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FiNANSAL YÖNETiM A 
2011 AS 2300-A 

1. Finansal yönelimi l!!. !ıtl tanımlayan Ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işletmenin ihtiyacı olan fonlann sağlanaıak 
uygun varlıklara yatırılmasıdır. 

Bl işletmenin ihtiyacı olan fonlann 
sağlanmasıdır. 

cı Kişilerin ihtiyacı olan fonlann sağlanmasıdır. 
Dl Kurumlann faydalanabileceği fonlann 

yönetilmesidir. 
El Kişilerin faydalanabileceği paıanın 

yönetilmesid ir. 

2. Risk ve kArlılık Ile ılgılı aşağıdaki Ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

Al Finansal karaılaıda kii~ılık beliılayicidir. 
Bl Risk ve ki~ılık te .. yönde hareket eder. 
CL Risk beliMenemez. 
Dl Finansal karaılaıda risk beliMeyicidir. 
El Risk aıtııkça kii~ılık da artar. 

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
ekonomik amaçlarından biri değildir? 

Al Oıstimi ve satışlan artırmak 
B) işletmenin değerini maksimum yapmak 
cı işletmede istihdamı sürekli kılmak 
Dl işletmenin piyasa payını artınnak 
E) işletmenin kBrınl maksimum yapmak 

4. Aşağıdakilerden hangisi limitei şırketıerin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Hisse senedi ihraç edememesi 
Bl Tahvil ihıaç edebilmesi 
cı Ortaklann. yalnızca koyduklan sennayeyle 

sorumlu olması 
Dl Sermaye artırımı için oylbiMiği gerekmesi 
E) Yeni ortakların alınmasının güç olması 

A 13 

5. Tescil edılen ve bllançoda sabll bır kalem 
olarak gösterilen sermayenin. hisse senedi 
sayısına bölünmesiyle elde edilen değere ne 
ad verilir? 

Al Tasfiye değeri 
Bl Defter değeri 
cı Ihıaçdeğeri 
Dl Piyasa değeri 
El Nominal deger 

6. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlannı 
etkileyen faktörlerden biri değildir? 

Al Vade riski 
Bl Enflasyon riski 
cı Ödenmeme riski 
Dl Teknoloji riski 
El Likidne riski 

7. Vadeli değeri 500 11. olan bir senedin, % 25 
ıskonto oranı ve Iç ıskontoya göre peşin 
değerı 470,5 TL olduğuna göre, bu senedin 
vadesi kaç aydır? 

Al 2 
Bl 3 
CL 4 
Dl 5 
El 6 

8. Bır Işletme, bankadan 6 ay vadelı olarak 
aldığı 750 11. Ilk kredi ıçın 150 11. faız 
ödediğine göre, bankanın uyguladığı basit 
faiz oranı yüzde kaçbr? 

Al 30 
Bl 35 
cı 40 
Dl 45 
El 50 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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2011 AS 2300-A 

9 - 11. sorular a~ağıdaki bilgilere göre 
cevaplandırılacaktır. 

(XL lşlebııesi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Hazır değerler 
Menkul değerler 
Alacaklar 
Stoklar 
Duran varlıklar 
Kısa vadeli boIÇlar 
Uzun vadeli boIÇlar 

30.000 TL 
70.000 TL 

120.000 TL 
150.000 TL 
430.000 TL 
220.000 TL 
400.000 TL 

9. Yukarıdaki bilgilere göre, (xl Işletmesinin 
akllf toplamı kaç TL dır? 

Al 370.000 
Bl 500.000 
CL 730.000 
DI 800.000 
El 1.050.000 

10. Bu bilgilere göre, (Xi işletmesinin 
özkaynaklar toplamı kaç TL dir? 

Al 100.000 
Bl 180.000 
cı 220.000 
DI 370.000 
El 430.000 

11. Bu bilgilere göre, (xl işletmesinin cari oranı 
kaçlır? 

Al 1,68 
Bl 1,89 
cı 2.12 
DI 2.89 
El 3,63 

A 14 

A 
12. Nominal faiz oranı % 35 iken % 25 reel getiri 

elde edlldlğlne göre, enflasyon oranı yüzde 
kaçbr? 

