GENEL MUHASEBE 2
NOMĠNAL DEĞER (ĠTĠBARĠ DEĞER VEYA KAYITLI DEĞER); bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. Anonim şirketlerin sermaye tutarının hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değeri ifade etmektedir.
GERÇEK DEĞER; İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve yatırımcıların bu hisse senedinden bekledikleri kazanç oranına göre bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan ve yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye
hazır oldukları değerdir.
BAĞLI ORTAKLIKLAR; iĢletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya az bu oranda
yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarıdır.

SERMAYE YEDEKLERĠ; hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme yapılması sonucu meydana gelen fonlardan oluşmaktadır.

ÖZEL MALĠYETLER: Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemelere göre, kiracı tarafından kiralanarak kullanılan
duran varlıklar için yapılan ve varlığın değerini, ömrünü ve verimini artıran harcamalar özel maliyet bedeli
olarak ayrıca değerlenir. İşletmenin dönem içinde kiralamış olduğu bürolar ve onun için yaptırdığı harcamalar
bu hesapta izlenir.


SERMAYE PĠYASASI, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.



PARA PĠYASASI ise kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.

VADELĠ MAL ALIġ-KDV’li:
a

153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
320 SATICILAR

5.000
900
5.900

KREDĠLĠ MAL ALIġ-KDV’siz:
b

53 TİCARİ MALLAR
320 SATICILAR

25.000
25.000

Gider tahakkukları, cari dönemde doğmasına rağmen, alacaklısı tarafından ancak işin, olayın, işlemin veya
hizmetin ta-mamlanması ile birlikte istenebileceği ve İşletmenin ödemesini yapabileceği koşullu borçlardır.
Gider Tahakkukları hesabı, yılsonunda kalan veren bir hesaptır ve bu kalan Dönem Karı veya Zararına aktarılmaz. Çünkü koşullu borçlardır.
ÖZ KAYNAKLAR ġU UNSURLARDAN OLUġUR:
 Ödenmiş sermaye
 Sermaye yedekleri
 Kar yedekleri
 Geçmiş yıllar karları veya zararları
 Faaliyet dönemi karı veya zararı

Sınav öncesinde son tekrar için hazırladığımız bu Gümüş Not;
Altın Notlar ve Altın Sorulardan hazırlık yapan öğrencilerimizin anlayacağı şekilde kısaltılarak hazırlanmıştır.

www.akademiaof.com

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER: Olağanüstü yedekler, sermaye şirketlerinde yasal yedekler ve statü yedekleri
dışında şirket genel kuruluna yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı üzerine ayrılan yedeklerdir.

Tüm gelir ve gider hesapları dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA aktarılarak
kapatılır.

ĠĢletmenin henüz faturası gelmemiĢ bir elektrik faturasına iliĢkin kayıtta;
 Gelecek aylara ait giderler alacaklandırılır.
 Genel yönetim giderleri hesabı borçlandırılır.
GELĠR (HASILAT), en genel ifade ile İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışlarından
veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından; faiz ,kira, iştirak geliri ve benzerlerinden elde
edilen değerlerin brüt tutarıdır.
GĠDER ise hasılat sağlamak amacı ile yapılan aktif tükenmeleridir.
DÖNEM NET KARININ SERMAYEYE EKLENMESĠ;
590 DÖNEM NET KARI
500 SERMAYE

10.000
10.000

ÖDENMĠġ SERMAYE, ortakların Ģirkete koymayı taahhüt ettikleri esas sermaye ile henüz ödenmemiĢ
sermaye arasındaki fark olarak ifade edilir.
ÖdenmiĢ sermaye Ģu unsurlardan oluĢmaktadır:
 Sermaye
 Ödenmemiş sermaye
 Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
 Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları

Dönem sonu bilançosunun onaylanması ile birlikte mali kâr üzerinden hesaplanan vergi yükümlülüğü
370.Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı hesabında izlenir.

Sınav öncesinde son tekrar için hazırladığımız bu Gümüş Not;
Altın Notlar ve Altın Sorulardan hazırlık yapan öğrencilerimizin anlayacağı şekilde kısaltılarak hazırlanmıştır.
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