MUHASEBE DENETiMi VE MALi ANALiz

2010 BS 3421-A

1. Işletmeıade ilgili

olan

kişi

finansal bilgi gereksinimini
hangisi sağlamaktadır?

ve kuruluşl ... ın

5.

aşagıdakilerden

Kanıtla

hangisi
A)

Al

Ortaklar

Bl Devlet

B)

CL lşlebııe üst yönelimi
OL Denetçiler
El Muhasebe bilg sistemi

c)

aşağıdaki

ilgili olarak,

A

ifadelerden

doğrudur?

Bir kalemin önemlilik derecesi azaldıkça
daha fazla sayıda kanıt toplanması gerekir.
Bir kalemin önemlilik derecesi ile ka nıt sayısı
arasında bir bağıntı yoktur.
Bir kalemin önemlilik derecesi kanıtın
uygunluğuna bağlıdır.

Bir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha
az sayıda kanıt toplanması gerekir.
E) Bir kalemin önemlilik derecesi arttıkça daha
fazla sayıda kanıt toplanması gerekir.
D)

2.

Aşağıdakilerden

ölçütlerden biri

hangisi denetimde

kullanılan

değildir?

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
Finansal tablolarda sunulan bilgiler
c) işletme
üst
yönetimince
be lirtenmiş
politikalar
OL üçüncü kişilerle yapılan sözleşme hükümleri

Al

Bl

El

6. Kontrol riski yüksek ise (zayıf bir iç kontrol
var
ise),
maddi
doğruluk
testlerinin

Vergi yasalan

düzen l enişi

bakımından

ifadelerden hangisi

D)

Maddi doğruluk testleri yıl içerisinde de
uygulanabilir.
Maddi
doğruluk
testleri
daha
etkili
prosedürlerden Olu şu r.
Maddi dOğruluk testleri daha nitelikli kanıt
toplamaya yönelmelidir.
Maddi dogruluk testleri daha fazla kanıt

E)

toplamayı sağlama lı d ır.
Maddi doğruluk testleri

A)
B)

c)
3.

hangisi

Aşağıdakilerden
standartlarından

biri

raporlama

degildir?

Al Tutartılık
Bl Yeterli açıklama
c) Görüş bildiıma
OL Ka nı t toplama

El

4.

Iç

A

7.

kontrolün olmadığı varsayımıyla, bir savın

duyarlılığına

B)
C)
D)
E)

veya ona çok

yakın

bilanço tarilıinde
zamanda yapılmalıdır.

Uygunluk

finansal tablolardaki

Al

aşağıdaki

yanlıstı r?

yanıltıcı

beyanlara olan

ne ad verilir?

Kontrol riski
Ömekleme dışı risk
Asıl risk
Bulgu riski
Kabul edilebilir yanlışlık

Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı
hesaplayarak
bu
örnekleme
aralığının
büyüklüğüne
göre
örneklem
birimlerini
seçtiği yöntem hangisidir?

A) Yarg ı sal seçim
B) Istatistikselolmayan seçim
C) Sistematik seçim
D) Blok seçim
E) Katmanlı seçim

,
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8.

Denetçi önceki deneyimlerine dayanarak
nakit ödemeler içinde birkaç alışılmamış
büyük tutarh ödeme bulunduğunun farkına
varmıştır.
Istatistiksel
örnekleme
kullanımında denetçinin en uygun yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

12.

Aşağıdakilerden

hangisi
mali
tablolara
uygulanan analiztekniklerinden biri değildir?

A)
B)
c)
D)
E)

Büyük ödemeler ayn olarak incelenecek
nakit
ödemeler
evrenini

Fon ak ışı analizi
Aritmetik analiz
Yüzde metodu ıle
Oran analizi
Trend analizi

analız

şekilde

katmanlaştınnak

Omeklemde ortaya çıkan alışılmamış büyük
ödemeleri elimine etmek
cl Alışılmamış büyük ödemeler elde edilinceye
dek yeni örnek birimleri çekmeye devam
etmek
D) Alış ılmamış
büyük
ödemelerin
etkisini
azaltmak
için
ömeklem
büyüklüğünü
B)

13.