Al 5 
Bl 6 
CL 7 
DI 8 
El 9 

13. Aşağıdakilerden hangisi flnansal analizin 
amaçlanndan biri değildir? 

Al Faaliyet sonuçlarını gönnek 
Bl Üretim miktarını aıtınnak 
CL Gelecağ e yönelik planlar hazırtamak 
DI Çalışanların peıfonnan"ını ölçmek 
El Özsennaye ihtiyacını te"p~ etmek 

14. Pasif toplamı 500.000 TL, kısa vadeli borçları 
100.000 TL olan bir işıetmenin borçlanma 
oranı 0,6 Ise. bu lşlebnenln uzun vadelı 

borçları kaç TL dir? 

Al 200.000 
Bl 150.000 
cı 100.000 
DI 90.000 
El 80.000 

15. Aşağıdakilerden hangisi değişken giderler 
arasında ıw: iI.ıııU2 

Al Hammadde giderleri 
Bl Yamımcımadde~r 
cı işletme malzemesi giderleri 
DI Direkt işçilik ücrelleri 
El Yönetici maaşları 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Varlıkların finansmanında kullanılan sermaye 
yapısının, hisse başına kira etkisini ölçmek 
ıçın kullanılan analız teknığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bileş ik kald ııaç 
B) Fon akım lablosu 
C) Finansal kaldııaç 
D) Faaliyet kald ııacı 
E) Başabaş noklası 

17. Bır lşlebnenln çalışma kaldıracı derecesi 2, 
birleşik kaldırat; derecesi 6 ise, finansal 
kaldıraç derecesi kaç olur? 

A) 2 
B) 3 
cı 5 
D) 6 
E) 8 

18. Bir işlebnenin sabit giderleri 450.000 TL, 
bırım değışken gıderlerı 25 TL ve ürün sabş 
fıyatı 45 11. olduğuna göre, bu işlebnenin 
110.000 TL kir elde edebilmesi için gerekli 
üretim miktan kaç adeilir? 

A) 17.500 
B) 20.000 
cı 25.500 
D) 28.000 
E) 30.000 

19. ~ağıdakilerden hangisi bütçelemenin 
sakıncalan arasında m almaz? 

A) Zaman zaman bazı hayallerin bütçede yer 
alması nedeniyle olumsuz durumların ortaya 
çıkması 

B) Bütçelerin, verimsiz haıcamalan gizleyici bir 
aıaç olaıak kullanılabilmesi 

cı Bütçeler hazırlanııken aşın derecede 
ayrıntıya girilmesi durumunda, asıl amacın 
gözden kaçmasına neden olabilmesi 

D) Bütçe hedeflerinin, yöneticilerin 
yaratıcıııklann. kısıtlayabilmesi 

El Denetim gider1erinde artışa neden olması 

A 15 

A 
20. Bütçelerin ilgili kişilerin gerekli bilgilere 

nitelikte 
bütçeleme 

kolaylıkla ulaşabilecekleri 

hazırlanmasıı aşağıdaki 

ilkelerinden hangisinin gereğidir? 

A) Uzmanlaşma ilkesi 
B) iklisadilik ilkesi 
cı Şeffaflık ilkesi 
D) Kesinlik ilkesi 
E) Birlik ilkesi 

21. Aşağıdakilerden hangisi, lşlebnelerde nakit 
bütçesi hazırlanmasınm amaçları arasmda 
l!!! almaz? 

A) Yatınmlaman beklenen kirlılıgı hesaplamak 
B) Karpayı dağıtımını planlamak 
cı Mevcut ve sağlanacak nakdi etkili bir 

biçimde kullanmak 
D) işletmenin nakit ihtiyacını önceden 

belirlemek 
E) Satın almalarda, peşin ıskontosundan 

yeıaılanmak 

22. Proforma finansal tablolar ile ilgili aşağıdaki 
Ifadelerden hangisi yanlısbr? 

A) Oıanlar yöntemi. özellikle faaliyete yeni 
başlayan işletmelerin pmfonna tablo 
hazıılamalarında kullandıklan bir yöntemdir. 

