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 TFRS 14, “Düzenleyici erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, ilk defa TFRS uygulayacak 

Ģirketlerin, düzenleyici erteleme hesap bakiyelerini önceki genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine göre finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesine izin vermektedir. Ancak daha 

önce TFRS uygulamıĢ ve ilgili tutarı muhasebeleĢtirmeyecek diğer Ģirketlerle 

karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak adına, tarife düzenlemesinin etkisinin diğer kalemlerden ayrı 

olarak sunulması istenmektedir. 

 

 TMS 27, “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, iĢletmelere, bağlı ortaklık, iĢtirakler ve 

iĢ ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleĢtirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin 

vermektedir. 

 

 TFRS 10, “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28, “ĠĢtiraklerdeki ve iĢ ortaklıklarındaki 

yatırımlar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik TFRS 10‟un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki, 

yatırımcı ve iĢtiraki ya da iĢ ortaklığı arasında bir varlığın satıĢı ya da iĢtiraki konusundaki 

uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değiĢikliğin nihai sonucunda, iĢletme tanımına giren bir iĢlem 

gerçekleĢtiğinde (bağlı ortaklığa iliĢkin ya da değil) iĢlem sonucu oluĢan kayıp veya kazancın 

tamamı muhasebeleĢtirilirken; bu iĢlem eğer bir varlık alıĢ veya satıĢı ise söz konusu iĢlemden 

doğan kayıp veya kazancın bir bağlı ortaklığa iliĢkin olmasa bile bir kısmı muhasebeleĢtirilir. 

 
 

2014 Dönemi Yıllık ĠyileĢtirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirmeler 4 standart da değiĢiklik getirmiĢtir: 
 

 TFRS 5, „SatıĢ amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler‟, satıĢ yöntemlerine 

iliĢkin değiĢiklikler, 

 

 -TFRS 7, „Finansal araçlar: Açıklamalar‟, TFRS 1‟e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleĢmelerine 

iliĢikin değiĢiklik, 

 

 TMS 19, „ÇalıĢanlara sağlanan faydalar‟ iskonto oranlarına iliĢkin değiĢiklik, 

 

 TMS 34, „Ara dönem finansal raporlama‟ bilgilerin açıklanmasına iliĢkin değiĢiklik, 

 

 TMS 1, “Finansal Tabloların SunuluĢu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler ile finansal raporların sunum ve 

açıklamalarını iyileĢtirmek amaçlanmıĢtır. 

  

 TFRS 15, “MüĢteri sözleĢmelerinden hasılat”1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 

baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika‟da Kabul GörmüĢ Muhasebe 

Standartları ile yapılan uyum çalıĢması sonucu ortaya çıkan yeni standart, hasılatın finansal 

raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karĢılaĢtırılabilirliğini 

sağlamayı amaçlamıĢtır. 

 

 TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39‟un yerini almaktadır. Finansal varlıklar 

ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda Ģu 

anda kullanılmakta olan, gerçekleĢen değer düĢüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan 

beklenen kredi zararı modelini de içermektedir. 
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2.1.2) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket‟in finansal tabloları önceki 
dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. ġirket, 31 Aralık 2015  tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 
2014 tarihi itibariyle hazırlanmıĢ bilançosu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait gelir, 
kapsamlı gelir, özkaynaklar değiĢim ve nakit akım tablolarını ise, 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap 
dönemi ile karĢılaĢtırmalı olarak, BDDK‟nın “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal 
Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiĢtir.  

 

2.2. Finansal Tabloların HazırlanıĢ ġekli 

 

ġirket‟in inceleme döneminde iĢlevsel para birimi ve raporlama para birimi TL‟dir. 

 

ĠliĢikteki finansal tablolar, Tebliğ‟e uygun olarak hazırlanmıĢ olup en yakın TL‟ ye yuvarlanarak ifade 

edilmiĢtir. Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal türev enstrümanları ve satılmaya 

hazır menkul değerler gibi varlık ve yükümlülüklerin dıĢında, tarihi maliyet esası temel alınarak TL 

olarak hazırlanmıĢtır. 

 

2.3. Muhasebe Tahminleri 
 

Finansal tabloların Raporlama Standartları‟na uygun olarak hazırlanması amacıyla, raporlanan aktif ve 

pasif tutarlarını ve bilanço tarihi itibarıyla vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere iliĢkin 

açıklamaları etkileyecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Fiili sonuçlar cari 

tahminlerden farklı olabilir.  

 

Tahminler ve tahminlerin temelini teĢkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden 

etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 

 

2.4. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Raporlama 
 

ĠliĢikteki finansal tablolar en son 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon muhasebesine tabi tutulmuĢtur. Dolayısıyla, 31 Aralık 

2015 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan 

giriĢlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiĢ değerleriyle, bu tarihten sonra 

oluĢan giriĢler ise nominal değerleriyle dikkate alınmıĢtır. 

 

2.5. Yabancı Para Birimi Bazındaki ĠĢlemler 

 

Yabancı para cinsinden yapılan iĢlemler, iĢlemin yapıldığı tarihteki döviz kurlarından TL‟ ye 

çevrilmiĢtir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço 

tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL‟ye çevrilmiĢtir. Bu iĢlemler sonucunda oluĢan kur farkları 

dönem karının belirlenmesinde dikkate alınmıĢtır. 

 

2.6. Konsolidasyon Esasları 

 

Bağımsız denetim, Ģirketlerin solo finansal tabloları dikkate alınarak gerçekleĢtirilmiĢ olup, ġirket‟in 

konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır. 
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NOT:3)  UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI 

 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir: 
 

Nakit Değerler / Bankalar 

 

Nakit Değerler / Bankalar, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli 

ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan 

yatırımları içermektedir. 

 

Ticari Alacaklar 

 

Ticari Alacaklar hesabında, Ģirketin müĢterileri ile yapmıĢ olduğu faktoring iĢlemleri karĢılığında almıĢ 

olduğu temlik tutarları takip edilmektedir. 

 

Ticari Alacaklar; Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢan ġirket kaynaklı ticari 

alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması 

durumunda fatura tutarından değerlendirilmiĢtir.  

 

ġirket‟in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 

olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, 

alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 

güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ticari 

alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 

 

Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu 

tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.  

 

Finansal Araçlar 

 

Türev olmayan finansal araçlar 

 

Türev olmayan finansal araçlar faktoring alacakları, nakit değerler, bankalar, alınan krediler, ihraç 

edilen menkul kıymetler, diğer aktifler ve muhtelif borçlardan oluĢmaktadır. Türev olmayan finansal 

araçlar iĢlem maliyetleri dahil olarak gerçeğe uygun değerleri ile kaydedilirler. Türev olmayan finansal 

araçlar kayıtlara alındıktan sonra aĢağıdaki Ģekilde muhasebeleĢtirilir:  

 

Nakit değerler, kasa tutarlarından oluĢmaktadır.  

 

Bankalar, vadesiz mevduat tutarlarını içermektedir.  

 

Faktoring alacak ve borçları, ilk maliyetleri üzerinden iĢlem maliyetleri ile netleĢtirilmiĢ tutarları ile 

kayda alınır. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, ilk maliyet ve geri ödeme tutarlarının etkin faiz 

yöntemiyle hesaplanan bugünkü değerleri arasındaki farkların gelir tablosunda itfa edilmesi suretiyle elde 

edilen tutarlar üzerinden finansal tablolarda gösterilir. Faktoring alacakları ve diğer varlıkların tahsili 

mümkün olmayan ve/veya BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete‟de 

Yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin  Muhasebe Uygulamaları ile 

Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik”de belirtilen kriterleri sağlayan kısımları takip hesaplarına 

aktarılır ve ayrılan özel karĢılık tutarları düĢüldükten sonraki kalan değerleri üzerinden finansal tablolarda 

yer alır.  
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Ayrıca söz konusu Tebliğ‟e uygun olarak, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan 

veya doksan günden daha az gecikme olan alacaklardan doğması muhtemel ancak miktarı kesin olarak 

belli olmayan zararların karĢılanması amacıyla genel karĢılık ayrılır. ġüpheli hale gelen bir faktoring 

alacağı ilgili tüm yasal prosedürlerin tamamlanması ve net zararın tespitinden sonra kayıtlardan çıkarılır. 

 

Finansal varlıklar, finansal varlıktan sağlanan nakit akımlarındaki sözleĢmeye dayanan hakkın sona 

ermesinden ötürü veya ġirket, finansal varlık üzerinde kontrolü muhafaza etmemesi durumunda veya 

varlığın risk ve kazanımların esasen karĢı tarafa transfer edilmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. 

Finansal varlıklar, olağan bir Ģekilde alım veya satımı, ġirket‟in o varlığı almayı veya satmayı taahhüt 

ettiği tarihte muhasebeleĢtirilir.  

 

ġirket‟in türev olmayan finansal yükümlülükleri alınan krediler, ihraç edilen menkul kıymetler, 

faktoring borçları ve diğer muhtelif borçlardan oluĢmaktadır. Alınan krediler ve ihraç edilen menkul 

kıymetler, ilk maliyet değerleri üzerinden iĢlem maliyetleri ile netleĢtirilmiĢ tutarları ile kayda 

alınmaktadır. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, geri ödeme tutarlarının etkin faiz oranı 

yöntemiyle hesaplanan bugünkü değerleriyle finansal tablolara yansıtılır ve ilk maliyet ile arasındaki 

farklar, söz konusu borçların vadeleri süresince gelir tablosuna intikal ettirilir.  

 

Diğer türev olmayan finansal yükümlülükler, etkin faiz oranı yöntemiyle itfa edilmiĢ maliyetleri 

üzerinden dikkate alınarak gösterilmektedir.  

