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1. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi, işletmenin ekonomik fayda sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa neden olacak
yükümlülük aşağıdaki hangi finansal tablo
unsurunu tanımlamaktadır?
A) Gelir
B) Gider
C) Borçlar
D) Varlıklar
E) Nakit ve nakit benzeri

5. İnsansız hava aracı üretimi yapan bir işletme, 10.000 adet pay senedi ihraç etmek
suretiyle bir makine tedarik etmiştir. Söz
konusu işlem TMS 7 Nakit Akış Tabloları
uyarınca ne şekilde raporlanmalıdır?
A) Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak
B) Nakit akışı yaratmayan önemli bir işlem
olarak dipnotlarda
C) Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak
D) Nakit Akış Tablosunun en altında önemli bir
nakit çıkışı olarak
E) Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak

2.

3. Aşağıdakilerden hangisi TMS 1-Finansal
Tabloların Sunuluşu Standardına göre, finansal durum tablosunda ayrı olarak sunulması gereken asgari kalemlerden biri
değildir?
A) Stoklar
B) Canlı Varlıklar
C) Ticari ve Diğer Alacaklar
D) Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller
E) Kullanımdan Çekilen Duran Varlıklar

AKTİF AKADEMİ

I. İhtiyaca uygun sunum
II. Gerçeğe uygun sunum
III. İşletmenin sürekliliği
IV. Tahakkuk esası
V. Tahsil esası
Yukarıdakilerden hangileri Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve uyarınca
genel amaçlı finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin temel varsayımlardandır?
A) II-IV
B) III-IV
C) IV-V
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV-V

4. TMS’ye göre aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunun özelliklerinden değildir?
A) Kapsamlı gelir tablosunda, cari döneme ait
gelir giderler raporlandıktan sonra ayrıca öz
kaynaklara kaydedilen gelir ve giderlerin de
gösterildiği kapsamlı kârın hesaplanması gerekmektedir.
B) Olağandışı gelir ve kârlar ile olağandışı gider ve zararlar kapsamlı gelir tablosunda ayrıca
raporlanmalıdır.
C) Dönem kârından indirilen vergi gideri; yasal
vergi karşılıkları yanında indirilebilir veya vergilendirilebilir geçici farkların vergi gider etkisi
veya gelir etkisini de kapsamaktadır.
D) Durdurulan faaliyetlerin sonucu kapsamlı
gelir tablosunda ayrı olarak raporlanmalıdır.
E) Diğer finansal tablolarla birlikte eşit öncelikle sunulur.

6. ………., bir işletmenin;
- Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği
işletme faaliyetlerinde bulunan,
- Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek
kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla
işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden
geçirildiği ve
- Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi
ifade gelmelidir?
A) Harcama bölümü
B) Performans bölümü
C) Hasılat bölümü
D) Finansal bölüm
E) Faaliyet bölümü

7. A şirketi B şirketinin % 70’ine sahiptir.
Dönem sonunda yapılan konsolidasyon işlemlerinde A şirketinin ticari borç tutarının
200 TL, B şirketinin ticari borç tutarının 80
TL olduğu tespit edilmiş, ancak B şirketinin
tüm borcunun A şirketine olduğu belirlenmiştir. Bu durumda konsolide finansal durum tablosunda yer alacak ticari borç tutarı
nedir?
A) 280 TL
B) 256 TL
C) 224 TL
D) 200 TL
E) 120 TL
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8. Aşağıdaki durumların hangisine göre bir
ana ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmez?
A) Bağlı ortaklık iflas etmiştir ve bir kayyum
tarafından yönetilmektedir.
B) Ana ortaklık, TFRS’ye göre raporlama yapan başka ortaklığın bağlı ortaklığıdır.
C) Bağlı ortaklığın faaliyet konusu ana ortaklığın faaliyet konusundan farklı değildir.
D) Ana ortaklığın kendisi yatırım işletmesi
değildir ancak bağlı ortaklığı yatırım işletmesidir.
E) Bağlı ortaklık ana ortaklığa fon transfer etmemektedir.

11. Bir işletme, makinanın kullanım şeklini
daha iyi yansıtmak amacıyla kullandığı
amortisman yöntemini değiştirmeye karar
vermiştir. Söz konusu değişiklik aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilmeli
ve ne şekilde uygulanmalıdır?
A) Muhasebe politikasında değişiklik olup,
ileriye dönük olarak uygulanmalıdır.
B) Muhasebe politikasında değişiklik olup,
geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
C) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
D) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, ileriye dönük olarak uygulanmalıdır.
E) Muhasebe tahmininde değişiklik olup, ileriye veya geriye dönük olarak uygulanması yönetimin takdirine bağlıdır.

