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1.

MUHASEBE DENETiMi VE MALi ANALiz

Aşağıdakil er den

Al

hangisi bir

kanıt değildir ?

5. Finansal tablolardaki bir hesap kalanında
veya işlem grubunda iç kontrol politika veya
prosedürleri
tarafından
zamanında
bulunamaması veya önlenememesi sonucu
bir hatanın meydana gelebilmesi riskine ne
ad verilir?

Denetçirin gözlemleri

Bl Genel kabul görmüş mıJıasebe ilkeleri
CL

Müşteri li n

A

üçün:ü kişilerle yazışmaları

Dl Denetçinin yaJXığl soruşturmalar
El Müşterilin sözlü beyanı

Al
Bl

c)
OL
El

Oogal risk
Bulgu riski
Denetim riski
Kontrol riski
Hile riski

de
mali
tabl oların
bağım s ız
denetimini yapabilmek için aşağıdakilerden

2. Türkiye'

hangis ine gereksinim duyulmaz?

Al
Bl

Denetim standartlannın tümüne uymaya
Denetlenacek
işletme
yetkilileri

6. "Kontrol çevresi , Risk değerleme , Kontrol
eylemleri, Izleme, Bilgi ve
iletişim
a ş aQldakllerden hangisinin unsurlarıdır?

ile

görüşmeye

müşavir unvanına sahip olmaya
ilgili vergi dairesine bildirimde bulunmaya
Denetim
genel
standartlanna
uygun
davranmaya

c) Yeminli mali
OL
El

Al
Bl

Bagımsız

c)

Dış denetimin
Muhasebe denetiminin
iç denetimin

Dl
El

3. Denetçinin üçüncu kişilere mektup yazarak
muşteri ile ilgili belli konularda bilgi istemesi
ne tür kanıt toplama tekniğidir?

Al

7. Denetçinin örneklernden elde ettiği sonuçlara
bakarak iç kontrolün yeterince güwnli
olmadığı halde, güvenilir
olduğu
kanısına
varmasına ne ad verilir ?

Doğrulama

Bl Soruştumıa
c) Belgelerin incelenmesi
OL
El

Al

Dl

El

4. Denetçinin fina nsal ve fina nsalolmayan
veriler arasındaki ilişkiyi inceleyerek ve
karşılaştırarak
finansa l tablo hesaplarını
değerlendirmede kullandığı yöntemlere ne ad
verilir?
Analitik yordamlar
Denetim testleri

c)

Doğrulama

Dl
El

Değerleme

A

GCNenilirlik

Bl iç korirol riski
CL Alfa riski

Yeniden yapma
Ye niden hesaplama

Al
Bl

de netimin

iç kontrolün

Örnekleme riski
Beta riski

8. Denetçi, bankaya
kayıtları

a § ağıdaki

yatırılan

paralara ilişkin
belgelerden hangisiyle

doğrulamaııdır?

Al
Bl

Yevmiye defterleriyle
Banka dekontlan ve bankanın
hesap özetleriyle
CL Tahsil ve tediye fişleriyle
OL Banka kredi sözleşmeleriyle
El Kesin mizanla

Kayıt ve belgelerin kontrolü
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gönderdiği

izleyen sayfaya geçiniz.
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müşteri
sözleşmesine
ve

işletmenin
ana
hisselerin
dağılımına
yönelik
incelemeleri aşağıdaki denetim
testlerinin hangisinin kapsamında yapar?

9, Denetçi,

Al
Bl

c)
Dl
El

14.

Aşağıdakilerden

hangisi

duran

varlıklardandır?

Al

Hesap kalanı testleri
Maddi doğruluk testleri
Uygunluk testleri
Analitik prosedürler
Varolma testleri

Bl

Gelecek aylara
lahakkuku
Stoklar

ait

giderier

cı

Hazır değerler

OL

Özel tükenmeye tabi varlıklar
Menkul kıymetler

El

ve

gelir

10. Mali tablolar genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine gôre hazırlanmış ve tam açıklama
kuralına uyulmuşsa denetçi raporunda ne tür
görüş bildirir?
Al
Bl

Olumlu

15.

görüş

Aşağıdakilerden

tablolar analiz

Şartlı görüş

hangisi
karşılaştırmalı
özelliklerinden biri

tekniğinin

değjldir?

c) Olumsuz görüş
Dl

Görüş bildimıekten kaçınır.

El

Şartlı

Al

olumsuz

incelenen

işletmenin

gelişme
yönü
verecek verileri saglar.
dışındaki
rakip
işletmelerin

hakkında görüş

Bl

işletme

karşılaştırılmasını sağlar.
cı

11 . Denetim
hakkında

bittiğinde

denetçi denetimin yapılışı
a ş ağıdakilerden
hangisine bilgi

OL

verir?
Al

Bl
c)
Dl

El

12.

