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Örnek 1
X İşletmesi aşağıdaki değerlerle kurulmuştur;
Nakit: 20.000 TL

Tic. Mal: 15.000 TL

Demirbaş: 25.000

Taşıt: 10.000

Banka: 5000 TL

Açılış kayıtlarını ve açılış bilançosunu düzenleyiniz.
X İşletmesinin dönem içi işlemleri aşağıdaki gibidir;
1.X işletmesi A bankasında açtırılan hesaba 10.000 TL yatırmıştır.
2.İşletme 5000 TL +% 18 KDV’li ticari malı peşin olarak satın almıştır.
3.İşletme kullanmak üzere 2000 TL +%18 kdv’li bilgisayarı senet karşılığında satın almıştır.
4.İşletme 2000 TL +%18 KDV’lik malı veresiye olarak satmıştır.
5.İşletme 100+%18 kdv’li kırtasiye malzemesini peşin olarak satın almıştır.
6.İşletme ilgili aya ait 1500 TL tutarındaki iş yeri kirası peşin olarak ödemiştir.
7.İşletme 3000 TL+%18 kdv’li ticari malı veresiye olarak satın almıştır.
8.İşletme satıcılara olan borcuna karşılık banka hesabından 1000 TL ödeme yapmıştır.
9.İşletme alıcılardan olan alacağı ilişkin 500 TL nakit olarak tahsil etmiştir.
10.İşletme ilgili aya ait 100 TL elektrik,50 TL su,100 TL telefon faturasına ait giderleri nakit
olarak ödemiştir.(kdv %18)
11.X işletmesi 2000 TL +%18 KDV tutarındaki malı peşin olarak satmıştır. Alıcı işletmeye
satışa ilişkin 1000 Amerikan dolar ile ödeme yapmıştır.(1 dolar = 2,36 TL)
12.İşletme 5000 TL +%18 KDV’li ticari malı 1900 TL çek,2000 TL nakit,2000 TL senet
karşılığında satmıştır.
13.İşletme elinde bulunan Amerikan Dolarının 500 dolarını TL çevirmiştir.(kur 1 ABD doları=
2,50 TL )
14.İşletme elinde bulunan 1900 TL alacak çekini bankaya ibraz ederek tahsil etmiştir.
15. İşletme elinde kalan Amerikan Dolarının 500 dolarını TL çevirmiştir.(kur 1 ABD doları=
2,00 TL )
16.İşletme 10.000 TL +%18 KDV’li ticari malı çek karşılığında satın almıştır.
17.İşletmenin borcuna karşılık vermiş olduğu 11.800 TL çek banka hesabından tahsil olmuştur.
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ÖRNEK 2:
1.X A.Ş. elinde bulunan nakit fazlasını değerlendirmek amacı ile Y AŞ’nin 1 TL nominal değerli hisse
senetlerinin her biri 15 TL’den olmak üzere 2000 adet satın almıştır. Bu işlem için ilgili bankaya %2
komisyon gideri ödemiştir.
2.X A.Ş. nakit ihtiyacından dolayı almış olduğu Y A.Ş. ait alış bedeli 15 TL olan hisse senetlerini 3 ay
sonra borsada 1000 adetini 14 TL satmıştır.
3.X A.Ş. elinde kalan Y A.Ş. ait hisse senetlerinin kalan 1000 adetini 17 TL üzerinden 4.ayın sonunda
satmıştır.
4. a) X A.Ş. portföyünde bulunan A şirketine ait 60.000 TL nominal değerli hisse senetleri için A şirketi
tarafından %40 oranında kar payı dağıtılacağı bildirilmiştir.
b) X A.Ş. A şirketine ait hisse senetlerine ait kar payını banka aracılığı ile tahsil etmiştir.
5. a) X A.Ş. 01.07.200X tarihinde Z AŞ’nin 100 TL nominal değerli %20 faizli,100 adet tahvilini her
biri 110 TL satın almıştır. Tahvillerin faiz dönemi 1 OCAK-31 Aralık’tır.
b) X A.Ş 1.07.200X tarihinde aldığı tahvillerden nakit gereksinimi nedeniyle 1.10.200x tarihinde 50
adedini 115 TL üzerinden satmıştır.
c) X A.Ş. 31.12.200X tarihinde, 01.07.200x tarihinde almış olduğu 50 adet tahvili bir yıllık faiz
tutarını, faiz geliri üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra tahsil etmiştir.
6.X A.Ş. elinde bulunan nakit fazlasını değerlendirmek amacı ile 1 yıl vadeli devlet tahvilini 20.000 TL
satın almıştır.