 

Finansal yükümlülükler, ġirket‟in sözleĢmede belirtilen yükümlülüklerinin süresinin dolması veya 

ertelenmesi veya ödenmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. 

 

Türev finansal araçlar 

 

Bütün türev araçları alım-satım amaçlı varlıklar olarak sınıflandırılmıĢ olup gerçeğe uygun değer 

değiĢimlerinden oluĢan kur farkları/zararları finansal gelir/gider hesapları içinde 

muhasebeleĢtirilmektedir. Makul değerler, iĢlem gören piyasa fiyatlarından ve gerektiğinde indirimli 

nakit akısı modellerinden elde edilir. Borsa dıĢı vadeli döviz sözleĢmelerinin gerçeğe uygun değerleri ilk 

vade oranının, sözleĢmenin geri kalan süresi için ilgili para biriminin piyasa faiz oranlarına iliĢkin 

hesaplanan vade oranıyla karĢılaĢtırılıp bilançodan düĢülmesiyle belirlenir. Bütün türev araçlar gerçeğe 

uygun değer pozitifse aktif olarak finansal yatırımlarda, gerçeğe uygun değer negatifse pasif olarak 

diğer finansal yükümlülüklerde muhasebeleĢtirilir. 

 

Piyasada iĢlem görmeyen türev finansal araçların gerçeğe uygun değerleri, karĢı tarafın güvenilirliği ve 

sözleĢmenin bilanço tarihinde sona ermesi durumunda, ġirket‟in alacağı veya yükümlü olduğu miktar 

mevcut piyasa koĢulları göz önünde bulundurularak tahmin edilmektedir. 

 

Krediler 

 

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle 

kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değeri üzerinden 

belirtilir. ĠĢlem masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet değeri arasındaki fark, 

gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan 

finansman maliyeti, oluĢtuğunda gelir tablosuna kaydedilir.  

 

Maddi Duran Varlıklar ve Ġlgili Amortismanlar 

 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi 

itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra 

satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı değer kayıpları 

düĢülerek yansıtılır. 
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Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri 

kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satıĢ fiyatı ya da kullanımdaki 

değerinin yüksek olanıdır. Net satıĢ fiyatı, varlığın makul değerinden satıĢı gerçekleĢtirmek için 

katlanılacak maliyetlerin düĢülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın 

kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi 

itibarıyla indirgenmiĢ tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir. 

 

Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluĢan kar veya zarar, düzeltilmiĢ tutarlar ile tahsil olunan 

tutarların karĢılaĢtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 

 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiĢtirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri 

ile birlikte aktifleĢtirilmektedir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki 

ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleĢtirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına 

göre gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmektedir. 

 

ġirket, TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak faaliyette bulunduğu gayrimenkulü 

değerleme Ģirketi Artı Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından yapılan değerleme 

çalıĢmalarında tespit edilen makul değerleri baz alarak “Yeniden değerleme modeli” kapsamında 

finansal tablolarda raporlanmıĢtır. Makine, tesis ve cihazları, döĢeme ve demirbaĢlar, özel maliyetler ve 

taĢıtlar önceki yıllarla tutarlı olarak elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ amortisman ve mevcutsa 

kalıcı değer düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan değerleri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır.  

 

Yapılan değerleme çalıĢmasında; 

 

 TaĢınmazın bulunduğu yer, civarının teĢekkül tarzı, alt yapı ve ulaĢım imkânları, cadde ve 

sokağa olan cephesi, alan ve konumu gibi değerine etken olabilecek tüm özellikleri dikkate 

alınmıĢ, mevkide detaylı piyasa araĢtırması yapılmıĢ ve de ülkede son dönemde yaĢanan 

ekonomik koĢullar da göz önüne alınmıĢtır. 

 

 Yeniden değerleme değer artıĢı tutarları 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolara yansıtılmıĢtır. 

 

 Yeniden değerleme raporları Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde değerleme 

hizmeti veren bağımsız bir Ģirket tarafından hazırlanmıĢtır. 

 

 Değerleme çalıĢmalarında maliyet yaklaĢımı, emsal karĢılaĢtırma, gelir kapitalizasyonu gibi 

yöntem ve varsayımlar ile güncel piyasa koĢulları dikkate alınmıĢtır. 

 

Maddi duran varlıklarda, söz konusu yeniden değerleme sonucu meydana gelen artıĢlar, bilançoda 

özkaynaklar grubunda yer alan yeniden değerleme fonu hesabına ertelenmiĢ vergi etkisi netleĢtirildikten 

sonra, alacak kaydedilmektedir. 

 

Yeniden değerlenmiĢ tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki 

dönemlerde oluĢan birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü düĢülerek tespit edilir. Yeniden 

değerlemeler, bilanço tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık 

göstermeyeceği Ģekilde düzenli aralıklarla yapılır. 

 

Bahse konu yeniden değerlemesinden oluĢan defter değerindeki azalıĢ, söz konusu varlığın daha önceki 

yeniden değerlemesine iliĢkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aĢması durumunda gelir 

tablosuna kaydedilir. 

 

Bir maddi duran varlık kalemine iliĢkin değer artıĢ fonları, ilgili varlık bilanço dıĢı bırakıldığında 

doğrudan geçmiĢ yıl kârlarına aktarılır. 
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Yeniden değerlenmiĢ ya da bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiĢ maddi duran varlıkların 

üzerinden doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak amortisman hesaplanmıĢtır. Amortisman, maddi 

varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi ile 

ayrılmaktadır.  

 
 Oran (%) 
Makine ve Cihazlar 20 
TaĢıtlar 20 
DöĢeme ve DemirbaĢlar 20 

 

Özel maliyetler kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden 

doğrusal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur. 

 

Maddi Olmayan Varlıklar 

 

Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve 

gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre finansal tablolara 

alınmaktadır. Bu çerçevede, eğitim faaliyetlerine iliĢkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine 

iliĢkin harcamalar, kısmen veya tamamen yeniden organizasyona iliĢkin harcamalar ve maddi varlıkların 

maliyetine dahil edilebilenler hariç baĢlangıç faaliyetlerine iliĢkin harcamalar gerçekleĢtiği anda gider 

olarak finansal tablolara alınmaktadır. 

 

Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılım lisansları ve hakları temsil etmektedir. Bilgisayar 

yazılım lisansları ve hakları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 

tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 

tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ile kalıcı 

değer kayıpları düĢülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin itfa payları, ilgili varlıkların 

tahmini iktisadi ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini asmamak 

kaydıyla doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıĢtır. 

 

Maddi olmayan varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peĢin fiyatına 

eĢit olarak belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peĢin fiyatı arasındaki fark, aktifleĢtirmeye 

izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara alınmaktadır. 

 

SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 
 
Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satıĢ iĢlemi vasıtası ile geri 
kazanılacak olması durumunda, söz konusu duran varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) satıĢ 
amaçlı olarak sınıflandırılır. SatıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya 
elden çıkarılacak duran varlık grubu) defter değeri ile satıĢ maliyeti düĢülmüĢ gerçeğe uygun değerinden 
düĢük olanı ile ölçülür. 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 

Üretimde, mal ve hizmet tedarikinde veya idari amaçla kullanılan gayrimenkuller, normal iĢ akıĢı 

çerçevesinde satıĢa konu edilen gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak değerlendirilmez.  

 

TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca Yatırım 

amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla 

elde tutulur. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir gayrimenkul iĢletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan 

büyük ölçüde bağımsız nakit akıĢları yaratır. Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından 

kullanılan gayrimenkullerden ayırır. Mal veya hizmet üretimi ya da tedariki (veya idari amaçlar için 

kullanılması), sadece gayrimenkullerle değil, üretim veya tedarik sürecinde kullanılan diğer varlıklarla 
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da iliĢkilendirilebilen nakit akıĢları yaratır. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere "TMS 16 

Maddi Duran Varlıklar" Standardı uygulanır. 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkul baĢlangıçta maliyeti ile ölçülür. ĠĢlem maliyetleri de baĢlangıç ölçümüne 

dahil edilir. Satın alınan yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyeti; satın alma fiyatı ile bu iĢlemle 

doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamalardan oluĢur. 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkule iliĢkin ödemenin ertelenmiĢ olması durumunda, gayrimenkulün maliyeti 

eĢdeğer peĢin ödeme tutarıdır. Bu tutar ile toplam ödemeler arasındaki fark, kredi süresi boyunca faiz 

gideri olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

Kira elde etmek ve/veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla veya her ikisi için tutulan araziler ve 

binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi 

birikmiĢ amortisman (arazi hariç) değerleri ile gösterilir. ĠnĢası, ġirket tarafından yapılan yatırım amaçlı  

gayrimenkulün maliyeti ise, inĢaat veya ıslah çalıĢmalarının tamamlandığı tarihteki maliyeti üzerinden 

belirtilir. Söz konusu tarihte varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yatırım 

amaçlı gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir. 

 

Ġlk muhasebeleĢtirme iĢleminin ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiĢ olan bir iĢletme, tüm 

yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçer. 

 

Bir iĢletmenin, yatırım amaçlı bir gayrimenkulünü daha önce gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmüĢ 

olması durumunda, söz konusu gayrimenkulü elden çıkarıncaya kadar (veya ilgili gayrimenkul sahibi 

tarafından kullanılan gayrimenkul haline gelene kadar veya iĢletme gayrimenkulü geliĢtirerek olağan iĢ 

akıĢı sürecinde satıncaya kadar), karĢılaĢtırılabilir piyasa iĢlemleri azalmıĢ veya piyasa fiyatları daha 

ender elde edilebilir hale gelmiĢ dahi olsa, anılan gayrimenkulü gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmeye 

devam eder. 

