
 

1. Kорпорацияның мақсатты ақшалай қорларының түрлері 

A) мемлекеттік 

B) материалдық емес 

C) еншілес 

D) бюджеттік, жеке 

E) тұтыну, жинақтау 

F) резервтік 

G) республикалық, жергілікті 

H) капитал қозғалысын талдау және жоспарлау 

2. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік меншік 

нысандағы корпорациялар 

A) республикалық 

B) жергілікті 

C) коммуналдық 

D) аралас 

E) федералдық 

F) шетелдік 

3. Aйналымнан тыс активтердің ауыспалы айналым операциялық қозғалысы 

A) келтірілген құннның мөлшері 

B) әлеуметтік-тұрмыстық белгі құны 

C) қызмет көрсету құны 

D) өнімге көшірілетін айналымнан тыс активтердің тозуы 

E) айналымнан тыс активтердің бастапқы сомасы 

F) айналымнан тыс активтерді инвестициялауда амортизацияның 

жинақталған сомасы 

4. Портфельдік теориясына сәйкес айналым активтерін қалыптастыру 

A) консервативті 

B) нормативті 

C) нормалау 

D) қалыпты 

E) өтімді 

F) агрессивті 

5. Aйналым капиталын нормалауда қолданылатын әдістер 

A) тікелей шот 

B) кумулятивтік 

C) қалдықтардың азаю 

D) талдау 

E) коэффициентік 

F) өндірістік 

 

 
  



 

6. Kәдімгі қызмет түрлері бойынша материалдық шығындар 

A) өндірістік құн 

B) өндірістен тыс шығындар 

C) шикізат пен материалдар 

D) тауардың шекті өндірістік өзіндік құны 

E) жартылай фабрикаттар, отын, энергия шығындары 

F) ыдыс материалдары шығындары 

7. Aғымдағы активтер мен ағымдағы қаржылық міндеттемелер араларындағы 

айырмашылық 

A) сатудан түсім 

B) қаржылық тұрақтылық 

C) корпорация өтімділігі 

D) төлем қабілеттілік 

E) банкроттылық ықтималдығы 

F) корпорацияның қаржылық жағдайы 

G) айналым капитал мөлшері 

H) тәуекел дәрежесі 

8. Kәсіпорын пайдасының функциялары 

A) кәсіпорын қызметінің өлшемі мен көрсеткіштерінің тиімділігі 

B) операциялық пайда 

C) салық салуға дейінгі пайда 

D) ынталандырушы 

E) салық салынбаған пайда 

F) нарықтық пайда 

G) маржыналды пайда 

H) түрлі деңгейдегі бюджеттердің кіріс көздері 

9. Kорпорацияның ықтималды залалдарын және меншікті акцияларын өтеп 

алу үшін құрылады 

A) қосымша капитал 

B) тартылған капитал 

C) меншік капиталы 

D) резервтік капитал 

E) акционерлік капитал 

F) жарғылық капитал 

10. Қаржы тиімділігінің тұтқасы (қаржылық левереджды) есептеңіз: қарыз 

капиталы - 50 млн.доллар; меншік капиталы - 80 млн.доллар; 

дифференциал; – 10%; салық мөлшерлемесі - 20% 

A) 5% 

B) 7,2% 

C) 4,5% 

D) 4 % 

E) 6,8% 

F) 7,5% 

G) 0,5% 

H) 7% 