Geliı lablusuııda, uzun vadeli burçıcınma
giderleri
B) Bilançoda, kısa vadeli ticari alacaklar
c) Gelir tablosunda, kısa vadeli borçlanma
giderleri
D) Bilançoda, ödenmiş sennaye
E) Bilançoda, kısa vadeli yabancı kaynaklar

A)

genişletmek

E)

Vılın

birkaç ayının
kapsayan bir örneklem

ödemelenni

oluşturmak

duran varlıklar"
gelirlerine ait
muhasebe
kayıtlarının
dönemsellik
ve
süreklilik
ilkelerine
göre
kayıtlanıp
kayıtlanmadığını incelemek hangi denliftim
amacı çerçevesinde yapıhr?

9. "Menkul

kıymet

nakit

gruplarıyla

ilgili

Bır
yıl
içinde
ödenmesi
gereken ve
ödenmeleri dönen varlıklarla yapılacak olan
borçlar hangi tabloda , hangi adla yer alır?

ve mali

yatırım

14. Işletmen in bilançosunda menkul kıymet ler kalemi
birinci yılda 100 TL iken ikinci yılda sıfırdır.
Bu durumda

A) Varolma
B) Değerleme

Tekniğine

cl

edilir?

değişme

Tam lık

D) Açıklama
E) Sunum

A)

Karşılaştlmlah

Tablolar Analiz
menkul
kıymetlerdeki
aşağıdakilerden hangisi ile ifade

Menkul
azaldığ ı

göre

kıymetlerde

için

ikinci

işletmenin

yılda ilk yıla göre
likiditesinde aza lı ş

vard ır.

yüzdesi sonsuzdur ve ikinci yılda ilk
göre 100 TL bir azalış vardır.
c) Menkul kıymetlerde ikinci yılda ilk yıla göre
100 TL ve 'Yo100'lük biı cızalıŞ VClıd lı.
D) işletme birinci yılda geçici yatrnm amacı ile
menkul kıymet le re sahipken ikinci yılda
bunlan elden çıkartmıştı r.
E) Menkul kıymetlerde ikinci yılda ilk yıla göre
100 TL aza lı ş göstermştir.
B)

Aıalış
yıla

10. Tüm işlemlerin kayıtlara miktar ve tutar
olarak
tam
Qltç irilip
geçirilmediğini
sorgulamak aşağıdaki maddilik testlerindeki
özel denetim amaçlarından hangisidir?
A) Tam lık
B) Varolma

cl

Değerleme

D)
E)

Sunum
Açıklama

15.

Karşılaştırmalı

geçmişteki
gelişmeler
yorumlanır?

11. Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç
uyulmamışsa denetçi ne tür görüş bildirir?

A)
B)
C)
D)
E)

A

tablolar analizinde işletmenin
şimdiki durumu arasındaki
aşağıdakilerden hangisine göre
ve

A) SektÖr ortalamalan ile karşılaştırmalara
B) Karşılaştırmalı tablolara
C) Mutlak ve oransal deği~melerin birlikte
incelenmesine
D) Neden·sonuç ilişkisine
E) Gelişme yönü incelenmesine

Olumlu görüş
Olumsuz şartlı görüş
Olumsuz görüş
Olumlu şartlı görüş
Görüş bildirmekten kaçınır.
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16. Gelir tablosu kalemlerinin dikey yüzdeleri
he s aplanırken
100
ka bul
edilen tutar
a ş ağıdakilerden hangis idir?