 

Kiralamalar 
 

ġirket‟in esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirileri üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal 

kiralama Ģeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın 

kiralama döneminin baĢındaki rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiĢ 

değerinden düĢük olanı üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, finansal kiralama borcu üzerinde sabit 

bir oranın elde edilmesi amacıyla borç ve finansal giderler arasında tahsis edilir. Finansman giderleri, kira 

dönemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Finansal kiralama yolu ile satın alınan maddi duran 

varlıklar, varlığın tahmini faydalı ömrü doğrultusunda amortismana tabi tutulur. 

 

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iĢlemi, faaliyet 

kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiralaması (kiralayandan alınan teĢvikler düĢüldükten sonra) 

altında yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.  

 

ĠliĢkili Taraflar  

 

TMS 24, “ĠliĢkili Tarafların Açıklamalarına ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”; hissedarlık, 

sözleĢmeye dayalı haklar, aile iliĢkisi veya benzeri yollarla karsı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir 

Ģekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluĢlar, iliĢkili kuruluĢ olarak tanımlar. 

ĠliĢkili kuruluĢlara aynı zamanda sermayedarlar ve ġirket yönetimi de dahildir. ĠliĢkili kuruluĢ iĢlemleri, 

kaynakların ve yükümlülüklerin iliĢkili kuruluĢlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer 

edilmesini içermektedir. 

 

Bu finansal tablolar açısından ġirket‟in ortakları ve ġirket ile dolaylı sermaye iliĢkisinde olan grup 

Ģirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler  „iliĢkili taraflar‟ olarak tanımlanmaktadır. 
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Hasılat 

 

Faktoring faiz gelirleri, müĢterilere yapılan ödemeler üzerinden tahsil edilen faiz gelirlerinden 

oluĢmaktadır. Faktoring komisyon gelirleri ise, faktoring iĢlemine konu olan fatura bedellerinin toplamı 

üzerinden belli bir yüzde miktarı ile alınan tutarlardan ve Faktoring iĢlemine iliĢkin operasyonel 

harcamalar (EFT, Havale vb..) için alınan faktoring masraf gelirlerinden oluĢmaktadır. 

 

Hasılat; Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu, satıĢla ilgili ekonomik faydanın 

iĢletmeye akacağının muhtemel olması ve gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde hesaplanabildiği durumda 

gelir oluĢmuĢ sayılır. Perakende satıĢlarda müĢterinin memnun kalmaması durumunda satılan malın 

Ģartsız geri alınacağına iliĢkin müĢteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk 

ve getirilerin alıcıya transfer edildiği kabul edilir. Aynı iĢlem ile ilgili hasılat ve giderler eĢzamanlı 

finansal tablolara alınmaktadır.  

 

SatıĢ karĢılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit 

benzerlerinin tutarıdır.  

 

Hasılat olarak kayıtlara alınan tutarların tahsilinin Ģüpheli hale gelmesi durumunda, ayrılan Ģüpheli 

alacak karĢılığı, hasılat tutarının düzeltilmesi suretiyle değil, bir gider olarak finansal tablolara alınır. 

Faktoring alacaklarına BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete‟de 

Yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin  Muhasebe Uygulamaları ile 

Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak özel ve genel karĢılık ayrılır. 

 

Gelir ve Giderlerin Finansal Tablolara Yansıtılması 

 

Faktoring faiz ve komisyon gelirleri, 

 

Faktoring faiz ve komisyon gelirleri tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılır. 

 

Temettü gelirleri, 

 

Temettü gelirleri tahsil edildikleri tarihte gelir tablosuna yansıtılır. 

 

Diğer gelir ve giderler, 

 

Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılır. 

 

Finansman giderleri, 

 

Finansman giderleri tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılır 

 

Pay baĢına kazanç/ (kayıp) 

 
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç/ (kayıp), net dönem 

karının/ (zararının), dönem boyunca bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile 

bulunmuĢtur. ġirketler, mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak 

(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse baĢına kazanç/ (kayıp) hesaplanırken, bu bedelsiz 

hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına kazanç/ (kayıp) hesaplamasında 

kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak 

uygulamak suretiyle elde edilir.  
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Kur DeğiĢiminin Etkileri 

 

Yabancı para cinsinden yapılan iĢlemler, iĢlem tarihindeki yabancı para kuru ile  Türk Lirası (“TL”)‟na 

çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden dönem 

sonunda TL‟ ye çevrilmektedirler. Bu tip iĢlemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna 

yansıtılmaktadır. Makul değerleri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar 

ve borçlar makul değerlerinin belirlendiği günün kurundan TL‟ ye çevrilerek ifade edilmektedir. 

 

KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler  

 

TMS 37, “KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”nda 

belirtildiği üzere herhangi bir karĢılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; ġirket‟in geçmiĢ 

olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların isletmeden çıkmasının 

muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması 

gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluĢmamıĢsa ġirket söz konusu hususları ilgili finansal tablolara 

iliĢkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu 

durumlarda, karĢılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit 

çıkıĢlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. KarĢılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde 

kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluĢan faiz oranı ile söz konusu 

yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. KoĢullu varlıklar gerçekleĢmedikçe muhasebeleĢtirilmemekte ve 

sadece dipnotlarda açıklanmaktadır. 

 

Faktoring alacakları ve diğer varlıkların tahsili mümkün olmayan ve/veya BDDK tarafından 24 Aralık 

2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete‟de Yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketlerinin  Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak özel 

ve genel karĢılık ayrılır. Tebliğ‟de, özel karĢılık ve genel karĢılıkların ayrılmasına iliĢkin esaslar 

aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 

Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren; 

 

 doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen alacakların en az %20‟si oranında, 

 

 yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen alacakların en az %50‟si oranında, 

 

 bir yıldan fazla gecikmiĢ olan alacakların %100‟ü oranında özel karĢılık ayrılır. 

 

Ayrıca, anapara veya faiz ödemelerinin tahsilindeki gecikme yukarıda belirtilen süreleri geçmemiĢ olsa 

veya bunların tahsilinde herhangi bir gecikme bulunmasa dahi, Ģirketler alacak tutarları için borçlunun 

kredi değerliliğine iliĢkin mevcut bütün verileri ve TMS‟de belirtilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık 

ilkelerini dikkate alarak, teminat tutarını hesaplamaya dâhil etmeksizin, belirleyecekleri oranlarda özel 

karĢılık ayırabilirler. 

 

ġirketler, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya doksan günden daha az 

gecikme olan alacaklardan doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararların 

karĢılanması amacıyla, genel olarak ve herhangi bir iĢlemle doğrudan ilgili olmaksızın karĢılık 

ayırabilirler. 

 

ġirketler, alacaklarına iliĢkin teminatları, likiditesine göre dört gruba ayırarak sınıflandırırlar. 

Teminatların değerlenmiĢ tutarları alacak tutarından, dikkate alınma oranlarında indirilerek, özel 

karĢılığa tabi alacak tutarı hesaplanır. Özel karĢılıkların hesaplanmasında dikkate alınacak değerlenmiĢ 

teminat tutarı alacak miktarını aĢamaz. Teminatların dikkate alınma oranları aĢağıdaki gibidir: 
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Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı       : %100 

Ġkinci grup teminatların dikkate alınma oranı         : % 75 

Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı      : % 50 

Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı   : % 25 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Hazırlanan finansal tablolarda, ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla dönem sonuçlarına dayanılarak 

Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karĢılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem 

sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra 

bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

ErtelenmiĢ vergi, varlıkların ve borçların iliĢikteki finansal tablolarda gösterilen değerleri ile varlıkların 

ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların bilanço 

yükümlülüğü yöntemine göre vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi, 

varlıkların oluĢtuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenilen vergi 

oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. 

 

TMS 12 “Gelir Vergilerine ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca ertelenmiĢ vergi 

yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek 

vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ oranlarında iliĢikteki finansal tablolara 

yansıtılmaktadır. ErtelenmiĢ vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası 

durumlarda kaydedilir. Finansal tablolara önceki dönemlerde yansıtılmıĢ olan ertelenmiĢ vergi 

varlığının tamamından veya bir kısmından artık fayda sağlanılamayacağı anlaĢıldığı takdirde söz konusu 

tutar aktiften silinir. 

 

Kıdem Tazminatı KarĢılığı 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket çalıĢanlarının emekliliğinden doğan ve Türk Ġs Kanunu‟na göre 

hesaplanan muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerine indirgenmiĢ tutarına göre ayrılmaktadır. 

ÇalıĢanlar tarafından hak edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda 

muhasebeleĢtirilir. Yükümlülük tutarı devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak 

hesaplanmaktadır. 

 

TMS - 19, “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”, Ģirketlerin istatistiksel 

değerleme yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanmasını 

öngörmektedir. Dolayısıyla; ġirket‟in muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri aĢağıdaki tabloda yer 

alan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

 

          31 Aralık 2015  31 Aralık 2014 

 
Ortalama Faiz Oranı                     % 9,00            % 9,50 

Enflasyon ArtıĢ Oranı         % 5,00                       % 6,00 

Reel Ġskonto Oranı                     % 3,81            % 3,30 

 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak 

artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek 

oranı gösterir. ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı 

için, 31 Aralık 2015  tarihi itibarıyla geçerli olan 3.828,37  TL (31 Aralık 2014: 3.438,22 TL) üzerinden 

hesaplanmaktadır. 
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Sermaye ArtıĢları ve Temettüler  

 

Mevcut ortaklardan olan sermaye artıĢları yıllık genel kurullarda onaylanıp tescil olunan nominal 

değerleri üzerinden muhasebeleĢtirilir. 

 

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 

dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir.  