Karaman İşletmesinin %60’ı 1 Mart 2019
tarihinde satın alınmıştır. Karaman İşletmesinin faaliyetleri Osmanlı İşletmesine
(Osmanlı) ait diğer grup işletmelerinin
faaliyetlerinden önemli ölçüde farklıdır.
II. 1 Kasım 2019 tarihinde Fethiye İşletmesinin sermayesinin% 70’inin satın alınmasına ilişkin teklif verilmiştir. Müzakereler Mart 2020 tarihinde resmen tamamlanmıştır.
III. 31 Aralık 2019 tarihinde Kıpçak İşletmesinin (Kıpçak) %45’i satın alınmıştır.
Osmanlı, Kıpçak’ın Yönetim Kurulu
üyelerinin onundan üç tanesini atayabilmektedir.
Yukarıdaki yatırımların hangisi veya hangileri Osmanlı’nın 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarında bağlı ortaklığı olarak
değerlendirilecektir?
A) Yalnızca I
B) Yalnızca III
C) I-II
D) I-III
E) II-III

AKTİF AKADEMİ

9.
I.

10. TFRS 3 İşletme Birleşmeleri uyarınca bir
işletme birleşmesinden kaynaklanan şerefiye
hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Şerefiye, sadece değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergeler bulunduğunda değer
düşüklüğü açısından test edilir.
B) Şerefiye, faydalı ömrü boyunca normal yöntem kullanılmak suretiyle itfa edilir.
C) Şerefiye, birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra maliyetinden ölçülür.
D) Şerefiye, birleşme tarihinde muhasebeleştirilen tutardan birikmiş değer düşüklüğü zararı
düşülerek ölçülür.
E) Şerefiye ve pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazançlar kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

12.
I- İşin normal akışı içinde satılmak için elde
tutulan varlıklardır.
II- Satılmak üzere üretilmekte olan varlıklardır.
III- Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda
kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde
bulunan varlıklardır.
IV- Uzun dönemli sermaye kazancı elde etmek
üzere elde tutulan varlıklardır.
TMS 2 Stoklar standartı uyarınca yukarıdaki varlık türlerinden hangileri söz konusu
standartın kapsamına girmektedir?
A) II, III ve IV
B) I, II, III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II ve IV

13. Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca
“maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük
olanı ile değerlenen” varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi Duran Varlıklar
B) Finansal Araçlar
C) Stoklar
D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
E) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
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17. Bir işletme, üst yönetiminin kullanımı
amacıyla jet satın almıştır. Jetin maliyeti
150.000.000 TL olup önemli parçalarının
faydalı ömürleri uyarınca amorti edilecektir.
Jetin 13 yıl kullanılması planlanmaktadır.
Jet motorunun faydalı ömrü 10 yıldır. Lastikleri 4 yılda yenilenmektedir. Motor ve
lastikler önemli parça olarak belirlenmiştir.
Amortismana tabi tutarı doğrusal amortisman yöntemi uyarınca sistematik olarak
dağıtılacak olan jete ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tüm parçalar 13 yılda amorti edilecektir.
B) Motor 10 yılda, lastikler 4 yılda ve bakiye
kısım 13 yılda amorti edilecektir.
C) En kısa faydalı ömür 4 yıl olduğundan jet bu
sürede amorti edilecektir.
D) Faydalı ömürlerin ortalaması 9 olduğundan
bu sürede amorti edilecektir.
E) Jetler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenen sürede amorti edilecektir.

15.
I- Tarımsal faaliyetle ilgili arsa
II – Tarımsal faaliyetle ilgili maddi olmayan
duran varlıklar
III- Devlet teşvikleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri TMS 41
Tarımsal Faaliyetler standartının kapsamına
girmemektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

AKTİF AKADEMİ

14.
I- Alış maliyeti
II- İthalat vergileri
III- Navlun ve sigorta
IV- İthalatla ilgili diğer taşıma maliyetleri
VSatış sonrası garanti maliyetleri
ABC A.Ş., çeşitli ülkelerden bisiklet ithal
etmekte ve bunları Avrupa’ya ihraç etmektedir. Bu kapsamda, ABC A.Ş. 2014 yılında
yukarıdaki giderleri tahakkuk ettirmiştir.
TMS 2 Stoklar Standartı çerçevesinde yukarıdaki maliyetlerden hangilerinin stokların
maliyetine eklenmesine izin verilmektedir?
A) I, II, III, IV ve V
B) I, II, III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II ve III
E) I ve II

