik Əmsalı düsturu hansıdır?
A) CR = CA / SL
B) CR = CEA/ SL
C) CR = SL / CA
D) CR = SL / CB
E) CR = CEA/ SB
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

165. Likvidlik rasyolarını istifadə məqsədi hansıdır?
A) Bir şirkətin qısa müddətdə alıcılıq qabiliyyətini ölçmək üçün
B) Bir şirkətin qısa müddətli borc ödəmə gücünü ölçmək üçün
C) Bir şirkətin qısa müddətdə rentabelliyini ölçmək üçün
D) Bir şirkətin qısa müddətdə aktivini ölçmək üçün
E) Bir şirkətin qısa müddətdə öhdəliyini ölçmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

166. Cəld Rasyo düsturu hansıdır?
A) QR = (CA - I) / BL
B) QR = (CEA - CR) / SL
C) QR = (CA - I) / SL
D) QR = (CEA - CR) / SB
E) QR = (CA - CR) / SL
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

167. Maliyyə rasyoları hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Bir şirkətin aktivlərini nə dərəcədə məhsuldar istifadə edib etmədiyini ölçmək üçün
istifadə olunur
B) Bir şirkətin likvidlik səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunur
C) Bir şirkətin borc ödəmə qabiliyyətini ölçmək üçün istifadə olunur
D) Bir şirkətin mal, material əldə etmə potensialı hansı səviyyədə olduğunu göstərir
E) Bir şirkətin maliyyələşməsində xarici borclardan və mənbələrdən nə dərəcədə istifadə
olunduğunu ölçmək üçün istifadə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

168. Kapitalın adekvatlıq əmsalı aşağıdakı hansı düstur vasitəsi ilə hesablanır?
A) CAR = 100% x A / C
B) CAR = 100% x C / A
C) CAR = 100% x C - R / A
D) CAR = 100% x CA / L
E) CAR = 100% x CA / CL
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

169. Dövlət maliyyə siyasətinin təşkili vəidarəedilməsi ilə hansı qurum məşğul olur?
A) İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Vergilər Nazirliyi
C) Maliyyə Nazirliyi
D) Xarici işlər Nazirliyi
E) Daxili işlər Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

170. Cari Rasyo hansı nisbət fərqində olarsa müəssisə öz qısa müddətli öhdəliklərini
ödəyəbilmə qabiliyyətinə malik olmayacaq?
A) 1
B) 1.2
C) 1,5
D) 0,8
E) 1,4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

171. Cəld rasyonun cari rasyodan fərqini qeyd edin:
A) Debitor borclarnəzərə alınmır
B) Verilmiş avanslarnəzərə alınmır
C) Mal, Material Ehtiyatları nəzərə alınmır
D) Nəğd pul vəsaitlərinəzərə alınmır
E) Qısa kapital qoyuluşları3nəzərə alınmır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

172. Leverage əmsalını hesablayın: (Toplam öhdəliklər 50 000, qısa müddətli aktivlər 80
000, Kapital 70 000 , Uzunmüddətli aktivlər 40 000)
A) 0,71
B) 0.65
C) 0,75
D) 0,8
E) 0,58
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

173. Fəaliyyət rasyoları hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Bir şirkətin əsas vəsaitlərinin həcmini ölçmək üçün istifadə olunur
B) Bir şirkətin likvidlik səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunur
C) Bir şirkətin aktivlərini nə dərəcədə məhsuldar istifadə edib etmədiyini ölçmək üçün
istifadə olunur
D) Bir şirkətin ödəmə qabiliyyətinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir
E) Bir şirkətin maliyyələşməsində xarici borclardan nə dərəcədə istifadə olunduğunu
ölçmək üçün istifadə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

174. Kreditorların orta yığım müddəti aşağıdakı hansı düstur vasitəsi ilə hesablanır?
A) PTR = 365 x P / CGS
B) PTR = 365 x P / S
C) PTR = 365 xCGS - İ / P
D) PTR = 365 xCGS / P
E) PTR = 365 xCA / CGS
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