 

NetleĢtirme 

 

Finansal tablolara alınan tutarların netleĢtirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve 

finansal borcu netleĢtirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını 

aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleĢtirilerek 

bilançoda net tutarları ile gösterilir. 

 

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 

dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.  Bir muhasebe politikası 

değiĢtirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere iliĢkin toplam düzeltme tutarı 

bir sonraki dönem birikmiĢ karlara alınır. Önceki dönemlere iliĢkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. 

Muhasebe politikalarındaki değiĢikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen 

dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değiĢikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki 

dönemlere iliĢkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere iliĢkin düzeltme tutarları ve 

karĢılaĢtırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aĢırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın 

yapılmadığı kamuya açıklanır. ġirket muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak 

uygulamıĢtır. 

 

Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklik ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 

dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 

olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 

 

Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere 

iliĢkin karĢılaĢtırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce 

meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiĢ karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla 

düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aĢırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait 

karĢılaĢtırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiĢ karlar hesabı, söz 

konusu dönem baĢlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir. 

 

Devlet TeĢvik ve Yardımları 
 

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teĢvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teĢvikleri, 

elde edilmesi için gerekli Ģartların iĢletme tarafından yerine getirileceğine ve teĢvikin iĢletme tarafından 

elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluĢtuğunda finansal tablolara alınır.  

 

Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koĢullarının iĢletme tarafından yerine 

getirileceğine dair makul bir güvence oluĢması durumunda devlet teĢviki olarak kabul edilir. ġirket‟in 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla yararlandığı herhangi bir teĢvik veya yardım 

bulunmamaktadır. 
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Emeklilik Planları 

 

ġirket‟in emeklilik planları baĢlıklı kısım kapsamında değerlemeye tabi tutulacak iĢlemi 

bulunmamaktadır. 

 

Nakit Akım Tablosu 
 

Nakit ve nakit benzerleri nakit ve banka mevduatlarını içermektedir. Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin 

nakit akıĢları iĢletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

ĠĢletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıĢları, ġirket‟in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢlarını 

gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akıĢları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık 

yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akıĢlarını gösterir. Finansman 

faaliyetlerine iliĢkin nakit akıĢları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir.  

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa 

vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

 

Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, isletme lehine veya aleyhine 

ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS 10, “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara ĠliĢkin Türkiye 

Muhasebe Standardı”,  hükümleri uyarınca bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna 

iliĢkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu 

olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, ġirket finansal tablolarını yeni duruma uygun 

Ģekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa ġirket söz 

konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 

 

Varlıklarda değer düĢüklüğü 
 

i.) Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü, 
 
ġirket, ertelenmiĢ vergi varlıkları dıĢında kalan her bir varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu 
varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer 
böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma hazır olmayan 
maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. 
Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın satıĢı için katlanılacak giderler düĢüldükten sonraki net 
rayiç değeri ile kullanım değerinin yüksek olanıdır. Değer düĢüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit 
üreten birimler olarak en alt seviyede gruplanırlar. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit 
üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satılması için gerekli olan giderler 
düĢüldükten sonraki satıĢ yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse değer düĢüklüğü meydana 
gelmiĢtir. Değer düĢüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Bir varlıkta oluĢan 
değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın, değer düĢüklüğünün 
kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha 
önce değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir. 
 

ii.) Finansal varlıklarda değer düşüklüğü, 

 
ġirket tüm finansal varlıkların değer düĢüklüğü testi için her bir bilanço tarihinde aĢağıdaki kriterleri 
göz önünde bulundurmaktadır: 
 
- Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması, 
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- Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleĢme hükümlerine borçlu tarafın 
uymaması, 

 
- Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp 

tanınmadığı, 
 
- Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi, 
 
- Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte ġirket‟e sağlayacakları nakit akıĢlarında 

önemli düĢüĢlerin olup olmayacağı. 
 
ġirket, finansal varlığın değer düĢüklüğüne uğradığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili 
finansal varlık için değer düĢüklüğü karĢılığı ayırmakta olup bu değerlendirme her bir bilanço tarihi 
itibariyle yapılmaktadır. Söz konusu karĢılığın tutarı, ilgili finansal varlığın kayıtlı değeri ile tahsili 
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve çeĢitli güvencelerden tahsil 
edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ilgili finansal varlığın orijinal 
etkin faiz oranı esas alınarak indirgenen değeridir. 

 

TMS/TFRS’ye ve KGK Tarafından Yayınlanan Ġlke Kararlarına Uygunluk Beyanı  

 

ġirket yönetimi, finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS‟lere ve KGK ilke 

kararlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. ġirket yönetimi olarak, cari 

ve önceki döneme ait finansal tablolar ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotların 

TMS/TFRS‟lere uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu beyan eder. 

 

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

 

ġirket sadece Türkiye‟de ve sadece faktoring alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere 

göre raporlamamıĢtır. 

 
NOT:4)  NAKĠT ve NAKĠT BENZERLERĠ 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Kasa / Efektif 13.402 -  15.011 - 

Toplam 13.402 -  15.011 - 

 

31 Aralık 2015 tarihi  itibarıyla nakit değerler içinde yer alan yabancı para mevcudu yoktur. (31.12.2014 

Yoktur.) 

 
NOT:5)  GERÇEGE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FĠNANSAL VARLIKLAR 

(NET) 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:6) BANKALAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, bankaların detayı aĢağıdaki gibidir: 
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  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Vadesiz Mevduatlar       608.979 -        31.103 - 

Toplam       608.979 -        31.103 - 

 

31.12.2015 tarihi itibarıyla Ģirket aktifine kayıtlı bankalara mutabakat mektupları gönderilmiĢ ve gelen 

cevaplardan muhasebe kayıtları ile mutabık olduğu görülmüĢtür.  

 
NOT:7) TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:8) SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (NET) 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:9) FAKTORĠNG ALACAKLARI VE BORÇLARI 

 

9.1) Faktoring Alacakları 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, faktoring alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Ġskontolu Yurtiçi Faktoring Alacakları 176.282.214 -  170.461.355 - 

Diğer Yurtiçi Faktoring Alacakları (*) 24.762.843 -  24.336.435 - 

Diğer YurtdıĢı Faktoring Alacakları (*) - -  430.874 - 

KazanılmamıĢ Faktoring Faiz Gelirleri (-)   (7.342.578) -    (7.369.283) - 

Toplam 193.702.479 -  187.859.381 - 

 

31.12.2015 tarihi itibarıyla örnekleme yoluyla seçilen Alıcılara mutabakat mektupları gönderilmiĢ olup 

rapor tarihi itibarıyla gelen cevaplardan muhasebe kayıtları ile mutabık olduğu görülmüĢtür. 

 

(*) Diğer yurtiçi ve yurtdıĢı faktoring alacakları, faktoring iĢlemleri sonucu oluĢan borçlu cari faktoring 

alacaklarından oluĢmaktadır.  

 

9.2) Faktoring Borçları 
 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, faktoring borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Faktoring Borçları   43.276 -  14.062 - 

Toplam 43.276 -  14.062 - 

 

Faktoring borçları, müĢterilere ödenecek bakiye ve kur farklarından oluĢmaktadır.  
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NOT:10) DĠĞER ALACAKLAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in diğer alacaklarının dağılımı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Faktoring BSMV Alacakları 578.395 -  507.272 - 

Diğer Alacaklar (Net) 578.395 -  507.272 - 

 

Faktoring gelirleri üzerinden hesaplanan banka sigorta muamele vergilerinden (BSMV) doğan alacaklar 

diğer alacaklar arasında sınıflandırılmıĢtır. 

 
NOT:11) TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in takipteki faktoring alacaklarının ve 

karĢılıklarının dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Takipteki Faktoring Alacakları 15.092.333 -  9.982.677 - 

Özel KarĢılıklar (12.335.388) -  (9.878.517) - 

Takipteki Alacaklar (Net) 2.756.945 -  104.160 - 

 
 
31.12.2015  ve 31.12.2014 tarihi itibarıyla takipteki alacaklar karĢılığı hareketleri aĢağıdaki gibidir:  
 

 31.12.2015 31.12.2014 

AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak (9.878.517) (9.319.543) 

Dönem Gideri (2.614.382) (1.383.640) 

Ġptal Edilen KarĢılıklar 157.511 691.301 

Aktiften silinen karĢılıklar (*) -                133.365 

KapanıĢ Bakiyesi (12.335.388) (9.878.517) 

 

(*) BMC Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile 15.07.2014 tarihinde yapılan borç tasfiye sözleĢmesi ve ibranamesi 

kapsamında vazgeçilen alacak tutarı 133.365 TL aktiften silinmiĢtir.  

 

ġirket, teminatsız ve tahsil kabiliyeti zayıf alacaklarının tamamı için BDDK tarafından 24 Aralık 2013 

tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete‟de Yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

ġirketlerinin  Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak özel 

ve genel karĢılık ayırmaktadır. 