19. Trend analizi hangi amaçla,
hangi si ne uygulanır ?

aşağıdaki lerden

Belli bir dönemin mali tablolarına ait kalemlerin
ve
dagılımını
belirlemek
amacıyla, fon akım tablosuna
Bl Kalemlerdeki kısa vadeli cEgişme egihmiri
belirlemek amacıyl a, blanço, gelir tablosu ve
kar dağıtım tablosu kalemlerine
c) Kalemlerin oransal büyüklügiıü belirlemek
amacıyla, envanter kayıtlarına
OL Kalemlerdeki mltlak ve oransal değişmmn
nedenlerini ve sonuçla-ını belirlemek amac ıyla,
satışların maliyeti ta,josuna
El Kalemlerdeki UZlJ'l vadeli degşme eği li m i n
belirlemek amacıyla, bilanço ve gelir tablosu
kalemlerine

Al
Al
Bl
cı

OL
El

büyüklüğ:jnü

Kalemin tutan
Net satışlar
Aktif veya pasif toplamı
Bölüm sonuçlan
Dönem net karı

17. Işletmenin kısa vadeli yab ancı kaynaklarını
dönen varlıkların finansmanında kullanmı ş
olduğunu aşağ ıdakilerd8fl hangi s i gösterir ?

20. Net

satış lar

ile

satışların

kar şılaşt ı rıhrken,

Dönen vaflı k toplarıının öz kaynak topları ından
büyiJ<: ol m ası
Bl Yabancı
kaynak toplamının öz kaynak
toplarıından az olması
CL Dönen varlık
toplarıının
ruan
varlık
toplam ından küçük olması
OL Dönen varlık toplamının kısa vadeli y<banc:ı
kaynak toplamındarı büyük olması
El Duran varlık toplamının kısa vadeli yabancı
kaynak toplamındarı büyük olması

Al

maliyeti

aşağı d akilerden

eğ ilim leri

hangisini

dikkate al mak gerekir ?
Al
Bl

Satışların peşin olupolmadığını

cı

Alışların

OL
El

2 1.

SatıŞ

iOOrimlerini
kredili olup olmadığını
Fiyat ve miktar hareketlerini
Kredli satışların eğilimini

Eğilim yüzdeleri
göre bulunur?

a ş ağ ı dakilerden

hangisine

Kalemin diger yıldaki tutan X 1001 Kalemn
baz yıl tutarı
Bl Kalemin baz yıltutarı X 1001 Kalemin diğer
yıldaki tutan
c) Kalemin baz yıl tutanı Kalemin incelenen
dönem tutarı X 100
OL Kölemin im;eleııeıı döııem tulön X 1001
Kölemin biı öııceki dönem tutarı
El Kalemin incelenen dönem tutarı X 1001
Kalemin inceleme dönemindeki ilk yıl tu ta n

Al

18.

Aşağ ı daki

dikey yüzdeler bir üretim
bilançosundan elde edilmiştir

işletmesinin

.h.
Duran Va rlık lar

.}2,
55

130
Öz Kaynak lar

Bu bilgilere göre

5
40

varlık·kaynak ili ş ki s i

edildiğinde a şağıdaki

analiz
sonuçlardan hangisi

çıkartıl a m az?

Al

22. Işletmenin cari oranı 1,8 iken asit test oran ı nın
0,6 olması aşağıdaki durumlardan hangi sini
ifade eder ?

işletmeni n kısa vadeli borç ödeme güçü

iyidir
Bl

işletmenin net çalışma sermayesi noksan ı

Al
Bl

vardı r.

CL

işletmenin duran varl ı klarının finansmanında

Dl

kısa vadeli yabancı kaynaklar kUllanılmıştır.
Bir üretim işletmesi olduğu için varlı kların

El

işletmenin üretim. satış ve giderleri
karş ı lamada sıkıntıs ı

A

Hazır değer l er oranının

işletmeni n

yüksek

kısa vadeli

oidlg.ınu

borçlarını

ödemede

stoklara önemli derecede bağımlı oid.ıg.ıru
CL i şletmenin net çalışma sermayesi noksanı
oIdJ!)Jnu
OL Işletmenin likidtesinin iyi oIdJğı..rıu
El IŞıetmerıin std<larının yetersiz oId.ı!)JrMJ

olabilir.
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23.

Aşağıdakil e rden
s ınırlılıklarından

A)

ha ngisi oran
biri degi ldir?