175. Kapitalın dövriyyə əmsalını hesablayın: (Aktivlərin cəmi 65 000 AZN, Öhdəliklərin
cəmi 50 000 AZN , Satış 40 000 AZN)
A) 3
B) 2.5
C) 2,66
D) 3,2
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

176. Büdcə təşkilatları tərəfindən malların alışının Xəzinədarlıqlarda uçotunun təşkili hansı
tarixdən həyata keçirilməyə başlamışdır?
A) 01 Avqust 2000
B) 01 May 2000
C) 01 Sentyabr 2000
D) 01 Oktybar 2000
E) 01 Dekabr 2000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

177. Büdcə kəsirinin yaranmasını şərti olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar( Burada DXdövlət büdcəsinin xərcləri; DV-vergiləri (büdcənin gəlirləri);BK-(büdcə kəsiridir):
A) DX=BK-DV
B) DX-DV=BK
C) DX/DV=BK
D) DX+DV=BK
E) DX=BK/DV
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

178. Ümumi mənfəət marjası aşağıdakı hansı düstur ilə hesablanır? (ÜM-ümumi mənfəət, S
- Satış ,SQ -Satışdan qazanc (zərər):
A) R= SQ/S * 100%
B) R= ÜM/S * 100%
C) R= SQ/ÜM * 100%
D) R= S/ÜM * 100%
E) R= ÜM/SQ * 100%
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad:
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/analiz_pribyli_predprija
tija/30-1-0-194

179. Satışdan əldə olunan xalis mənfəət marjası aşağıdakı hansı düstur ilə hesablanır? (ÜMümumi mənfəət,S - Satış , XG - Xalis mənfəət ,SQ -Satışdan qazanc (zərər):
A) R= XG/S * 100%
B) R= XG/SB * 100%
C) R= XM/S * 100%
D) R= S*2/XM * 100%
E) R= S/XM * 100%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad:
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/analiz_pribyli_predprija
tija/30-1-0-194

180. İllik faiz xərclərinin hesablanması:
A) Dt 751-1"Faizlər qısamüddətli kreditor borcları" Kt 537 "Faiz xərcləri"
B) Dt 751-1"Faizlər qısamüddətli kreditor borcları" Kt 223 "Bank hesabı"
C) Dt 751-1 "Faiz xərcləri" Kt 537 "Öhdəliklər"
D) Dt 751-1 "Faiz xərcləri" Kt 537 "Faizlər qısamüddətli kreditor borcları"
E) Dt 537 "Faiz xərcləri" Kt 751-1 "Faizlər qısamüddətli kreditor borcları"
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=751

181. Aşağıda gəlir müxabirləşməsi qeyd olunmuşdur:
A) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 701-1 "Malların
satışı"
B) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 501-1 "Malların
satışı"
C) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 601-1 "Malların
satışı"
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D) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 801-1 "Malların
satışı"
E) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 901-1 "Malların
satışı"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad:
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/analiz_pribyli_predprija
tija/30-1-0-194

182. İdarəetmə uçotu hansı istifadəçi üçün maraqlı ola bilər?
A) İdarə heyəti
B) İnvestorlar
C) Dövlət qurumları
D) Kreditorlar
E) Banklar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Bakı, 2014

183. Maliyyə uçotu hansı istifadəçi üçün maraqlı ola bilər?
A) Müəssisənin digər işçilıəri
B) Daxili struktur bölmələrinn rəhbərləri
C) Menecerlər
D) İdarə heyəti
E) Dövlət qurumları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Bakı, 2014

184. 568 saylı“Azərbaycan Respublikasında dövlət xəzinədarlığının fəaliyyətinin
tənzimlənməsi haqqında” Sərəncamı hansı tarixdə qüvvəyə minmişdir?
A) 16 aprel 1997-ci il
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B) 16 iyun 1997-ci il
C) 16 may 1997-ci il
D) 16 iyul 1997-ci il
E) 16 mart 1997-ci il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/10609