 
NOT:12) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:13) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 
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NOT:14) BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:15) ĠġTĠRAKLER (Net) 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:16) Ġġ ORTAKLIKLARI (Net) 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:17) MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıklar detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

Cari Dönem 

 

Maliyet Binalar TaĢıtlar DemirbaĢlar 
Özel 

Maliyetler 
Toplam 

31.12.2014 9.429.162 398.256 864.254 214.503 10.906.175 

Ġlaveler 593.305 - 1.482.602 - 2.075.907 

ÇıkıĢlar - (90.000)      (561.819) (205.242) (857.061) 

Değer ArtıĢı 740.873 - - - 740.873 

Transferler (213.340) -           84.321 - (129.019) 

31.12.2015 10.550.000 308.256 1.869.358 9.261 12.736.875 

      
BirikmiĢ 

Amortisman 
          

31.12.2014 (21.700) (274.641) (668.309) (180.333) (1.144.983) 

Amortisman gideri (191.640) (50.563) (116.204) (1.838) (360.245) 

ÇıkıĢlar - 90.000        537.487     178.184 805.671 

Değer ArtıĢı - - - - - 

Transferler 213.340 -        (44.864) - 168.476 

31.12.2015 - (235.204) (291.890) (3.987) (531.081) 

      
Net Kayıtlı Değer 

     
31.12.2014 9.407.462 123.615 195.945 34.170 9.761.192 

31.12.2015 10.550.000 73.052 1.577.468 5.274 12.205.795 

 

ġirket aktifinde yer alan sabit kıymetlerin sigorta tutarı 2.746.087 TL‟dir. ġirket aktifine kayıtlı 

gayrimenkuller üzerinde 9.322.500 TL 1. Dereceden ipotek bulunmaktadır. 

 

ġirket TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak faaliyetinde kullanmakta olduğu 

gayrimenkulleri Artı Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ.‟ne değerleme yaptırmıĢ olup, 

değerleme Ģirketi tarafından kullanılan „Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Direkt Kapitalizasyon 

Yöntem‟e göre taĢınmazların değeri 10.550.000 TL olarak tespit edilmiĢtir.   
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ġirket‟in özkaynakları içerisinde cari dönemde, gayrimenkul değerlemelerine iliĢkin ertelenmiĢ vergi 

etkisi hariç toplam 740.873 TL değer artıĢı yer almaktadır.  

 

Açıklama 31 Aralık 2015 

Gayrimenkulün Net Defter Değeri  9.809.127 

Gayrimenkulün DeğerlenmiĢ Değeri 10.550.000 

Gayrimenkul Yeniden Değerleme ArtıĢı / (AzalıĢı) 740.873 

 

 

Önceki Dönem 

Maliyet Binalar TaĢıtlar DemirbaĢlar 

Özel 

Maliyetler Toplam 

31.12.2013 - 508.166 697.151 210.142 1.415.459 

Ġlaveler        9.429.162     - 167.103 4.361 9.600.626 

ÇıkıĢlar - (109.910) - - (109.910) 

31.12.2014 9.429.162     398.256 864.254 214.503 10.906.175 

       

BirikmiĢ Amortisman           

31.12.2013 - (333.988) (620.757) (159.881) (1.114.626) 

Amortisman gideri (21.700)   (50.563) (47.552) (20.452) (140.267) 

ÇıkıĢlar -    109.910 - - 109.910 

31.12.2014 (21.700) (274.641) (668.309) (180.333) (1.144.983) 

      

Net Kayıtlı Değer      

31.12.2013 - 174.178 76.394 50.261 300.833 

31.12.2014 9.407.462     123.615 195.945 34.170 9.761.192 

 

ġirket aktifinde yer alan sabit kıymetlerin sigorta tutarı 1.319.500 TL‟dir. ġirket aktifine kayıtlı 

gayrimenkuller üzerinde 9.322.500 TL 1. Dereceden  ipotek bulunmaktadır. 

 
NOT:18)  MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi olmayan duran varlıklar detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 

Cari Dönem 

Maliyet Haklar 

31.12.2014 468.562 

Ġlaveler                                 68.830 

ÇıkıĢlar (82.761) 

Transfer (84.321) 

31.12.2015 370.310 
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BirikmiĢ Amortisman 

31.12.2014 (334.262) 

Amortisman gideri (51.722) 

ÇıkıĢlar 66.785 

Transfer 44.864 

31.12.2015 (274.335) 

Net Kayıtlı Değer  

31.12.2014 134.300 

31.12.2015 95.975 

 

 

Önceki Dönem 

Maliyet Haklar 

31.12.2013 429.349 

Ġlaveler                                 39.213 

ÇıkıĢlar - 

31.12.2014 468.562 

  

BirikmiĢ Amortisman  

31.12.2013 (259.460) 

Amortisman gideri (74.802) 

ÇıkıĢlar - 

31.12.2014 (334.262) 

  

Net Kayıtlı Değer  

31.12.2013 169.889 

31.12.2014 134.300 

 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılımı lisans giderlerinden oluĢmaktadır.  

 
NOT:19) PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, peĢin ödenmiĢ giderlerin dağılımı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Komisyon Giderleri 146.634 -  215.165 - 

BDDK Giderleri Katılım Payı 28.211 -  20.900 - 

Sigorta Giderleri 11.198 -  14.935 - 

Basılı  Kağıt Giderleri 1.838 -  4.222 - 

Kira Giderleri 8.689 -  8.750 - 

Diğer Giderler 20.296 -  7.473 - 

Toplam 216.866 -  271.445 - 
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NOT:20) CARĠ DÖNEM VERGĠ VARLIĞI / CARĠ DÖNEM VERGĠ BORCU 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, vergi varlığı ve vergi borcunun detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Cari Dönem Vergi Borcu (Not:43) 1.765.406 1.953.177 

Cari Dönem Vergi Varlığı  (*)  (1.226.126) (1.346.860) 

Ödenecek Kurumlar Vergisi 539.280 606.317 

 

(*) Cari dönem içinde ödenen geçici vergi olup cari yıla ait  kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. Söz konusu bu mahsuptan sonra cari dönemde 

539.280 TL (31.12.2014; 606.317 TL) ödenecek vergi ve yasal yükümlülük bulunmaktadır.    

 
NOT:21)  ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI / ERTELENMĠġ VERGĠ BORCU 

 

ġirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Raporlama Standartları 

ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların 

etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 

 

Kümülatif geçici farklar 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihleri itibarıyla hesaplanan gelecek dönemlerde 

beklenen vergi oranlarını esas alarak bunlara iliĢkin ertelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülükleri 

aĢağıdadır: 

 

Geçici Geçici Ertelenen Ertelenen 

Farklar Farklar Vergi Vergi 

Açıklama 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

ġüpheli Alacak KarĢılığı 

                

(10.449.709) 

                

(8.675.390) 
              

(2.089.942) 
              

(1.735.078) 

Maddi ve Maddi Olmayan  

Duran Varlıklar Düzeltmeleri 
                      

758.911 

                      

63.935  

                     

116.222  
                     

12.787  

SatıĢ Amaçlı Gayrimenkuller 253.619 223.619 50.724 44.724 

KazanılmamıĢ Faktoring 

Faiz ve Komisyon Geliri (7.522.983) (7.493.342) (1.504.597) (1.498.668) 

Etkin Faiz NBD Farkı 11.675 61.627 2.336 12.324 

Kıdem Tazminatı KarĢılığı (294.978) (260.766) (58.996) (52.153) 

Yıllık Ġzin KarĢılığı (351.827) (286.580) (70.365) (57.316) 

Toplam  (17.595.292)  (16.366.897)   (3.554.618)   (3.273.380) 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı % 20‟dir (31 Aralık 2014: %20). Bu nedenle 

ileriki dönemlerde gerçekleĢecek geçici farklar üzerinden bilanço metoduna göre hesaplanan ertelenen 

vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran % 20‟dir. 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Ertelenen vergi yükümlülükleri 169.282 69.836 

Ertelenen vergi varlıkları (3.723.900) (3.343.216) 

Ertelenen vergi varlıkları, net (3.554.618) (3.273.380) 

 

 

 

 

 

  



ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 

01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT  

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar ‘’TL’’ olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

30 

 

Ertelenen vergi yükümlülükleri 31.12.2015 31.12.2014 

Bir yıldan kısa sürede yararlanılacak 2.336 12.325 

Bir yıldan uzun sürede yararlanılacak  166.946 57.511 

Toplam 169.282 69.836 

 

   

Ertelenen vergi varlıkları 31.12.2015 31.12.2014 

Bir yıldan kısa sürede gerçekleĢecek (1.574.962) (1.555.984) 

Bir yıldan uzun sürede gerçekleĢecek  (2.148.938) (1.787.232) 

Toplam (3.723.900) (3.343.216) 

   

ErtelenmiĢ vergi (aktif) / pasifi hareketleri (net) 31.12.2015 31.12.2014 

1 Ocak, açılıĢ bakiyesi (net) (3.273.380) (2.707.798) 

Özkaynaklarda  MuhasebeleĢtirilen ErtelenmiĢ 

vergi gideri / (geliri) 40.347 6.818 

ErtelenmiĢ vergi gideri / (geliri) (net) (321.585) (572.400) 

KapanıĢ bakiyesi (net) (3.554.618) (3.273.380) 

 

 
NOT:22) DĠĞER AKTĠFLER 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, diğer aktiflerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

ĠĢ Avansları 20.000 -  50.000 - 

Personelden Alacaklar 29.129 -  18.026 - 

Mahkemelere Verilen Teminatlar 42.470 -  12.474 - 

Diğer Depozito ve Teminatlar 5.086 -  5.408 - 

Alacak Senetleri (*) 235.000 -  350.000 - 

Alacak Senetleri KarĢılığı (-) (235.000) -  (350.000) - 

Diğer Aktifler     30.012 -     32.990 - 

Toplam 126.697 -  118.898 - 

 

(*) Alacak senetleri satıĢ amaçlı elde tutulan varlıkların satıĢı karĢılığında alınan senetlerden 

oluĢmaktadır. 

 

 
NOT:23) SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN 

VARLIKLAR (Net)  

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, satıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere 

iliĢkin varlıkların detayı aĢağıdaki gibidir: 
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23.1) Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar (Net) 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

SatıĢ Amaçlı Gayrimenkuller 562.500 -  532.500 - 

Toplam 562.500 -  532.500 - 

    

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

1 Ocak, açılıĢ bakiyesi 532.500 -  947.500 - 

Ġlaveler - -  - - 

ÇıkıĢlar (-) - -  (435.000) - 

Gerçeğe Uygun Değer ArtıĢı 30.000 -  20.000 - 

Gerçeğe Uygun Değer AzalıĢı (-) - -  - - 

Toplam 562.500 -  532.500 - 

 

Satış amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile 

değerlenir. 