Oranlar
kalemler
gösterdikleri halde bu

analizinin

Aşağıdakilerden

!..!l YiWıI.LL fon

arasındaki
ilişkinin

'ZT.

ilişkiyi

Al
Bl

nedenlerini

açıklamazlar.

Bl

cı

OL

El

Fiyatlar genel düzeyindeki degişmeler
finansal tablo kalemlerinde de değişmeye
neden olabilir.
Döneme ait oranların önceki yılın oranları ile
karşılaştınlması
analiste eQilim hakkında
bilgi verir.
Finansal
raporlamada
tekdüzen
uygulamalann olmadığı durumlarda hem
işletmeler arası karşılaştımıalar hem de
işletmenin
kendi dönemleri arasındaki
karşılaştımıalar anlamını yitirebilir.
Veriler bir bütün olmad ı kça analizde

cı

OL
El

28.

hangisi fon

akım

tablosunda

kaynağıdı r?

Olağan d ışı

faaliyetlerden sağlana n kin
duran varlık satışında n dolayı
sağlanan kar
Mali duran varlıklann satışından sağla n an
kar
Kısa vadeli banka kredileriyle sağlanan
kaynak
Olağan faaliyetlerden sağlanan kar
Maddi

Aşağıdakilerden
varlık

hangis i paras alolmayan
kalemlerinde n biri değildir?

Verilen Sipariş Avanslan
Gelecek Aylara Ait Gelirler
cı Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
OL Borç ve Gider Karşı lı klan
El Stoklar

kullanılamaz.

Al
Bl

24. I ş letme
sahipleri
tarafından
sağlanan
ser mayenin bi r birimi ne isa bet eden kar
oranını görmek için a ş ağıdaki ora nlardan
hangisi hesaplanır?

29.

Paranın

değerindeki

deği ş meleri

yansıtmaması

A)
Bl
cı

OL
El

s ebebiyle gerçek durumu
yansıtmayan mali tablolardaki kalemlerin
uygun değerleme ö lç üleriyle düzeltilmesi
i ş lemine ne ad verilir?

Devamlı semıayenin karlılıgı oranı

Toplam varlıklann kartılığı oranı
Net kar ma rjı
Net faaliyet karı marjı
Öz kaynakların karlılığı oranı

Al
Bl
cı

OL
El

25. Net çalışma sermayesi
hangisini ifade edw ?

noksanı aşağıdakilerden

Al
Bl

işletmerin kısa vadeli bcı'ç öOOme güçlüğjrii
işletmerin öz kaynaklarının yetersiz ddJğunu

CL
OL

Dönen

Dönenvarlıkların

30. Ülkemizdeki s on üç yılın bile ş ik enflasyon
oranı % 90 olarak gerçekleşmişse aşağıdaki
ifadele rden hangisi doğrudur?

finanse edlemedği~
öz kaynaklarla finmse

varlıkların

ed l dğini

El

Sadece
dönen
varl ı klara
enflasyon
muhasebesi uygulanır.
Bl Enflasyon muhasebesi uygulanır.
cı Enflasyon muhasebesi uygulanmaz.
OL SPK' ya tabi işletmeler enflasyon
muhasebesi uygular.
El Sadece
üretim
işletmeleri
enflasyon
muhasebesi uygular.

Al

işletmenin sermaye eksiği oIdığLnu

26. Birbirini izleyen iki yılın bilanç os unda stoklar
kalemi ilk yılda 1.800 TL iken ikinci yılın
bilanç osunun 2 .850 TL olması fon ak ı m
tablos una na s ıl yansıya caktır ?
Al
Bl

CL
OL
El

A

Finansal muhasebe
Enflasyon muhasebesi
Deflasyon muhasebesi
Maliyet muhasebesi
Uzmanlık muhasebesi

1.050 TL lik fon kaynağı olarak
1.800 TL lik fon kaynağı olarak
Fon ak ı m tablosunda yer almaz.
1.050 TL lik fon kullanımı olarak
2.850 TL lik fon kullanımı olarak
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