185. Yerli büdcənin icrası haqqında aylıq hesabat formasında gəlirlərə aiddir:
A) Reklam gılirləri
B) Xidmət gəlirləri
C) Faiz gılirləri
D) Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi
E) Satış gəlirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/10609

186. Qərarvermə prosesi zamanı seçilən ən yaxşı alternativ variantın nəticəsi
aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Mümkün maksimum risk və məsrəflə əldə edilən maksimum fayda
B) Mümkün minimum risk və məsrəflə əldə edilən minimum fayda
C) Mümkün minimum risk və məsrəflə əldə edilən maksimum fayda
D) Mümkün maksimum risk və məsrəflə əldə edilən minimum fayda
E) Mümkün orta risk və məsrəflə əldə edilən minimum fayda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

187. Daxili mənbələrdən əldə olunan məlumatlar öz mənşəyini haradan götürür?
A) Müəssisə daxilindən
B) Yalnız müəssisənin tək bir şöbəsindən
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C) A və B
D) Yuxarıdakıların heç birindən
E) İnzibati şöbədən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

188. Müəssisənin planlaşdırma prosesinin səviyyələri hansılardır?
A) Yüksək, orta və aşağı
B) Strateji, taktiki və əməliyyat
C) Kritik, qeyri-kritik və əlverişsiz
D) Şöbələrarasıvə şöbəxarici
E) Şöbədaxili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

189. Verilənlər:
A) Emal edilməmiş məlumatdır
B) Emal edilmiş məlumatdır
C) İstifadə edilməyən məlumatdır
D) İstifadə edilən məlumatdır
E) A və C
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

190. Xam / emal edilməmiş fakt və rəqəmlərdən ibarət olan ____________ emal edildikdən
sonra ____________ əldə edilir.
A) Məlumatlar ... Verilənlər
B) Verilənlər ... Detallar
C) Məlumatlar ... Qeydlər
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D) Verilənlər ... Məlumatlar
E) Verilənlər ... Analiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

191. _____________ uçotunun əsas məqsədi biznesin fəaliyyətinin mənfəət gətiribgətirməyəcəyini və nəzərdə tutulan müəyyən tarixdə maliyyə vəziyyətinin necə olacağını
müəyyənləşdirməkdir.
A) İdarəetmə
B) İstehsalat məsrəfləri
C) Mühasibat
D) İstehsalat məsrəfləri və idarəetmə
E) Maliyyə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

192. Nəzarət yüksək planlaşdırma səviyyəsində tətbiq edilərkən necə adlanır?
A) Yüksək səviyyədə nəzarət
B) Əməliyyat nəzarəti
C) Kritik nəzarət
D) İdarəetmə nəzarəti
E) Analiz nəzarəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

193. Şirkətin Balans və Mənfəət -Zərər hesabatlarının maddələri arasında nisbətlər
qurularaq aparılan analizə nə deyilir?
A) Nisbət və ya Maliyyə Analizi deyilir
B) Nisbət və ya Rasyo Analizi deyilir
C) Cari Likvidlik Əmsalı və ya Cari rasyo
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D) Stok və ya Ehtiyat asılılıq rasyosu
E) Kapitalın adekvatlıq əmsalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

194. Likvidlik rasyoları bir şirkətin ............ gücünü ölçmək üçün istifadə olunur.
A) Uzun müddətli borc ödəmə
B) Aktivlərin
C) Qısa müddətli borc ödəmə
D) Öhdəliklərin
E) Kapitalın
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

195. Fəaliyyət rasyosu aşağıdakıdır:
A) Leverec əmsalı (Leverage ratio)
B) Kapitalın adekvatlıq əmsalı (Capital adequacy ratio)
C) Satışların mənfəətlik rasyosu (Return on sales)
D) Aktivlərin mənfəətlik rasyosu (Return on assets)
E) Aktivlərin dövriyyə əmsalı (Assets turnover ratio)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

