1. işletmelerle ilgili olan kişi ve kuruluşların
finansal bilgi gereksinimini aşağıdakilerden
hangisi sağlamaktadır?

5.

Karar alıcıların beklentilerini göz önüne almaz.
Denetim standartları önemliliğin uygulanışı
konusunda yol gösteri ci di r.
C) Önemlilik kararı göreli bir kavramdır.
D) işletmeden işletmeye değişiklik göstermeyen
bir kavram dır.
E) Nesneldir ve yargıya yer vermez.

6.
2. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru
ve güvenilir olduğunu değerlendirmek için
kullanılan önceden kabul edi Imiş ölçütlere ne
ad verilir?

denetim

hangisi genel kabul

görmüş

Yeterli ve geçerli kanıt toplanması
Denetimin planlanması ve yardımcıların
gözlenmesi
C) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluk
D) Denetçinin bağımsız davranması
E) Tekdüzen hesap planına uygunluk
8.

Aşağıdakilerden
kişiliği

ile
sta n da rttı r?
A)
B)
C)
D)
E)

A
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Bir işletmenin geçmişinden ve kültüründen
etkilenen, işletmede çalışan kişilerde kontrol
bilinci oluşmasını sağlayan tüm faktörlere ne
ad verilir?
A) izleme
B) Risk değerleme
C) Kontrol eylemleri
D) Kontrol çevresi
E) Bilgi ve iletişim

standartları içinde~almaz?

A)
B)

4.

hangisi sürekli dosyada

A) Ön risk belirleme notları
B) Şirkettüzüğü
C) Kira sözleşmeleri
D) Telifsözleşmeleri
E) Yönetim kurulu toplantı notları

Muhasebe bilgi sistemi
Denetim planları
Denetim kanıtları
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
Genel kabul görmüş denetim standartları

Aşağıdakilerden

Aşağıdakilerden

almaz?

7.

3.

Denetimde "önemlilik"le ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)

A) Ortaklar
B) Devlet
C) işletme üst yönetimi
D) Denetçiler
E) Muhasebe bilgi sistemi

A)
B)
C)
D)
E)
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hangisi denetçinin mesleki
ilgili
genel
kabul
görmüş

"iç kontrol bir örgütteki kişilerin yaptıkları
faa liyetler ve onun için sağladıkları imkanlar
ölçüsünde başarılıdır" ifadesi, iç kontrol
kavramının hangi özelliğini yansıtmaktadır?
A)

Dikkat ve özen
bildirme
Kanıt toplama
Planlama ve gözetim
Soruşturma yapma

B)

Görüş

C)
D)
E)

iç kontrolden sadece kabul edilebilir (uygun)
bir güven vermesinin beklenmesini
iç kontrolün işletme amaçlarına ulaşmada
bir dişli vazifesi görmesini
iç
kontrolden
kesinlik
veya
garanti
beklenememesini
iç kontrolün bir süreç olmasını
iç
kontrolün
insanlar
tarafından
gerçekleştirilmesin i
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9. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla
evreni n tamamına aynı yolla uyguladığı
testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark
olması olasılığına ne ad veri li r?

13. Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç
uyulmamışsa denetçi ne tür görüş bildirir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Örnekleme dışı risk
B) istatistikselolmayan örnekleme
C) Örnekleme riski
D) Belirsizlik
E) Buluş örneklemesi

14. Net

Olumsuz şartlı görüş
Görüş bildirmekten kaçınır.
Olumlu şartlı görüş
Olumlu görüş
Olumsuz görüş

satışların,

kısmına

10. Denetçinin
denetiminde

hazır

değerler

titiz
davranmasının
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)

grubunun
nedeni

satışların

maliyetini

aşan

ne ad ver ilir?

A) Faaliyet zararı
B) Brüt satış zararı
C) Faaliyet karı
D) Brüt satış karı
E) Olağan kar

Likiditesi en düşük kalemler olması
Hile ve yolsuzluğa karşı en riskli kalemler
olması

C)
D)
E)

11.