18)
I. Arazi: işletme henüz kullanım amacını belirlemediği bir araziye sahiptir.
II. Arazi: İşletme bir miktar arazi alarak, bunu
küçük parçalara bölmekte ve olağan iş akışı
çerçevesinde kâr amacıyla satmaktadır.
III. Kamyon: Bir üretim işletmesi kamyon filosuna sahiptir ve bunlar satış personeli tarafından ürünlerinin bayilere dağıtımı amacıyla kullanılmaktadır.
IV. Koyun: Bir perakende işletmesi yün üretiminde kullandığı koyun sürüsüne sahiptir.
Yukarıdaki varlıklardan hangisi veya hangileri TMS 16 uyarınca maddi duran varlık
tanımını karşılamaktadır?
A) III, IV
B) I
C) III
D) I, III
E) I, II, III

16. Aşağıdaki unsurlardan hangisi, “TMS 16
Maddi Duran Varlıklar” Standartı uyarınca
maddi duran varlıkların maliyet bedeli içinde yer almaz?
A) Avukatlık ve aracılık ücretleri
B) Yeni bir tesis açılmasına ilişkin maliyetler
C) Yerin hazırlanmasına ilişkin katlanılan maliyetler
D) İlk teslimat ve yükleme-boşaltma maliyetleri
E) Kurulum, montaj ve işlerliğin testine ilişkin
maliyetler
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19) Bir işletme, başka bir işletmenin % 25
payını 6 ay içerisinde elden çıkarmak beklentisiyle satın almış ve satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmıştır. Bu
durumda, anılan yatırım finansal tablolarda
nasıl yer almalıdır?
A) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmelidir.
B) Yatırım TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı kapsamında
değerlendirilmelidir.
C) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı
kapsamında diğer varlıklardan ayrı olarak bilançoda sunulmalıdır.
D) Bu yatırım için satın alma muhasebesi uygulanmalıdır.
E) Yatırım TFRS 40 yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kapsamında değerlendirilmelidir.

21. Bir otelin finansal tablolarda sınıflandırılmasına ilişkin iki duruma aşağıda yer verilmiştir.
Durum 1) Otel, hizmet sunumunda kullanılmak
üzere işletme tarafından elde tutulan bina niteliğindedir. Otel sahibinin ana gelir kaynağı, otel
odalarının günlük ve haftalık olarak doluluk
durumuna, restoranların ve diğer tesislerin kullanımına bağlıdır ve otel misafirlerine akşam
yemeği hizmeti de vermektedir.
Durum 2) Mülk sahibinin esas gelir kaynağı
otelin uzun vadeli kiralanmasından (aylık ve
yıllık gibi) kaynaklanmaktadır. Ayrıca, mülk
sahibi, temizlik gibi göreceli olarak önemli
sayılamayacak miktarda bir hizmeti de kiracıya
sağlamaktadır.
Yukarıdaki durumlara uygun olarak kullanılmakta olan binalar, sahiplerince sırasıyla
hangi standartlar uyarınca muhasebeleştirmelidir?
A) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar – TMS 28
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
B) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
C) TMS 17 Kiralama İşlemleri - TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar - TMS 17
Kiralama İşlemleri
E) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar - TMS 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

22. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standartı uyarınca ilk muhasebeleştirmeden sonra sözkonusu standart kapsamındaki
varlıklara hangi değerleme yöntemi uygulanabilir?
A) Tarihi maliyet yöntemi veya kullanım değeri
yöntemi
B) Maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer
yöntemi
C) Net gerçekleşebilir değer yöntemi veya maliyet yöntemi
D) Maliyet yöntemi veya yeniden değerleme
yöntemi
E) Tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş maliyet yöntemi

20. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
standartı uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkul ilk kayda almada hangi değer üzerinden
ölçülür?
A) Kullanım değerinden
B) Net gerçekleşebilir değerinden
C) Gerçeğe uygun değerinden
D) Birikmiş değer düşüklüğü düşülmüş gerçeğe
uygun değerinden
E) Maliyet değerinden
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23. Aşağıdakilerden hangisi TMS 38 Maddi
Olmayan Duran Varlıklarda yer alan maddi
olmayan duran varlık tanımıdır?
A) Fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlıktır.
B) Fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal varlıktır.
C) Fiziksel niteliği olan tanımlanabilir parasal
olmayan varlıktır.
D) Fiziksel niteliği olan tanımlanabilir parasal
olmayan varlıktır.
E) Elde tutulan para ile sabit ya da belirlenebilir
tutarda bir para cinsinden elde edilecek varlıklardır.