Müşteri

ile

denetçi
olarak
mektuba ne ad verilir?

anlaşmazlıklarda

Al

Bl
c)
Dl

El

El

Ortak sorumlu denetçiye
Mali tablolardan sorumlu yöneticiye
Baş denetçiye
Maliye bakanlığına
Yönetim kuruluna

kanıt

arasındaki
kullanılan

16.

Karş ılaştırmalı

yıllık

Aşağıdakilerden

ototinansman
biridir?
Al

hangisi

yapısını oluşturan

Al

Dl
El

A

tablolar analiz tekniğinde iki
kalemlerin oransal

olduğunda

Kalemin yer aldığı bölüm top lamı yüz kabul
edilerek incelenen kalemin ikinci yıldaki
tutannın grup toplamına oranlanarak yüz ile
çarpılması yla

cı

işletmenin

kalemlerden

Net çalışma sermayesi

OL

GL Dönem nel zararı
cı

veri

değişimi nasıl hesaplanır?

Denetim sözleşmesi
Müşteri teklif mektubu
Müşteri beyan mektubu
Anlaşma mektubu
Telif mektubu

Bl

13.

analiz dinamik analiz özelliğirıe
sahiptir.
Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar
itibarıyla
karşılaştırılarak
incelenmesine
olanak Ianır.
Yatayanaliz olarak da adlandınlır.
Yapılan

incelenen

kalemin

gösterdiği

değişim

bir

önceki yıla

büyüklÜğünün

göre
genel

toplama oranlanarak yüz ile çarp ı lmasıyla
Kalemin yer aldığı bölüm top lamı yüz kabul
edilerek incelenen kalemin ikinci yılda birinci
yıla
göre gösterdiği değişimin mutlak
büyüklünün grup toplamına oranlanarak
yü z ilo çorpılmaı:ıykı
ilk yılın rakamından ikinci yılın rakamının
çıkartılmasıyla

Yeniden değerleme artışı
Sermaye yedekleri
Karyedekleri

El

3

Bir kalemin karşılaştınlan iki hesap dönemi
tutarlan arasındaki mutlak farkın ilk yılın
tulanna oranlanarak yüz ile çarp ı lmasıyla
izleyen sayfaya geçiniz.
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17.

Farklı

büyüklüklerdeki
ve
yapılardaki
birbirl eriyle
karşılaştınlarak
ana liz
edilmesine
aşağıdaki
analiz
tekniklerinden hangisi olanak tanımaz?
işletmelerin

A) Karşı laştırmaıı tablolar analizi
BlOran analizi
c) Rasyo analizi
Dl Yüzde analizi
El Dikeyanaliz

21.

KalemNıllar

Dönen
Varlı klar

"'''
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Yukarıdaki tabloya gore, 2007 yılı baz
alındığında , donen varlıklann ve kı sa vadeli
yabancı kaynakların , hesaplanacak eğilim
yüzdelerinin yorumu için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A\

Dönen varl ı klar sürekli ve

hızlı artıs

eğil imi ndedir.

Aöilimi dönen
daha düşüktür,
C\ Kısa vadeli bordar ne kadar hızlı artarsa
artsın net calısma sermavesi + olduııu
sürece kar va rdır.
D) Dönen varlıklann cok h ı zlı artmas ı likidite
açı sından çok iyi değildir.
E\ isletmenin incelenen tüm vıllarda net cahsma
sermayesi yoktur.
B\

KıliS

vadeli

bardarın artıs

varlıklardan

18. Bir işletmenin bir döneme ait gelir tablosunda
yer alan "Net Satışlar" tutannın yüz (100)
kabul edilerek her bir gelir tablosu unsurunun
net
satışlar
karşısındaki
payının
hesaplanması
aşağıdaki
analiz
tekniklerinden hangisidir?
A)
Bl
c)
Dl
El

Oran analizi
Rasyo analizi
Trend analizi
Yüzde yöntemi
Karşı laştırmaıı tablolar analizi

19. Dikey
yüzdelerle
ifade
edilmi ş
gelir
tablosunda aşağıdaki kalemlerden hangisinin
dikey yüzdesi 100 'den küc ük olamaz?
Satışlann maliyeti
Bl Esas faaliyet kan
c) Dönem net kan
OL Finansman giderleri
El Brüt satışlar

A)

20.

Kalem!YılliI"
Ya ba ncı
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"'''
50
125

K~;.,a kla r
zka na klar

Y uk ar ı da ki

50

100

A)

B)
C)
D)
E)

A

Öncelikli olarak

a ş ağıdakilerden

hangisini

kullanacaktır?