Kasa kalemini içermesi
Bilançonun ilk grubu olması
Çok fazla kalemi içermesi

Aşağıdakilerden
varlıklara

12.

ilişkin

biri

değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Açıklama

hangisi
maddi
duran
özel denetim amaçlarından

Değerleme
Gerçekleşme

Sunum

Doğrudan doğruya işletme

ve işletmeyle ilgili
olan
ilişkilerden
kaynaklanan ve denetim raporu yazılma anına
kadar
da sonuçları kesinleşmemiş olan
gelecekteki belirsizliklere dayalı olaylara ne ad
verilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

arasında

Gelir tablosu olayları
borçlar ve zararlar
Olağanüstü olaylar
Bilanço sonrası olaylar
işlemlere dayalı olaylar
Şarta bağlı

Aşağıdakilerden

hangisi

duran

varlıklardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Varolma

tarafların

15.

Stoklar
Özel tükenmeye tabi varlıklar
Hazır değerler

Menkul kıymetler
Gelecek aylara
tahakkuku

ait

giderler

ve

gelir

16. Bir
işletmenin
birbirini
i zleyen
ayn i
uzunluktaki
dönemlere
ait
finansal
tablolarında
yer
alan
kalemlerdeki
değişmelerin
belirlenmesi, incelenmesi ve
değerlendirilmesine
olanak tanıyan analiz
tekni ğine ne ad ver ili r?
A) Yüzde Analiz Tekniği
B) Dikey Analiz Tekniği
C) Karşılaştırmalı Tablolar Analiz
D) Oran Analiz Tekniği
E) Fon Akış Analizi

Tekniği

izleyen sayfaya geçiniz.
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17.

Karşılaştırmalı
Stokların

Tablolar Analiz Tekniğine göre
incelenmesi sırasında stoklarda reel

bir artış olduğu saptanmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bu artışın nedeni olamaz?

20. Bilançoda yer alan aktifi düzenleyici bir
hesap olan birikmiş amortismanların dikey
yüzdesi nasıl hesaplanır?

A)
A)

Üretimde
fiyatındaki

kullanılan

sürekli

hammadde-malzeme

artış

B)
C)
D)

işletmenin iş hacminin artması
işletmede sürüm güçlüğünün olması
işletmenin çeşitli stok kalemleri

E)

denge kuramaması
Sürekli fiyat artışlarına karşı korunmak için
daha fazla stok elde bulundurulması

B)
arasında

C)

hesaplanır.

D)
E)

18. Gelir tablosu kalemlerinin dikey yüzdeleri
hesaplanırken
100
kabul
edilen
tutar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

19.

Kalemin tutarı
Net satışlar
Aktif veya pasif toplamı
Bölüm sonuçları
Dönem net karı

Aşağıdaki

40
60

Bu bilgilere göre

21. Trend analizi hangi amaçla,
hangisi ne uygulanır?

aşağıdaki

lerden

Kalemlerin oransal büyüklüğünü belirlemek
envanter kayıtlarına
B) Kalemlerdeki mutlak ve oransal değişmenin
nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek amacıyla,
satışların maliyeti tablosuna
C) Kalemlerdeki uzun vadeli değişme eğilimini
belirlemek amacıyla, bilanço ve gelir tablosu
kalemlerine
D) Kalemlerdeki kısa vadeli değişme eğilimini
belirlemek amacıyla, bilanço, gelir tablosu ve
kar dağıtım tablosu kalemlerine
E) Belli bir dönemin mali tablolarına ait kalemlerin
büyüklüğünü
ve
dağılımını
belirlemek
amacıyla, fon akım tablosuna
amacıyla,

işletmesinin

Kı.

VadeYab. Kay.
Uz Vad. Yab.Kay.
Öz Kayıaklar

55

40

varlık-kaynak ilişkisi

edildiğinde aşağıdaki

analiz
sonuçlardan hangisi

cıkartılamaz?

A)

Maddi duran varlık toplamı 100 kabul
edilerek hesaplanır.
Bu kalemin dikey yüzdesi hesaplanmaz.

