Muhasebe ve Finansal Raporlama

Deneme Sınavı

1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal
para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi
muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?

5)
İşletme 01.10.2013 tarihinde 40.000.YTL ödeyerek bir binek otomobili pazarlama faaliyetlerinde kullanmak üzere satın
almıştır. Dönem sonunda varlığın ekonomik
ömrü 5 yıl olarak öngörülmüş ve Normal
Yöntemi’ne göre amortisman ayrılması
kararlaştırılmıştır.

a) Tutarlılık kavramı
b) Özün önceliği kavramı
c) Parayla Ölçme Kavramı
d) Sosyal sorumluluk kavramı
e) Kişilik kavramı

Yukarıdaki bilgilere göreII.yıla ait amortisman gideri tutarı kaç TL olur?
a) 15.000
b) 16.000
c) 18.000
d) 20.000
e) 17.000

a) İhtiyatlılık – Süreklilik
b) İhtiyatlılık – Dönemsellik
c) Sosyal Sorumluluk – Maliyet Esası
d) Dönemsellik -Tam Açıklama
e) Süreklilik – Tam Açıklama

AKTİF AKADEMİ

2) Gelir ve gider kalemlerinin envanter
çalışmaları sırasında özellikle hangi muhasebe temel kavramları çalışmalarda ön
plana çıkartılır?

6) Aşağıdaki hesaplardan hangisi
özkaynak unsurlarından birisi değildir.
a) Yasal Yedekler
b) Dönem Net Karı
c) Maddi Duran Varlıkları Yeniden Artışları
d) Sermaye Yedekleri
e) Gelecek Yıllara Ait Gelirler

3) İşletmenin varlıklarına ait sigorta değerleri, hangi muhasebe temel kavramı
gereğince ve nerede gösterilmelidir?
a) Tutarlılık – Nazım Hesaplar
b) Tam Açıklama- Varlık Hesapları
c) İhtiyatlılık- Varlık Hesapları
d) Özün Önceliği – Gelir Bilançosu Dipnotları
e) Tam Açıklama – Bilanço Dipnotları

7) X işletmesi ana sözleşmesini hazırlarken ayıracağı kar yedekleri ile ilgili oranı
bir madde ile sözleşmesine eklemiştir. Bu
yedekler Tek Düzen Hesap planında aşağıdaki hangi hesap da izlenir.

4) Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeği unsurlarından birisi değildir.
a) Hisse senedi ihraç primleri
b) Hisse senedi iptal kârları
c) Menkul kıymetler ihraç farkı
d) Maddi duran varlık yeniden değerleme
artışları
e) İştirakler yeniden değerleme artışları

a) 540 Yasal Yedekler
b) 548 Diğer Kar Yedekleri
c) 541 Statü Yedekleri
d) 542 Olağanüstü Yedekler
e) 549 Özel Fonlar
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Aktif Akademi Eğitim Merkezi
8) İşletmenin finansal performansı ve
finansal durumu gösteren finansal tablolar denildiğinde akla gelen finansal tablolar aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

12) Aşağıdakilerden hangisi finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçevede
belirtilen finansal tabloların taşıması
gereken niteliksel özelliklerinden birisi
değildir?

a) Bilanço ve Nakit Akım Tablosu
b) Gelir Tablosu ve Bilanço
c) Bilanço ve Kar Dağıtım Tablosu
d) Gelir Tablosu ve Özkaynak Değişim
Tablosu
e) Özkaynak Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu

a) Anlaşılabilirlik
b) İhtiyaca Uygunluk
c) Tahakkuk Esası
d) Güvenilirlik
e) Karşılaştırılabilirlik
13) Aşağıdakilerden hangisi “Varlıklar
elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile ölçümlenir” şeklinde tanımlanan finansal
tablo ölçüm esasıdır?

a) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu
b) Döneme ait fon akım tablosu
c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu
d) Dönem sonu finansal durum tablosu
(bilanço);
e)Önemlimuhasebepolitikalarınıözetleyendi
pnotlarvediğeraçıklayıcınotlar
10) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre “değer düşüklüğü karşılığı” aşağıda sıralanan hangi hesap kalemi için ayrılmaz?

AKTİF AKADEMİ

9) Aşağıdakilerden hangisi tam bir finansal tablolar seti içersin de yer almaz?

a) Cari Maliyet
b) Gerçekleşebilir Değer
c) Tarihi Maliyet
d) Bugünkü Değer
e) Piyasa Değeri
14) Aşağıdakilerden hangisi belli bir otorite tarafından konulmuş olan kurallara,
uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yönelik “denetimin amacına”
göre denetim türüdür?

a) Reasürans Alacakları
b) Maddi Duran Varlıklar
c) Banka Kredileri
d) Finansal Varlıklar
e) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

a) Faaliyet Denetimi
b) Uygunluk Denetimi
c) Finansal Tablolar Denetimi
d) İç Denetim
e) Kamu Denetimi

11) TMS -16 Maddi Duran Varlıklar
Standardına göre; aşağıdakilerden hangisi doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir
maliyetler birisi değildir?