A) Varlık da{ıılımının analizini
B) Finansal yapı oranlannı
c) Kartı lı k oran la n nı
D) Sermayenin karlılığı oranlann1
E) Likidite oranlannı
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22. Işletme "A" Bankasına 3 ay vadeli kredi
almak üzere başvurmuştur. "A" Banka s ı

n.

.(jo ;I ; ~

k ...... rd.r ?

v ....... ,..."." " " 1'''''''''''- 500; Özkaynaklar400
Yabancı kaynaklar 500; Özkaynaklar 500
Yabancı kaynaklar 500; Özkaynaklar 600

Yabancı kaynaklar 600; Özkaynaklar 800
Yabancı kaynaklar 800; Özkaynaklar 600

23. Di sponibilite o ranı
ifade etmektedir?

a ş a ğıdakil e rden

hangisini

Al Öz kaynaklann karhlığı oranını
B) Varlıklann getirisi oranını
C) Nakit oranını
D) Devamlı sermayenin kftrl ı lığı oranını
E) Asit·test oranını
Izleyen sayfaya geçiniz.
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24. l ş lebnenin "Maddi Duran Varlıkların Öz
kaynaklara
Oranı"
'Y0230
olarak
hesaplanmıştır_
Bu
durumda
a ş ağıdaki
ifadelerden hangis i doğrudur?
Al

Oranın

bu kadar yüksek

çıkması

28,

Işletmenin

değişmeleri

gerçek durumu
yan s ıtmayan
mali tablolardaki kalemlerin
uygun değerleme ölçüleriyle duzeltilmesi
i ş lemine ne ad verilir?

mümkün
Al Makul deger muhasebesi
Bl Yeniden değerleme
c) Finansal muhasebe
OL Enflasyon muhasebesi
El Dönem sonu değerleme işlemleri

degildir.
Bl

Paranın
değerindeki
yan s ıtmaması
sebebiyle

öz

kaynaklan maddi duran
varlıklann finansmanında yeterli degildir.
c) Öz
kaynaklar
başka
varlıklann
finansmanında da kullanılmıştır.
OL Maddi duran varlıklarda yetersizlik vardır.
El işletmenin maddi duran varlıkları çok büyük
ölçüde amorti edilmiştir.

29. Fiyatlar genel düzeyinin hissedilir ölç ude ve
sürekli olarak yükselmesine ne ad verilir?
25. Fon

Al
Bl

tablos unun
duzanlenmas inde
a ş ağıdakilerden
hangisi
fon
çıkışı
yaratmadığı için fon kullanımı değildir?

Al
Bl
c}
OL
El

akım

c)
OL
El

maliyeti
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Dönemin finansman giderleri
Döne min amortisman giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Satışlann

30. Enflasyon
muha sebesine
göre
yapılan
duzelbne
işlemi
sonucunda
işlebnenin
parasal pasifi, parasal aktiften fazla ise
ortaya ç ıkan farka ne ad verilir?

26. işletme sermaye artınmına gitmiş ve 1.000 LL
nominal değerli hisse senetlerini 1 200 TL den
ihraç etmiştir.

Al
Bl

c)
OL
El

Bu

bilgilere göre, fon akım tablosunda
a ş ağıdaki durumlardan hangisi geçarlidir?
Al
Bl

c)
OL
El

Ekonomik ge lişme
Ekonomik kriz
Ekonomik durgunluk
Deflasyon
Enflasyon

Enflasyon zaran
Net parasal azalış
Satın alma gücü kazancı
Sal ın alma gücü zaran
Net parasal artış

Hisse senedi ihraç primlerirıd e n sağlanan
fon kaynağı büyüklüğü 200 TL dir.
Sermaye artınmından sağlanan kaynaklar
1.200 TL dir.
Hisse senedi satışından sağlanan kar
nedeniyle faaliyetler sonucu sağlanan kar
200 LL yüksek çıkmıştır.
Menkul kıymetlerdeki artış 200 LL olarak
fon kullanımına neden olmuştur.
Sermayedeki artışla sağlanan fon kaynağı
1.000 I I ve 200 TL fon akım tablosunda
yer almayacaktır.

27. Dönen
varlıkların
gunluk
faaliyatleri
sürdurmak için kullanılan kı s mına ne ad
verilir?
Al
GL

c)
OL
El

A

Brüt çalışma sermayesi
Normal faaliyet döngüsü
Net çalışma sermayesi
Öz sermaye
Dönen varlık sermayesi
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izleyen sayfaya geçiniz.