196. Maliyyə analizində, layihənin quruluş və fəaliyyət illərində hansı xərclərin
hesablanması nəzərdə tutulur?
A) Təmir xərcləri
B) Sabit və ya əsas kapital xərcləri
C) Quraşdırma xərcləri
D) Daşınma xərcləri
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E) Konsaltinq xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyy%C9%99-analizi.html

197. Maliyyə analizinin aparılmasında əsas məqsəd hansılardır?
A) Lahiyə haqqında ümumi məlumat alınması
B) Maliyyənin nə dərəcədə özünü doğruldan olması
C) Müxtəlif maliyyə ehtiyatları arasından daha uyğun olanının seçilməsi
D) Ehtiyatların düzgün istifadə edilməsi
E) Pul vəsaitlərinin hərəkətini təmin edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyy%C9%99-analizi.html

198. Maliyyə analizi hansı mərhələlərə bölünür?
A) Ümumiləşdirici mərhələ
B) Əlavə xərclərin müəyyən edilməsi
C) Xərc tablolarının hazırlanması
D) Maliyyə riskinin müəyyən edilməsi
E) Balans hesabatının təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyy%C9%99-analizi.html

199. Maliyyə analizində fəaliyyət xərcləri hansılardır?
A) İllik xammal xərcləri
B) Əmək haqqı xərcləri
C) Kommunal xərclər
D) Kirayə xərcləri
E) Kapital xərcləri
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyy%C9%99-analizi.html

200. Maliyyə cədvəllərinin analizi zamanı aşağıdakı hansı metodlardan istifadə edilir?
A) Oxşar müqayisə analizi
B) Üfüqi və ya müqayisəli analiz
C) Birbaşa təhlil analizi
D) Yaranma mənbəyi analizi
E) Mənfəət və ya zərər analizi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

201. Büdcənin icra edilməsi və nəğd dövriyyənin idarə olunması şöbəsi funksiyaları
aşağıdakılardır:
A) Gəlirlər, xərclər və kassa qalıqlarına nəzarət etmək
B) Əsas vəsaitlərə nəzarət etmək
C) Pul vəsaitlərinin hərəkətini təmin etmək
D) Kapitala nəzarət etmək
E) Borclara nəzarət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

202. ”Malların alışı sənədi” nin Xəzinədarlıq tərəfindən qəbulu aşagıdakı üç əsas şərti
nəzərdə tutur:
A) Qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura tələb edilir
B) Bundan əvvəl xəzinədarlıq tərəfindən qəbul edilmiş öhdəlik sənədindən sonra hazırlana
bilər
C) Malların təqdim edilməsi (satışı) nəzarət-kassa aparatı və POS-terminalla həyata keçirilir
D) Satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN-i, seriyası və nömrəsi)
göstərilməsi mütləqdir
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E) Nağd pul vəsaiti qəbul olunarkən qəbz - ciddi hesabat blankı tərtib edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

203. Xəzinədarlığa büdcə və maliyyənin idarə edilməsinin aşağıdakı hansı əsas funksiyaları
həvalə edilir?
A) Büdcənin bərpası
B) Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi
C) Büdcənin tərtib edilməsi
D) İdarəetmə xidməti
E) Pul vəsaitlərinin büdcəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

204. Dövlət büdcəsinin sağlamlaşdırılması strategiyasının üç əsas istiqamət həyata
keçirilməsi məqsədə müvafiqdir:
A) İnzibati xərclərin azaldılması
B) Gəlir bazasının artırılması
C) Maliyyə xərclərinə nəzarət
D) Gəlirlərə nəzarət
E) Büdcənin icrasının məhdudlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

205. Dövlət büdcəsinin mühüm əhəmiyyətli xərclər içərisində aşağıdakılarıdan hansını
göstərmək olar?
A) İnvestisiya qoyuluşu xərcləri
B) Kommersiya xərcləri
C) Pul vəsaitlərinin idarə olunması xərcləri
D) Büdcə xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artan sosial xərclər
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E) Texniki infrastrukturun inkişafı xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

206. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
A) Hər il növbəti büdcə ili dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələrinin və sonrakı üç il
üçün icmal büdcənin göstəricilərinin hazırlanmasında iştirak etmək
B) Hər ay növbəti büdcə ayı dövlət büdcəsinin layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmək
C) Dövlət büdcəsinin zərurət olduğu halda dəyişdirilməsi işlərinin təşkilinə metodiki
rəhbərliyi həyata keçirmək
D) Dövlət büdcəsində investisiya üçün maliyyələsmə mənbələrindən istifadə etmək
E) Büdcə Analizini həyata keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/bagirov_nadir22.pdf

207. Aşağıda qeyd edilmiş hansı kriteriyalar qarşılandığı təqdirdə gəliri tanımaq
mümkündür?
A) Satıcı sifarişi qəbul etməlidir
B) Alıcı və satıcı arasında razılaşmaya dair sübut olmalıdır
C) Alıcı öhdəliyini tam yerinə yetirməlidir
D) Pul vəsaiti ödəndiyi halda
E) Satıcı öhdəliyini tam yerinə yetirməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://innab.org/mh7-g%C9%99lirl%C9%99rin-taninmasi-metodlarlari/

208. Fəaliyyət miqyasına görə gəlirin təhlilinin aşağıdakı formalarını qeyd etmək olar:
A) Maliyyə departamenti tərəfindən gəlir təhlili
B) Satış departamenti tərəfindən gəlir təhlili
C) Satış siyasətinə uyğun gəlir təhlili
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D) Şöbələrə uyğun gəlir təhlili
E) Bütövlükdə müəssisə üçün gəlir analizi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://innab.org/mh7-g%C9%99lirl%C9%99rin-taninmasi-metodlarlari/

209. Müəssisənin xərcləri aşağıdakı hansı xərc ünsürləri hesabına formalaşır?
A) Məzuniyyət xərcləri
B) Su xərci
C) Material xərcləri
D) İşıq xərcləri
E) Kapital xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: https://studfile.net/preview/5701945/page:6/

210. Maliyyə xərclərinə aid deyil:
A) Bank komissiya xərcləri
B) Faiz xərcləri
C) DSMF xərcləri
D) Faiz xərcləri yaradan öhdəliklər məzənnə xərcləri
E) Konvertasiya olunan istiqrazlar faiz xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=751

211. Malların satışından əldə olunan gəlir aşağıdakı bütün şərtlərin yerinə yetirildiyi
təqdirdə tanınır:
A) Xərclərin tam müəyyən olduğu halda
B) Müəssisə malların mülkiyyət hüququ ilə bağlı risklərin və mükafatların əhəmiyyətli
dərəcəsini alıcıya ötürdükdə
C) Müqavilə bağlandıqda
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D) Keyfiyyət yüksək səviyyədə təqdim edildikdə
E) Müəssisə malların idarəetmə hüququ ilə bağlı mükafatları alıcıya ötürdükdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://www.muhasib.az/muhasib.php?n=601

212. Müəssisənin xərcləri gəlirlərini aşmaması üçün aşağıdakı hansı qaydalara riayət
olunmalıdır?
A) Alışların azaldılması
B) Pul vəsaitlərinin artırılması
C) Debitor borcların azaldılması
D) Maya dəyərinin azaldılması
E) Kreditor Borcların azaldıması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://moluch.ru/archive/117/32184/

213. Mənfəət və Zərər hesabatında xərclər aşağıdakı hansı qruplara ayrılmışdır?
A) Amortizasiya xərcləri
B) İnzibatı Xərclər
C) Kommunal xərclər
D) Əmək haqqı xərcləri
E) Bank komissiya xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

214. Mənfəət və Zərər hesabatı tərtib edilir:
A) Günlük
B) Aylıq
C) Həftəlik
D) Müəyyən edilmiş dönəm
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E) İl 2 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

215. Gəlirlərə aiddir:
A) Əsas fəaliyyətdən gəlir
B) Verilmiş avanslar
C) Şübhəli debitor borclar
D) Alınmış avanslar
E) Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