A)

dikey yüzdeler bir üretim
bilançosundan elde edilmiştir.
%
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

Aktif toplamı 100 kabul edilir ancak aktifte
indirim olarak raporlandığı için negatif (-)
dikey yüzde hesaplanır.
Aktif toplamı 100 kabul edilir, genel toplam
içindeki payı hesaplanır, duran varlık
toplamı
100 kabul edilir, grup toplamı
içindeki payı hesaplanır.
Dönen varlık toplamı 100 kabul edilerek

işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü

22. Trend analizine
belirlenmesinde
dikkat edilir?

tabi

tutulacak

aşağıdakilerden

kalemlerin
hangisine

iyidir.
B)

işletmenin net çalışma sermayesi noksanı

A)

vardır.

c)

işletmenin duran varlıklarının finansmanında

D)
E)

vadeli yabancı kaynaklar kullanılmıştır
Bir üretim işletmesi olduğu için varlıkların
dağılımı normaldir.
işletmenin üretim, satış ve giderleri
karşılamada sıkıntısı olabilir.

B)

kısa

incelenecek kalemlerin
nakit sağlama
gücüne
Kalemler arasında anlamlı bir etkileşim olup
olmamasına

C)
D)
E)

incelenecek kalemlerin likiditesine
incelenecek kalemlerin büyüklüğüne
incelenecek kalemlerin satışlar ve karlılık ile
ilişkisine

izleyen sayfaya geçiniz.
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23. Uzun

yılların

mali tablo kalemlerini yan yana
mutlak tutarlarını baz yılın
mutlak tutarına bölüp yüz ile çarpmak
suretiyle yapılan analiz aşağıdakilerden
hangisidir?

27. Nakit

sıralayıp, bunların

A)
B)
C)
D)
E)

akım

aşağıdakilerden

tablosunda fonun
hangisidir?

kapsamı

A) Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
B) Kasa
C) Satışlardan elde edilen büyüklük
D) Likiditesi yüksek kalemler
E) Dönen varlıklar

Dikey yüzdeler analizi
Oran analizi
Fon akış analizi
Eğilim yüzdeleri analizi
Karşılaştırmalı tablolar analizi

28.

Aşağıdakilerden

hangisi
nakit
biri değildir?

kaynağı

sağlayan işlemlerden

24. Esas faaliyet

karı

aşağıdakilerden

A)
B)
C)
D)

i Net satışlar oranı %30 ise
hangisi söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

işletme ana faaliyet konusunda başarılıdır.
işletmenin faaliyet karı oranı düşüktür.
işletme dönemini karla kapatmıştır.
işletmenin
karlılığı
yan
faaliyetlerden

Alacakların tahsili
Tahvil ve finansman bonosu ihracı
Alacak senetlerinin ıskonto ettirilmesi
Nakden kar payı dağıtımı
Nakit karşılığı sermaye artırımı

etkilen miştir.
E)

işletmenin
iyileşme

faaliyet sonuçları
göstermektedir.

olumlu

bir

29.
25. Bir

işletmenin

likidite (asit-test) oranının 1,2
hangisini gösterir?

işletmenin

mevsimlik

hareketlerden

etkilendiğini

B)
C)
D)
E)

Nakit

hangisi
kalemlerinde n biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

olması aşağıdakilerden

A)

Aşağıdakilerden

büyüklüğünde atıllık olduğunu

parasal

varlık

Özkaynaklar
Avanslar
Gelir Tahakkukları
Maddi Duran Varlıklar
Hisse Senetleri

Alınan

Satışların

düzenli ve kararlı olduğunu
Net çalışma sermayesi noksanı olduğunu
Cari
borçları n
ödenmesin de
stoklara
bağımlılığın olmadığını

30.
26. Bir

işletmeye

ait

bazı

bilgiler aşağıdaki gibidir:

Dönen varlıklar:
Duran varlıklar:
Kısa vadeli yabancı kaynaklar:
Bu bilgilere göre
A)
B)
C)

D)
E)

2,5
2
1,5
1
0,5

işletmenin

1.500
1.200
1.000
cari

oranı kaçtır?

Paranın

değerindeki

değişmeleri

yansıtmaması

sebebiyle gerçek durumu
yansıtmayan
mali tablolardaki kalemlerin
uygun değerleme ölçüleriyle düzeltilmesi
işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Finansal muhasebe
Enflasyon muhasebesi
Defiasyon muhasebesi
Maliyet muhasebesi
Uzmanlık muhasebesi

izleyen sayfaya geçiniz.
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