28. Aşağıdaki varlıklardan hangisi TMS 23
Borçlanma Maliyetleri uyarınca kesinlikle
“özellikli varlık” olarak nitelendirilemez?
A) Enerji üretim tesisleri
B) Gemi üretim tesisleri
C) Seri olarak üretilen stoklar
D) Maddi olmayan duran varlıklar
E) Yatırım amaçlı gayrimenkuller

AKTİF AKADEMİ

24. TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi uyarınca araştırma ve değerlendirme varlıklarına ilk muhasebeleştirmeden sonra hangi ölçüm modeli
uygulanmaktadır?
A) Maliyet modeli veya yeniden değerleme
modeli
B) Maliyet modeli
C) Yeniden değerleme modeli
D) Geri kazanabilir tutar modeli
E) Yeniden değerleme modeli veya geri kazanabilir tutar modeli

27. İşletme 100.000 TL’lik bir karşılık hesaplamıştır. Bu karşılık tutarının işletmeden
çıkışının bir yıl sonra olacağı tahmin edilmektedir. İskonto oranı % 5 ise ayrılacak
karşılığın tutarı (TL) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5.000
B) 95.238
C) 90.052
D) 95.000
E) 100.206

25. TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Standardına göre “Geri Kazanılabilir Tutar” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir varlığın net kullanım değeridir.
B) Bir varlığın gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
C) Bir varlığın net satış fiyatı ile gerçeğe uygun
değerinden düşük olanıdır.
D) Bir varlığın gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden düşük olanıdır.
E) Bir varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.

29. TMS 32 ‘ye göre aşağıdakilerden hangisi
finansal varlık değildir?
A) Nakit
B) Tahviller
C) Alacaklar
D) Kiralanmış varlıklar
E) Avantajlı durumlarda satın alma hakkı veren
kontratlar

30. TFRS 9 Finansal Araçlar (2017 Sürümü)
uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Herhangi bir finansal yükümlülük yeniden
sınıflandırılamaz.
B) Finansal varlıkları yeniden sınıflandırmak
mümkündür ve bu tür değişiklikler çok sık gerçekleşir.
C) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal
varlık, yeniden sınıflandırılarak gerçeğe uygun
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak
ölçülemez.
D) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya
zarara yansıtılarak ölçülen bir finansal varlık,
yeniden sınıflandırılarak itfa edilmiş maliyetinden ölçülemez.
E) Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren
geriye yönelik olarak uygulanır.

26. “TMS 38 Varlıklarda Değer Düşüklüğü”
standartı aşağıdaki varlıklardan hangisine
uygulanır?
A) Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
B) Stoklar
C) Finansal varlıklar
D) Maddi duran varlıklar
E) İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan varlıklar
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31. Bir işletmenin, tek başına veya müştereken kontrolünün bulunmadığı bir yatırımı
üzerinde; önemli bir etkisi de bulunmuyorsa,
söz konusu yatırımı aşağıdaki standartlardan hangisi uyarınca finansal tablolara almalıdır?
A) TMS 28 Bireysel Finansal Tablolar
B) TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
C) TFRS 9 Finansal Araçlar
D) TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
E) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

35. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardına göre, aşağıdakilerden hangisi
çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardan
değildir?
A) Kardan pay verilmesi ve primler
B) Jubile veya kıdeme bağlı diğer faydalar
C) Ücretli yıllık izin ve ücretli hastalık izni
D) Ücret, maaş ve sosyal güvenlik yardımları
E) Sağlık yardımı, lojman, araç ve ücretsiz veya
indirimli olarak verilen gıda yardımı

33. Ekonomik açıdan dezavantajlı olan bir
sözleşmeye sahip bir işletmede bu durum
nasıl muhasebeleştirilir?
A) Finansal tablolara yansıtılmaz.
B) Sözleşme gelirinden mahsup edilir.
C) Yükümlülük olarak finansal tabloara
yansıtılır.
D) Mevcut yükümlülük koşullu borç olarak
muhasebeleştirilir ve ölçülür.
E) Mevcut yükümlülük karşılık olarak
muhasebeleştirilir ve ölçülür.