B) Satışlann yüzdesi yöntemi, pmforma 
tabloların hazırtanmasında kullanılan bir 
yöntemdir. 

C) Pmfonna gelir tablosu, pmfonna bilançodan 
önce hazırlanmalıdır. 

D) Pmfonna bilançolama aktifler pasiflemen 
fazla ise, fon fazlalığı söz konusudur. 

E) Pmfonna bilanço ve pmfonna gelir tablosu 
birbirine bağımlı fınansallablolamır. 

23. Aşağıdakilerden hangisi çalışma 
sermayesinin unsurlanndan biri değildir? 

A) Gelir tahakkuklan 
B) Menkul kıymetler 
C) Dağ ıtılmamış kirlar 
D) Hazır değerler 
E) Alacaklar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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C) Pmfonna gelir tablosu, pmfonna bilançodan 
önce hazırlanmalıdır. 

D) Pmfonna bilançolama aktifler pasiflemen 
fazla ise, fon fazlalığı söz konusudur. 

E) Pmfonna bilanço ve pmfonna gelir tablosu 
birbirine bağımlı fınansallablolamır. 

23. Aşağıdakilerden hangisi çalışma 
sermayesinin unsurlanndan biri değildir? 

A) Gelir tahakkuklan 
B) Menkul kıymetler 
C) Dağ ıtılmamış kirlar 
D) Hazır değerler 
E) Alacaklar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. ~ağıdaki durumlardan hangisi, çalı~ma 
sermayesi düzeyinin vetertlz hale gelmesine 
yol açar? 

Al Semıaye artırımı yapılması 
Bl Giıdi fıyatlarının düşmesi 
C) Alacak devir hızının artması 
D) Stok devir hızının artması 
El iş hacminin genişıemesi 

25. ~ağıdakil8rd8n hangisi brüt çalışma 

sermayesini ifade eder? 

Al Dönen varlık toplamı 
Bl Kısa vadeli borçlar toplamı 
CL Aklif toplamı 
Dl Pasif toplamı 
El Duıan varlık toplamı 

26. ~ağıdakilerden hangisi duran varlıkların 
özelliklerinden biridir? 

Al Riskinin düşük olması 
Bl Haıeketli olması 
C) Bölünemez olması 
Dl Kısa vadeli olması 
El Lik~ olması 

27. ~ağıdaki yatırım araçlarından hangisinin 
riski diğerlerine göre ı!i.!!i!. yÜksektir? 

Al Vadeli mevduat 
Bl B tipi yatırım fonu katılma belgesi 
CL Devlet tahviii 
D) Hazine bonosu 
El Hisse senedi 

28. Beklenmeyen giderleri karşılamak için nakit 
bulundurmak, aşağıdaki nakit bulundurma 
amaçlarından hangisine örnektir? 

Al Spekülasyon 
Bl Yatırım 
CL işlem 
Dl Tedbir 
El Kar 
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29. ~ağıdakil8rd8n hangisi bir i~18bn8nin nakit 

durumunu olumlu etkıler? 

Al Yatırım amaçlı aıazi satın almak 
Bl Mal alış ödemelerini geciklinmek 
CL Stokları artımıak 
Dl Kıedili satışların vadesini uzatmak 
El Banka kıedilerini azaltmak 

30. ~ağıdakllerden hangisi, kasada ve 
bankalarda nakit olarak tutulan para Ile en 
fazla bir yıl içinde paraya dönÜştÜrülebilecek 
varlıkları ifade eder? 

Al Hazır değerler 
Bl Finansal varlıklar 
cı Menkul kıymetler 
Dl Duıan vartıklar 
El Dağ ıtıımamış karlar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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