216. İstehsal xərcləri bir çox əlamətlərə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır və uçotda əks
etdirilir:
A) İstehsal olunan məhsulun keyfiyyəti
B) İstehsaldakı işçi heyəti
C) İstehsal avadanlıqlarının fəaliyyəti
D) İqtisadi elementlər, bu sırada həmçinin kalkulyasiya maddələri amilləri

E) İstehsalın növü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

217. Maya dəyəri aidiyyatına görə xərclər:
A) Dəyişkən xərclər
B) Kompleks xərcələr
C) Birbaşa xərclər
D) İstehsal xərcləri
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E) Kommersiya xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/05/mamedova_ulviya.pdf

218. Elementlərə nəzər yetirdikdə iqtisadi tərkibinə görə yekcins olan xərclər aşağıdakı
kimi qruplaşdırılmışdır:
A) Sosial sığortaya olan köçürmələr
B) Material xarakterinə malik xərclər
C) Əsas vəsaitlərin amortizasiyası
D) Geri qaytarılmış materialların dəyəri çıxılmaqla material xərcləri
E) Digər xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/05/mamedova_ulviya.pdf

219. Mühasibat balans bərabərliyini elementləri:
A) Aktivlər
B) Əsas vəsaitlər
C) Debitor borclar
D) Xərclər
E) Gəlirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

220. Kapitala aid deyil:
A) Bölüşdürülməmiş mənfəət
B) Kreditor borclar
C) Nizamnamə fondu
D) Əlavə kapital
E) Dividend
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

221. Öhdəliyi artıran müxabirləşmələr:
A) Dt Mallar Kt Kreditor
B) Dt Amortizasiya xərci Kt Yığılmış amortizasiya
C) Dt Bank Kt Verilmiş Avanslar
D) Dt Bank Kt Kassa
E) Dt Bölüşdürülməmiş Mənfəət Kt Dividend
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: D.Bağırov, M.Həsənli. Maliyyə. Bakı, 2011

222. Aktivi artıran müxabirləşmələr:
A) Dt Kreditor Kt Bank
B) Dt Əmək haqqı öhdəliyi Kt Bank
C) Dt Reklam xərci Kt Reklam şirkəti
D) Dt Dividend Kt Hesablaşma hesabı
E) Dt Bank Kt Kreditor
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

223. Pul vəsaitləri dedikdə nəzərdə tutulur:
A) Verilmiş avanslar
B) Debitor borclar
C) Nağdpul vəsaitləri
D) Alınmış avanslar
E) Kapital qoyuluşu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

224. Debet yazılışı aşağıdakı hesab qalıqlarının artırır:
A) Pul vəsaitləri
B) Hesablanmış əmək haqqı
C) Kreditor Borclar
D) Dividend
E) Nizamnamə Fondu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

225. Əsas maliyyə bərabərsizlikləri:
A) Aktivlər = Öhdəliklər + Kapital
B) Kapital = Kapitala qoyuluş - Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət
C) Kapital = Öhdəliklər + Aktivlər
D) Kapital = Gəlir - Xərc
E) Aktivlər = Öhdəliklər + Kapital+Gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://innab.org/mh2-maliyy%C9%99-hesabatlarinin-isl%C9%99m%C9%99prinsipl%C9%99ri-2/

226. Maliyyə hesabatını tərtib etmək üçün zəruri sayılan ilk informasiyalar:
A) Əmək haqqı cədvəli formalaşır
B) Baş kitab formalaşır
C) T hesab formalaşır
D) Subhesablar qalıqlar formalaşır
E) Borc qalıqları formalaşır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.Salahov. Mühasibat uçotu və mühasibat tapşırıqları. Bakı, 2014
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227. Maliyyə uçotu idarəetmə uçotundan fərqli olaraq dövlət tərəfindən tənzimlənir.
Hazırda maliyyə uçotunun normativ tənzimlənməsini aşağıdakı hansı sistem həyata keçirir?
A) Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları
B) Nizamnamə qaydaları
C) Vergilər Nazirliyinin qərarları
D) Azərbaycan Respublikasının Qanunları
E) Beynəlxalq mühasibat standartı şurası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Bakı, 2014