15)Vergi inceleme elemanlarının özellikle
imalatçı işletmelerde uyguladıkları randıman oranlarını dikkate alarak yaptıkları denetime ne ad verilir?

a) Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri
b) Doğrudan maddi duran varlık kaleminin
elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan
maliyetler
c) Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler;
d) İlk teslimata ilişkin maliyetler;
e) Kurulum ve montaj maliyetleri;

a) Uygunluk denetimi
b) Muhasebe denetimi
c) İç denetim
d) Vergi denetimi
e) Faaliyet denetimi
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16) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız
denetime tabi şirket türlerinden biri değildir?

20) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri:
X, No: 22 de geçen işletmenin iç kontrol
sistemi tarafından zamanında engellenememe veya tespit edilip düzeltilememe
olasılığı gösteren risk aşağıdakilerden
hangisidir?

a) SPK mevzuatına tabi şirketler
b) Portföy yönetim şirketleri
c) Varlık kiralama şirketleri
d) Limitet şirketler
e) Sigorta ve reasürans şirketleri

a) Kontrol Riski
b) Yapısal Risk
c) Tespit Edilememe Riski
d) İç Denetim Riski
e) Denetçi Riski

17) Aşağıdaki denetim türlerinden hangisinde önceki dönemlere ait rakam veya
bilgilerde güvenirlik oldukça düşük seviyededir?

18) Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesinde yer alması gereken asgari
unsurlardan birisi değildir?
a) Denetimin sonuçlarına ilişkin olarak yapılacak her türlü bildirimin şekli
b)Denetim ekibinin kimlerden oluşacağı
dâhil olmak üzere denetimin planlanması ve
yürütülmesine ilişkin olarak kararlaştırılan
hususlar
c) Denetim programının bir örneği
d) Ücretlerin hesaplanmasında kullanılan
esaslar ve varsa faturalandırmaya ilişkin
kararlaştırılan hususlar
e) Yönetimin, denetim sözleşmesini ve bu
sözleşmede yer alan şartları üstlendiğini
belirtmesi

AKTİF AKADEMİ

a) Uygunluk denetimi
b) Usul denetimi
c) Sınırlı denetim
d) Özel Denetim
e) Faaliyet denetimi

21) Aşağıdakilerden hangisi genel kabul
görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartları içinde yer alır?
a) Planlama ve yardımcıların gözlenmesi
standardı
b) Açıklama standardı
c) Mesleki dikkat ve özen standardı
d) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluk standardı
e) Görüş bildirme standardı
22) Denetçi bilanço sonrası önemli olayları ortaya çıkarabilmek için aşağıdaki
yöntemlerden hangisini kullanmaz?
a) Dönem sonundan sonra yapılmış işlemler
ve kayıtların incelenmesini
b) Daha önceki denetçi ve denetçi yardımcılarıyla görüşme yapmayı
c)İşletme tarafından düzenleniyorsa ara
mali tabloların incelenmesini
d) İşletme avukatlarıyla görüşme yapmayı
e) Yönetim Kurulu kararları ve toplantı
tutanaklarının incelenmesini

19) Yeterli kanıt toplayabilmeyi önleyecek derecede imkânsızlıkların ve sınırlamaların olması ne tür denetim görüşü
bildirmeyi gerektirir?

23) Denetçinin, üçüncü kişilere yazacağı
mektuplarla, işletmenin sisteminde simetrik olarak yer alan bilgileri istemesi
ne tür bir kanıt toplama tekniğidir?

a) Olumsuz Görüş
b) Olumlu Görüş
c) Şartlı Görüş
d) Görüş Bildirmekten Kaçınma
e) Olumlu Şartlı Görüş

a) Doğrulama
b) Belgelerin incelenmesi
c) Analitik yöntemler
d) Yeniden hesaplama
e) Soruşturma
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24) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi iç
kontrol hakkında bilgi toplamada kullanılmaz?
a) Anket
b) Akış Şeması
c) Doğrulama
d) Soru Kâğıdı
e) Not Alma

a) Denetim standartlarına uyumu belirlemek
b) Denetim raporunu hazırlamak
c) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uyumu belirlemek
d) Mali tablolar hakkında görüşe ulaşmak
e) Denetim işlemlerini yapabilmek

AKTİF AKADEMİ

25) Denetim kanıtlarının denetçi tarafından toplanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
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DENEME SINAVI
1- C
2- B
3- E
4- C
5- B
6- E
7- C
8- B
9- B
10- C
11- A
12- C
13- C
14- B
15- E
16- D
17- D
18- C
19- D
20- A
21-A
22-B
23-A
24-C
25- D