 

ġirket gayrimenkullerinin değerlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun ( SPK ) Seri VIII No:35 

sayılı tebliği uyarınca hizmet veren  gayrimenkul değerleme Ģirketi “Artı Gayrimenkul Değerleme ve 

DanıĢmanlık A.ġ.” tarafından; 

 

 Muğla/Milas ilçesindeki 165 Ada, 1 Parsel, A3-1 Blok (2) bağımsız bölüm numaralı  

gayrimenkulün değerlemesi yapılarak 18.01.2016  tarih ve 2016-OZ-00015  no‟ lu  ekspertiz raporu  

ile gayrimenkulün değeri 250.000 TL olarak tespit edilmiĢ olup ġirket‟in hisse ½ „ye isabet eden 

değer 125.000 TL olarak, 

 

 Muğla/Bodrum ilçesindeki 889 Parsel, C Blok (6) bağımsız bölüm numaralı  gayrimenkulün 

değerlemesi yapılarak 18.01.2016 tarih ve 2016-OZ-00016  no‟ lu  ekspertiz raporu  ile 

gayrimenkulün değeri 360.000 TL olarak, 

 

 Kocaeli/Çayırova ilçesindeki 448 Ada 16 Parsel, (53) bağımsız bölüm numaralı  gayrimenkulün 

değerlemesi yapılarak 15.01.2016  tarih ve 2016-OZ-0013  no‟ lu  ekspertiz raporu  ile 

gayrimenkulün değeri 155.000 TL olarak tespit edilmiĢ olup ġirket‟in hisse ½ „ye isabet eden değer 

77.500 TL olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Gayrimenkullere ait tapu senedinde, gayrimenkullerin niteliği daire, mesken, depo ve iĢyeri olarak 

belirtilmektedir. Gayrimenkullere iliĢkin ilgili  tapulardan alınan takyidat yazılarında 

gayrimenkullerden, 165 Ada, 1 Parsel, A3-1 Blok (2) bağımsız bölüm, 889 Parsel, C Blok (6) bağımsız 

bölüm ve 448 Ada 16 Parsel, (53) bağımsız bölüm numaralı taĢınmazlar üzerinde her hangi bir ipotek, 

haciz vb. yükümlülük olmadığı görülmüĢtür. 

 
NOT:24) ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 
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NOT:25) ALINAN KREDĠLER 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Kısa Vadeli Alınan Krediler  136.821.465 -  95.412.768 - 

Uzun Vadeli Alınan Krediler 5.977.590 -  8.473.769 - 

Toplam 142.799.055 -  103.886.537 - 

 

31.12.2015  tarihi itibarıyla Ģirket aktifine kayıtlı bankalara mutabakat mektupları gönderilmiĢ ve gelen 

cevaplardan muhasebe kayıtları ile mutabık olduğu görülmüĢtür. Cari dönem  kredilerinin 1.657.263 TL 

kısmı dövize endeksli TL kredilerinden oluĢmaktadır. (31.12.2014 ; 380.730 TL) 

 

 

Kredi Cinsi Kredi Tutarı         

Faiz Oranı 

( % ) 

31.12.2015 

Toplam (TL) 

TL Krediler 142.799.055 5,00-15,50 142.799.055 

ABD $ Krediler - - - 

EURO Krediler - - - 

Toplam   142.799.055 

 

 

Kredi Cinsi Kredi Tutarı         

Faiz Oranı 

( % ) 

31.12.2014 

Toplam (TL) 

TL Krediler 103.886.537 4,75-12,40 103.886.537 

ABD $ Krediler - - - 

EURO Krediler - - - 

Toplam   103.886.537 

 

 
NOT:26) KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, finansal kiralama iĢlemlerinden borçların detayı 

aĢağıdaki gibidir: 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden 

Borçlar 1.615.881 - 

 

- - 

Finansal Kiralama Borçlanma 

Maliyetleri (-)  (272.329) - 

 

- - 

Toplam 1.343.552 -  - - 
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Finansal kiralama yükümlülükleri 31.12.2015 31.12.2014 

Bir yıl içinde 720.365 - 

Ġkinci ve beĢinci yıl arasındakiler 895.516 - 

Toplam  1.615.881 - 

   

Gelecek dönemlere ait finansal giderler  (272.329) - 

   

Kiralama yükümlülüklerinin bugünkü değeri 1.343.552 - 

   

 

Kısa vadeli finansal kiralama yükümlülükleri 554.766 - 

Uzun vadeli finansal kiralama yükümlülükleri 788.786 - 

Toplam finansal kiralama yükümlülükleri 1.343.552 - 

 
NOT:27) ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)  

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, ihraç edilen menkul kıymet detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Tahvil Ġhracı 18.018.992 -  9.384.552 - 

Bonolar 14.817.219 -  56.282.447 - 

Toplam      32.836.211 -  65.666.999 - 

 

ġirket‟in cari dönemde ihraç etmiĢ olduğu menkul kıymetler ve özellikleri aĢağıdaki gibidir: 

ISIN Kodu Ġhraç Tarihi Ġhraç Edilen Tutar Ġtfa Tarihi Kupon Dönemi 

TRSATFK51711 27 .11. 2015 8.000.000 TL 26 Mayıs 2017 Üç ayda bir kupon ödemeli 

 

Referans DĠBS‟in BĠST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı‟nda 25 - 26.11.2015 

tarihlerinde (Her bir kupon döneminde kupon ödeme gününden önceki 2 gün dikkate alınarak 

hesaplamalar yapılacaktır.) oluĢan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileĢik faiz oranının 

artimetik ortalaması kullanılarak gösterge bileĢik oranı hesaplanacaktır.  

 

 Söz konusu bu oranın basit karĢılığı üzerine %4,25 (dörtyüzyirmibeĢ) baz puan ilave edilerek bononun 

nihai yıllık basit faiz oranı hesaplanacaktır.  

 

Hesaplamaya esas DĠBS‟e ait olarak belirtilen gözlem periyodu içerisinde iĢlem geçmemesi durumunda 

fiyatın oluĢtuğu önceki en yakın gün(ler) gözlem periyodu gün sayısına (2 günlük süreye) denk olacak 

Ģekilde dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.  

ISIN Kodu Ġhraç Tarihi Ġhraç Edilen Tutar Vade Tarihi SatıĢ Yöntemi 

TRSATFK81619 19  ġubat 2015 9.800.000 TL 17Ağustos 2016 Nitelikli Yatırımcıya SatıĢ  

 

Referans DĠBS‟in talep toplama tarihi olan 18 ġubat 2015 tarihi ve önceki iki iĢ gününde (üç günlük 

gözlem periyodu boyunca) BĠST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı‟nda oluĢan 

aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileĢik faizlerin aritmetik ortalaması kullanılarak ihraca konu 

tahvile ait nihai faiz oranının hesabında kullanılacak gösterge bileĢik faiz oranı tespit edilecektir.   
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Tespit edilecek bileĢik faiz oranının 90 günlük basit karĢılığı hesaplanarak, hesaplanan faiz oranı 

üzerine 400 (dörtyüz) baz puan ilave getiri eklenecek ve ilk kupon ödemesine teĢkil edecek yıllık basit 

faiz oranı hesaplanacaktır.  

 

Ġlerleyen kupon ödemeleri için de yukarıda belirtilen hesaplama yöntemi kullanılacaktır.   

 

Gösterge DĠBS‟in belirtilen fiyatının gözlem periyodu dönemi içerisinde oluĢmaması durumunda, fiyat 

oluĢan en yakın önceki günler belirlenerek hesaplamalar yapılacaktır.  

 

ISIN Kodu Ġhraç Tarihi Ġhraç Edilen Tutar Vade Tarihi SatıĢ Yöntemi 

TRFATFK21612 13  Ağustos 2015 15.000.000 TL   04 ġubat  2016 Nitelikli Yatırımcıya SatıĢ  

 

ġirket sadece nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, sırasıyla %13,00 basit- %13,44 bileĢik 15.000.000 TL 

nominal değerli iskontolu bono ihracı gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

ġirketin önceki dönemde ihraç etmiĢ olduğu menkul kıymetler ve özellikleri aĢağıdaki gibidir: 

 

ISIN Kodu Ġhraç Tarihi Ġhraç Edilen Tutar Ġtfa Tarihi Kupon Dönemi 

TRSATFKK1515 28-29  Mayıs 2014 9.310.000 TL 27 Kasım 2015 Üç ayda bir kupon ödemeli 

 

ġirket‟in ihraç etmiĢ olduğu tahvillerin kupon faiz oranları değiĢken olup, tahvillerin her kupon 

döneminde oluĢacak olan faiz oranları , ilgili tahvil için gösterge olarak seçilen T.C. Hazine 

MüsteĢarlığı  tarafından ihraç edilmiĢ devlet iç borçlanma senetleri baz alınarak, ilgili sirkülerde 

belirtilen yöntemler ile yeniden hesaplanmıĢtır.    

ISIN Kodu Ġhraç Tarihi Ġhraç Edilen Tutar Vade Tarihi SatıĢ Yöntemi 

TRFATFK21513 28 Ağustos 2014 23.000.000 TL  19 ġubat 2015 Nitelikli Yatırımcıya SatıĢ  

TRFATFK51528 27 Kasım   2014 35.000.000 TL 21 Mayıs 2015 Nitelikli Yatırımcıya SatıĢ 

 

ġirket sadece nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, sırasıyla %12,25 basit-%12,64 bileĢik ve %10,51 

basit-%10,80 bileĢik faiz oranlı ve 23.000.000 TL, 35.000.000 TL nominal değerli iskontolu bono 

ihracı gerçekleĢtirmiĢtir.  