228. Maliyyə uçotunun formalaşdırdığı informasiyadan istifadə edənlərin əsas məqsədi:
A) Müəssisənin Əsas vəsaitləri haqda məlumat əldə etmək
B) Müəssisənin debitor borcları haqda məlumat əldə etmək
C) Müəssisənin kapitalı haqda məlumat əldə etmək
D) Müəssisənin ödəmə qabiliyyəti haqqında məlumat əldə etmək
E) Müəssisənin əmlakının vəziyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Bakı, 2014

229. Maliyyə uçotu ilə idarəetmə uçotunun eyni kökdən qaynaqlandığını, onlar arasında
çoxlu oxşar cəhətlərin mövcud olduğunu tezis şəklində asağıdakı kimi formulə etmək olar:
A) Bir yarımsistemin formalaşdırdığı informasiya digər yarımsistemin formalaşdırdığı
informasiyanın paralel təsviridir
B) Hər iki yarımsistemdə informasiyanın formalaşdırılması vahid ümummetodoloji
prinsiplər, qaydalar və metodlar əsasında həyata keçirilir
C) Bir yarımsistemin formalaşdırdığı informasiya digər yarımsistemin formalaşdırdığı
informasiyanın mənbəyidir
D) Hər iki yarımsistemdə informasiyanın formalaşdırılması yerli qanunvericiliklə
tənzimlənir
E) Hesabatlar eyni anda tərtib olunur
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Bakı, 2014

230. Yerli Xəzinədarlıq orqanı, Büdcə təşkilatları, Dövlət xəzinədarlıq Agentləri aşağıdakı
hansı qaydalara riayət etməlidirlər?
A) Maliyə hesabatlarını tərtib edilməsini
B) Aktivlərin idarə olunması
C) Daxili siyasətin tədbiqinə nəzarət edilməsi
D) Bank qaydaları və maliyyələşmə mexanizmi
E) BMU qaydalarına riayət edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/10609

231. Xəzinədarlıq sisteminin II mərhələsinin tətbiq olunduğu rayonlarda milli valyuta ilə
aşağıdakı hansı büdcə hesabları bağlanılır?
A) N 150 - Yerli büdcənin gəlirləri və xərcləri
B) N 100 - Respublika büdcəsinin gəlirləri
C) N 140 - Respublika büdcədənkənar vəsait
D) N 110 - Respublika büdcəsinin gəlirləri
E) N 131 - Respublika büdcəsinin dərəcəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/10609

232. “Respublika gəlirləri” XHK aiddir:
A) Respublika gəlirləri
B) Xidmətdən daxilolmalar
C) Reklamdan daxilolmalar
D) Konsultasiyadan daxilolmalar
E) Satışdan daxilolmalar
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/10609

233. Hazırda DXA üçün aşağıdakı hansı xərc XHK-ları nəzərdə tutulmuşdur?
A) Reklam xərclərinin ödənilməsi
B) Digər xərclərin-əsas məbləğlərin ödənilməsi
C) Əmək haqqı fonduna ödəniş
D) Kreditor borcların-əsas məbləğlərin ödənilməsi
E) Xəzinədarlıq vekselləri-əsas məbləğlərin ödənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/10609

234. İqtisadi elementlər xərclər bölünür:
A) Geri qaytarılmış materialların dəyəri çıxılmaqla material xərcləri
B) Marketinq xərcləri
C) İnzibati xərclər
D) Kommunal xərclər
E) Digər kapital xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

235. Kalkulyasiya maddələri xərclər bölünür:
A) Marketinq xərcləri
B) Xammal və materiallar
C) İnzibati xərclər
D) Maliyyədə çalışan işçilərin əmək haqları
E) İqtisadi köçürmələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

236. Adətən büdcənin icrasına nəzarət edən aşağıdakı əsas prosedurları ayırd edilir:
A) Ödənişlərin, maliyyə nəticələrinin və kapitalın idarə edilməsi
B) Sistemin qurulması
C) Maliyyə düzəlişləri
D) Əməliyyat planlaşdırması və uçot
E) Xərclərin analizi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Б.Скарлет. Управление эффективностью операции.