AKTİF AKADEMİ

32. Aşağıdaki varlıklardan hangisi finansal
varlık değildir?
A) Nakit
B) Peşin ödenmiş giderler
C) Başka bir işletmenin öz kaynağa dayalı finansal aracı
D) İşletmenin öz kaynağına dayalı finansal
aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve
işletmenin öz kaynağa dayalı finansal aracı
olarak sınıflandırılmayan sözleşme
E) Bir banka ya da benzeri bir finansal kuruluş
nezdindeki vadeli mevduat

34. Aşağıdakilerden hangisi bir kiralamanın
finansal kiralama olduğuna ilişkin göstergelerden biri değildir?
A) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması
B) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla,
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin,
en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması
C) Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın
mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya daha
önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi
D) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında
bir bedelle bir dönem daha kiralamayı sürdürme
hakkının bulunması
E) Kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik
ömrünün küçük bir bölümünü kapsaması

36. Gelecek dönemlerde vergiye tabi kârı
azaltması beklenen geçici farkların muhasebeleştirilmesinde
aşağıdaki
ifadelerden/eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Vergi etkisi bulunmamaktadır.
B) Ertelenmiş vergi borcu - Ertelenmiş vergi
gider etkisi
C) Ertelenmiş vergi borcu - Ertelenmiş vergi
gelir etkisi
D) Ertelenmiş vergi varlığı - Ertelenmiş vergi
gelir etkisi
E) Ertelenmiş vergi varlığı - Ertelenmiş vergi
gider etkisi

37. İşletme, hangi varlık ve yükümlülüklerin
parasal hangilerinin parasal olmayan kalem
olduğuna karar vermeye çalışmaktadır. Aşağıdaki varlık veya yükümlülüklerden hangisi
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı
uyarınca parasal kalemdir?
A) Stoklar
B) Peşin ödenmiş kira
C) Maddi olmayan duran varlıklar
D) Ticari borçlar
E) Şerefiye
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40. ABC işletmesi dönem sonu envanterini
çıkarmış ve stoklarının 2 milyon TL maliyet
değerine sahip olduğunu tespit etmiştir. Maliyet değeri 420.000 TL olan stoklardan bir
kısmının ise 15 Aralık 2015 tarihinde zarar
gördüğü tespit edilmiştir. Satış fiyatı 600.000
TL olan bu kısmın oluşan zarar nedeniyle
normal satış fiyatından satılamayacağı tespit
edilmiştir. Söz konusu mallar, bir acente
tarafından normal satış fiyatının %80’ine
satılacak ve bu fiyatın %25’i satış komisyonu
olarak acenteye ödenecektir. ABC’nin
31.12.2015 tarihli finansal durum tablosunda
yer alacak olan stok tutarı kaç TL’dir?
A) 2.000.000
B) 360.000
C) 1.580.000
D) 1.940.000
E) 420.000

AKTİF AKADEMİ

38. Tuz Gölü İşletmesi (Tuz Gölü), 1.750 TL
ön ödeme yapması karşılığında telefon paketi
hizmeti sağlamak için bir müşterisiyle sözleşme imzalamıştır. Müşteri, sözleşme kapsamında bedava bir telefon ve 2 yıllık telefon
hizmeti alacaktır. Tuz Gölü, telefonu ve telefon hizmetini ayrı ayrı da satmaktadır.
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Tuz Gölü 1.750 TL hasılatı sözleşme başlangıcında finansal tablolarına alır.
B) Tuz Gölü telefon paketi hizmeti için 2 ayrı
edim yükümlülüğü tanımlar.
C) Tuz Gölü telefon paketi hizmeti için tek bir
edim yükümlülüğü tanımlar.
D) Tuz Gölü sözleşme başlangıcında finansal
tablolarına 1.750 TL yükümlülük kaydeder.
E) Tuz Gölü’nün sözleşme kapsamında sağlayacağı edim yükümlülüklerini belirlemek
mümkün gözükmemektedir.

39) İşletme 1 Kasım 2018 tarihinde peşin
fiyatı 100.000 TL olan ürününü, 3 ay vadeli
olarak 140.000 TL’ye satmıştır. Müşteri
ürünün bedelini 31 Ocak 2019 tarihinde işletmeye ödemiştir. 2018 yılına ilişkin vade
farkı geliri 25.000 TL olarak hesaplanmıştır.
BOBİ FRS finansal tablolarına 1 Kasım 2018
tarihinde alınacak hasılat tutarı kaç TL’dir?
A) 100.000
B) 115.000
C) 125.000
D) 140.000
E) Hasılat kaydı 31 Ocak 2019 tarihinde yapılmalıdır.

7

Aktif Akademi Eğitim Merkezi
Muhasebe Standartları
Deneme Sınavı -1-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
B
E
B
B
E
D
A
A
A
D
C
C
B
C
B
B
C
C
C

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

E
D
A
A
B
D
B
C
D
A
C
D
E
E
B
C
D
B
D
B

AKTİF
AKADEMİ
AKTİF AKADEMİ

Cevap Anahtarı

8