 
NOT:28) DĠĞER BORÇLAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, diğer borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Satıcılara Borçlar 275.118 -  
92.417 - 

Personele Borçlar 288.270 -  
1.147 - 

Yönetim Kurulu Ücret ve Huzur Hakkı 37.190 -  - - 

Diğer 988 -  - - 

Toplam  601.566 -     93.564 - 

 

31.12.2015  tarihi itibarıyla örnekleme yoluyla seçilen Satıcılara mutabakat mektupları gönderilmiĢ 

olup rapor tarihi itibarıyla gelen cevaplardan muhasebe kayıtları ile mutabık olduğu görülmüĢtür. 
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NOT:29) DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR  

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, muhtelif borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015 

 

31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

KazanılmamıĢ Faktoring  

Komisyon Geliri 180.405 - 

 

124.058 - 

Toplam 180.405 -  124.058 - 

 

 
NOT:30) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER  

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:31) ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, ödenecek vergi ve yükümlülüklerin detayı 

aĢağıdaki gibidir: 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Ödenecek Vergiler ve Harçlar 450.256 -  
414.466 - 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 130.915 -  
118.304 - 

Toplam   581.171 -  532.770 - 

 

 

ġirket, Harçlar Kanunun Genel Tebliğinde Faktoring Ģirketlerinin kuruluĢ izin belgeleri için belirtilen 

2015 faaliyet harcını tahakkuk ettirip yasal süresi içinde ödemiĢtir. Ġnceleme döneminde ġirket‟ in diğer 

vergilerini ve yasal yükümlülüklerini örnekleme yöntemiyle incelenmiĢ olup, bağlı bulunduğu Vergi 

Dairesinden ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan Borcu Yoktur yazılarından vergilerini ödediği 

tespit edilmiĢtir. 

 

 
NOT:32) BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014  tarihleri itibarıyla, borç ve gider karĢılıklarının detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı 646.805 -  547.346 - 

- Kıdem Tazminatı Karşılığı                      294.978 - 
 260.766 - 

- Yıllık İzin Karşılığı                     351.827 - 
 286.580 - 

Diğer KarĢılıklar 5.282 -  1.895 - 

-Gider Tahakkukları                      5.282 -  1.895 - 

Toplam 652.087 -  549.241 - 
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32.1) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 
 

ÇalıĢan hakları yükümlülüğü karĢılığı kıdem tazminatı karĢılığından ve yıllık izin karĢılığından 

oluĢmaktadır. Kıdem tazminatı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı ġirket‟in, Türk ĠĢ Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından 

doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karĢılığının bugünkü değerini ifade eder. 

TanımlanmıĢ sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karĢılık öngörülen 

yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar diğer kapsamlı gelirler 

olarak özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ tutarı 

kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2015  tarihi itibariyle 3.828,37 TL ile sınırlandırılmıĢtır (2014 yılı 

3.438,22 TL).  

 

TFRS, belirli fayda planları dahilin de muhtemel tazminat yükümlülüğünün tahmin edilebilmesi için 

aktüer değerleme öngörülerinin geliĢtirilmesini gerektirir. Mali tablolarda, ġirket öngörülen yükümlülük 

yöntemini uygulayarak ve geçmiĢ yıllardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini sonlandırdığı 

tarih itibariyle kıdem tazminatı almaya hak kazananları temel alarak bir yükümlülük hesaplamaktadır. 

Bu karĢılık, gelecekte çalıĢanların emekliliklerinden doğacak muhtemel yükümlüklerin bugünkü 

değerinin tahmin edilmesiyle bulunmaktadır. 

 

TMS - 19, “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı”, Ģirketlerin istatistiksel 

değerleme yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanmasını 

öngörmektedir. 

 

Yıl içerisinde kıdem tazminatı karĢılığı hareketleri: 

 31.12.2015 31.12.2014 

1 Ocak 260.766 233.748 

Döneme iliĢkin karĢılık 77.397 66.187 

Yıl içinde iptal edilen karĢılık tutarı (45.115) (21.960) 

Aktüeryal Kazanç / Kayıp (16.512) (34.090) 

Faiz Maliyeti (Not:38) 18.442 16.881 

Dönem Sonu 294.978 260.766 

 

Yıl içerisinde yıllık izin karĢılığı hareketleri: 

 31.12.2015 31.12.2014 

1 Ocak 286.580 212.261 

Döneme iliĢkin karĢılık 87.851 90.673 

Yıl içinde iptal edilen karĢılık tutarı (22.604) (16.354) 

Dönem Sonu 351.827 286.580 

 

 

Dönem sonu itibarıyla istihdam edilen personel sayısı: 31.12.2015 31.12.2014 

MaaĢlı Personel Sayısı (kiĢi) 68 64 

SözleĢmeli ÇalıĢan Personel Sayısı (kiĢi) - - 

 Toplam 68 64 
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Personel ödemeleri: 31.12.2015  31.12.2014  

Personel maaĢ, ücret vb. ödemeler toplamı 7.343.414 6.043.680 

 

 

32.2) Diğer Karşılıklar 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, diğer karĢılıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Gider Tahakkukları 5.282 -  1.895 - 

Toplam 5.282 -  1.895 - 

 

Gider Tahakkukları; elektrik, haberleĢme vb. masraf gider karĢılıklarından oluĢmaktadır. 

 
NOT:33) ERTELENMĠġ GELĠRLER  

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:34) SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:35) SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN 

VARLIK BOÇLARI (Net)  

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 
NOT:36)  ÖZKAYNAKLAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle öz kaynakların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

  31.12.2015 

 

31.12.2014 

ÖdenmiĢ Sermaye (36.1) 20.000.000  12.000.000 

Sermaye Yedekleri(36.2) -  - 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(36.3) 
744.311 

 
27.272 

- Yeniden Değerleme Fonu  703.829  - 

- Aktüeryal (karlar) / zararlar (Not:32) 40.482  27.272 

Kar Yedekleri(36.4) 8.637.234  13.778.770 

GeçmiĢ Yıllar Karı / (Zararı) (36.5) -  - 

Net Dönem Karı / (Zararı) 5.464.502  5.329.053 

Toplam Özkaynaklar 34.846.047  31.135.094 

 

36.1) Ödenmiş Sermaye 

 

ġirket cari dönemde 12.000.000 TL olan sermayesini 20.000.000 TL‟ ye çıkarmıĢ olup  arttırılan 

8.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı Olağanüstü Yedekler  hesabından  karĢılanmıĢtır. 

Sermaye artırımına iliĢkin 27.05.2015 tarihli olağanüstü genel kurul kararı Ġstanbul Ticaret Sicil 
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Memurluğu tarafından 29.05.2015 tarihinde tescil edilmiĢ olup, 04.06.2015 tarih ve 8834 sayılı Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesinde tescili ilan olunmuĢtur.  

 

31.12.2015 tarihi itibarıyla ġirket‟in ödenmiĢ sermayesi 20.000.000 TL olup beheri  0,01 TL (1 KR) 

olan 2.000.000.000 adet paydan oluĢmaktadır. (31.12.2014 tarihi itibarıyla 12.000.000 TL‟dir 

 

Pay sahipleri ve pay oranları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 31.12.2015    31.12.2015 31.12.2014    31.12.2014 

Ortak Payı (%) Payı (TL) Payı (%) Payı (TL) 

1-Doğan Danyel Dinler 50,00 9.999.999,97 50,00 5.999.999,94 

2-Meir Dalva 16.70 3.339.333,34 16.70 2.003.599,98 

3-Cem Dalva 16.65 3.330.333,33 16.65 1.998.200,00 

4-Ġzzet Dalva 16.65 3.330.333,33 16.65 1.998.200,00 

5-Murat Ömürbek - - 1< 0,04 

6-MiĢon Dinler - - 1< 0,02 

7-Ventura Dinler 1< 0,03 1< 0,02 

Sermaye Toplamı 100 20.000.000,00 100 12.000.000,00 

 

 

36.2) Sermaye Yedekleri 

 

Yoktur. (31.12.2014 Yoktur.) 

 

 

36.3) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya 

Giderler 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla,  kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler detayı aĢağıdaki gibidir:” 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Aktüeryal kazanç / kayıp (Not:32/1) 40.482 27.272 

Duran Varlıklar BirikmiĢ Yeniden 

Değerleme ArtıĢları (Not:17) (*) 703.829  

Toplam 744.311 27.272 

 

(*) TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak faaliyetinde kullandığı gayrimenkuller 

Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip Artı Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından 

yapılan değerleme çalıĢmalarında tespit edilen makul değerleri ile raporlanmaktadır (Not:19-20).  

 

Yeniden değerleme fonunun detayı aĢağıdaki gibidir. 