237. Şirkətə planlaşdırılan ödənişlər maliyyə direktoru tərəfindən təsdiqlənmiş müraciətlər
əsasında həyata keçirilməlidir, bunlar:
A) Ödənişin məqsədi
B) İdarə məqsədi
C) Ödənişin məbləği
D) Ödənişin növü
E) Həyata keçirilmə forması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Б.Скарлет. Управление эффективностью операции.

238. Aşağıdakı elementləri özündə cəmləşdirən büdcə prosedurunun dəqiq tənzimlənməsi
olmadan bir şirkətdə büdcə planlaşdırması və nəzarətinin tam fəaliyyətini təsəvvür etmək
mümkün deyil:
A) Büdcə tərtibinin forması
B) Büdcə tərtibinin qaydaları və müddətləri
C) Büdcənin icrası qaydaları
D) Büdcənin analiz qaydası
E) Büdcənin hesablanma qaydası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Б.Скарлет. Управление эффективностью операции.

239. ............., .............. və .......... müəssisənin idarə olunması sisteminə daxildir.
A) Planlaşdırma
B) Büdcələmə
C) Analiz etmə
D) Qeydiyyata alma
E) Nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

240. Uçot informasiyasının əsası aşağıdakı üç kateqoriyadan birinə aid edilə biləcək
rəqəmlərdən ibarət məlumatlar təşkil edir:
A) Pul hərəkəti haqqında hesabat
B) Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat
C) Xərclər haqqında hesabat
D) Gəlirlər haqqında hesabat
E) Maliyyə və vergi hesabatları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

241. İdarəetmə uçotu — ........... uçotunun əsas məqsədi ................... doğru qərarlar verməsi
üçün ............... təqdim etmək.
A) Maliyyə
B) Müəssisə Təchizatçılarının
C) Mühasibat
D) Vergi orqanlarının
E) Analiz
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: CIMA Paper C01 (Syllabus (2006). “Fundamentals of Management Accounting”.

242. Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu Hesablar Planının 41-ci
maddəsində əks etdirilir.Bu maddə aşağıdakı hesablar açılır:
A) “İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər”
B) “Uzunmüddətli bank kreditləri”
C) “Maliyyə icarəsi uzunmüddətli öhdəliklər”
D) “Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”
E) “İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/34909

243. Tikinti müqavilələri uzunmüddətli kreditor borcları yarandıqda …., …. , ... №li
hesabların müvafiq subhesablarının debeti və 433 №li hesabın müvafiq subhesablarının
krediti mühasibat yazılışı verilir.
A) 113
B) 114
C) 200
D) 245
E) 111
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/34909

244. İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri ödənildikdə 502 №li hesabın müvafiq
subhesablarının debeti və 221, 223, 224 №li hesabların müvafiq subhesablarının krediti
mühasibat yazılışı verilir.
A) 221
B) 226
C) 228
D) 229
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E) 230
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/34909

245. Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı görülən
işlər və ya göstərilən xidmətlər 515 №li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və .... , ..... ,
..... №li hesabların müvafiq subhesablarının krediti mühasibat yazılışı verilir.
A) 221
B) 531
C) 325
D) 341
E) 435
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/34909

246. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

247. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
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E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

248. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

249. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

250. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
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E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

251. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

252. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

253. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
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D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

254. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

255. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

256. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
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B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

257. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

258. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500
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259. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

260. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

261. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008
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262. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

263. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

264. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları
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265. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

266. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

267. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

268. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

269. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

270. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
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E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

271. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

272. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

273. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
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D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

274. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

275. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

276. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
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E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

277. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

278. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

279. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

280. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

281. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

282. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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