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Gayrimenkul Yeniden Değerleme ArtıĢı 740.873 - 

ErtelenmiĢ Vergi Etkisi (-) (37.044) - 

Toplam 703.829 - 
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36.4) Kar Yedekleri 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kar yedeklerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

     

 31.12.2015 31.12.2014 

Yasal Yedekler 2.230.482 1.756.186 

Olağanüstü Yedekler 6.406.752 12.022.584 

Toplam 8.637.234 13.778.770 

 

 

ġirket 15.01.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına istinaden olağanüstü yedeklerden, kardan 

ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülüklerin düĢülmesinden sonra kardan net 2.100.000 TL 

hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması kararını almıĢ olup, rapor tarihi itibari ile kar dağıtımı 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

36.5) Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı   

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, geçmiĢ yıllar kar veya zararının  detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

    GeçmiĢ Yıl            Dönem  

Kar / Zararları Kar / Zararı 

31.12.2014 Bakiye  - 5.329.053 

Kar Yedeklerine Ġlave            (5.329.053) - 

GeçmiĢ Yıl Kar / Zararına Ġlave 5.329.053              (5.329.053) 

Cari Dönem Karı / (Zararı) - 5.464.502 

31.12.2015 Bakiye - 5.464.502 

 
NOT:37) ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet gelirlerinin 

detayı aĢağıdaki gibidir: 

           31.12.2015          31.12.2014 

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 40.395.608 29.490.886 

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve 

Komisyonlar, (net) 1.138.409 1.195.368 

Toplam 41.534.017 30.686.254 

 
NOT:38) FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde finansman giderlerinin 

detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

               31.12.2015              31.12.2014 

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (14.829.599) (9.525.019) 

Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen 

Faizler (6.510.027) (4.489.403) 

Verilen Ücret ve Komisyonlar (795.272) (772.020) 

Kıdem Tazminatı Faiz Maliyeti (Not:32) (18.442) (16.881) 

Finansal Kiralama Giderleri  (65.210) - 

Toplam (22.218.550) (14.803.323) 
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NOT:39) ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet giderlerinin 

detayı aĢağıdaki gibidir: 

           31.12.2015 31.12.2014 

Personel Ücret ve Giderleri (7.343.414) (6.043.680) 

Kıdem Tazminat KarĢılığı  (77.397) (66.187) 

Yıllık Ġzin KarĢılığı (87.851) (90.673) 

Amortisman Giderleri  (411.967) (215.069) 

Hizmet, MüĢavirlik, BilirkiĢi Giderleri (687.053) (616.986) 

Temsil Ağırlama Giderleri  (102.199) (110.048) 

ĠĢyeri Kira Giderleri  (341.213) (299.293) 

Reklam,Promosyon Giderleri  (11.160) (46.620) 

TaĢıt Kira, Bakım, Yakıt ve  Seyahat Gid. (835.756) (771.605) 

Telefon, Kargo, HaberleĢme Giderleri  (169.351) (114.447) 

Vergi Resim ve Harç  (116.619) (156.582) 

Genel Yönetim giderleri (647.804) (489.059) 

Diğer  (101.881) (128.400) 

Toplam (10.933.665) (9.148.649) 

 

 
NOT:40) DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ  

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet gelirlerinin 

detayı aĢağıdaki gibidir: 

           31.12.2015          31.12.2014 

Bankalardan Alınan Faizler  1.550 

Kambiyo ĠĢlemleri Karı 313.816 153.547 

Sabit Kıymet SatıĢ Karı 69.307 77.228 

SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan  

Duran Varlık Değer ArtıĢ Geliri (Not:23) 30.000 20.000 

Konusu Kalmayan Alacak KarĢılıkları 157.511 691.301 

Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı KarĢılığı  45.115 21.960 

Konusu Kalmayan Ġzin KarĢılığı 22.604 16.354 

Diğer (*) 814.452 589.031 

Toplam 1.452.805 1.570.971 

 

 (*) Diğer tutarı içerisinde bulunan 693.413 TL faktoring alacaklarının ertelenmesi sonucunda elde 

edilen vade farkı gelirinden oluĢmaktadır. (31.12.2014; 572.470 TL)  

 
NOT:41) TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde takipteki alacaklara iliĢkin 

karĢılıkların detayı aĢağıdaki gibidir: 

               31.12.2015              31.12.2014 

Özel KarĢılık Gideri (2.614.382) (1.383.640) 

Toplam (2.614.382) (1.383.640) 
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NOT:42) DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet giderlerinin 

detayı aĢağıdaki gibidir:  

          31.12.2015          31.12.2014 

Kambiyo ĠĢlemleri Zararı (275.901) (128.782) 

Sabit Kıymet SatıĢ Zararı (36.000) (83.000) 

Toplam (311.901) (211.782) 

  

 
NOT:43) VERGĠ KARġILIĞI 

 
Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2015  ve 2014 yılı için %20‟dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına 
vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan 
istisna (iĢtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu 
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi ödenmemektedir.  

 

Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye‟de 

yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarına (temettüler) stopaj uygulanmaz. Bunların dıĢında kalanlara 

yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz 

ve stopaj uygulanmaz. 

 

ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 

ikinci ayın 14‟uncu gününe kadar beyan edip 17‟nci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 

geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da 

mahsup edilebilir. 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun geçici 28. ve 29. maddesinde yer alan iĢtirak hissesi ve gayrimenkul satıĢ 
kazancı istisnasının süresi 31 Aralık 2004  tarihi  ile sona ermiĢtir. Ancak bu düzenleme 5520 sayılı kanun 

ile 21 Haziran 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalıcı istisna olarak Kurumlar Vergisi 
Kanunu‟nun 5. maddesine eklenmiĢtir. 

 
Buna göre kurumların en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan iĢtirak hissesi ve gayrimenkullerinin 

satıĢından elde edilen kazançlar belirli koĢullara bağlı olarak % 75 „i kurumlar vergisinden istisna 
olacaktır. Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karĢılık olmak üzere bankalara devir ve 

teslim edilen gayrimenkul ve iĢtirak hisselerinin satıĢında istisna uygulanması için bu kıymetlerin iki yıl 

aktifte bulunmaları Ģartı aranmayacaktır. 

 

16 Temmuz 2004 tarih ve 5228 no‟lu Kanun‟un 28. maddesinin 9. fıkrasında aĢağıdaki hüküm 

getirilmiĢtir: Kurumların 31 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bünyelerinde 

gerçekleĢtirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayıĢına yönelik araĢtırma ve geliĢtirme 

harcamaları tutarının %100‟ı Ar-Ge indirimi olarak Kurumlar vergisinden istisna edilir. Ar-Ge indirimi 

için stopaj uygulaması yoktur. 

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla 

dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup 

edilemez. 

 

Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 

dördüncü ayın 25 inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, 
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vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iĢlem 

tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değiĢebilir. 

 

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aĢağıda 

özetlenmiĢtir: 

  
           

31.12.2015            31.12.2014 

Kurumlar ve gelir vergisi (1.765.406) (1.953.177) 

ErtelenmiĢ vergi (geliri/gideri) (Not:21) 321.584 572.399 

Toplam (1.443.822) (1.380.778) 

 

Bilanço‟ya yansıtılan vergiler aĢağıdadır: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Kurumlar ve gelir vergisi (Not:20) 1.765.406 1.953.177 

PeĢin ödenen vergiler (Not:20) (1.226.126) (1.346.860) 

Ödenecek Kurumlar Vergisi 539.280 606.317 

 

 
NOT:44) HĠSSE BAġINA KAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse basına kar 

hesaplaması aĢağıdaki gibidir: 

 31.12.2015 31.12.2014 

 Dönem baĢı itibarıyla tedavüldeki  

 hisse senedi adedi  toplamı  

 

1.200.000.000 

 

1.200.000.000 

 Çıkarılan bedelsiz hisse senetleri  800.000.000 - 

 Dönem sonu itibarıyla tedavüldeki hisse 

 senedi adedi toplamı  

 

2.000.000.000 

 

1.200.000.000 

 Tedavüldeki hisse senedinin   

 ağırlıklı ortalama adedi    

 

2.000.000.000 

 

1.200.000.000 

 Net kar / (zarar) (TL)    5.464.502 5.329.053 

 Hisse baĢına kar / (zarar)  (TL)           0,0027 TL      0,0044 TL 

 

Rapor tarihi itibarıyla ġirket Yönetim Kurulu Ortaklar Genel Kurulu Toplantısına sunulacak 2015 yılı 

karı ile ilgili kar dağıtım önerisi ile ilgili karar almadığından kar payı oranı ve tutarı kesinleĢmemiĢtir. 

 

 
NOT:45)  ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

45.1) 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle,  ġirketin iliĢkili taraflara olan ödeme süresi 

geçmiĢ borçları ve alacakları yoktur . 

 

 45.2)  31.12.2015 tarihinde sona eren yıl içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri 

menfaatlerin toplam tutarı  2.198.449 TL‟dir. (31.12.2014 toplam tutarı 1.128.402 TL‟dir.) 

 
NOT:46)  KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

46.1) Alınan Teminatlar: 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle,  ġirketin faktoring alacakları için aldığı aktifte yer 

almayan teminatları: 



ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 

01.01.2015 – 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT  

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar ‘’TL’’ olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

43 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Teminat Çekleri 13.304.753 -  11.526.711 - 

Teminat Senetleri 26.854.903 -  4.375.288 - 

Ġpotekler   3.197.146 -  4.850.956 - 

Toplam 43.356.802 -  20.752.955 - 

 

 

ġirketin cari dönemde faktoring iĢlemleri için aldığı sözleĢme kefaletlerinin toplamı 2.849.811.718 

TL‟dir.(31.12.2014;1.519.122.318) 

 

46.2) Verilen Teminatlar: 

 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle,  ġirketin yabancı kaynaklar için verilen pasifte yer 

almayan teminatları: 

  31.12.2015  31.12.2014 

 TP YP  TP YP 

Teminat Senetleri 69.260.053 -  47.756.903 7.051.750 

Gayrimenkul Ġpoteği (Not:17)   9.322.500 -  9.322.500 - 

Toplam 78.582.553 -  57.079.403 7.051.750 

 

 

46.3) Devam eden davalar: 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, ġirketin aleyhine açılan ve devam eden davalar aĢağıdaki gibi olup, 

önemli bir bölümü menfi tespit ve istirdat davalarıdır. ġirket Yönetimi tarafından bu davalara iliĢkin 

herhangi bir zarar ya da kayıp olmayacağı öngörülmektedir: 

 

  31.12.2015  31.12.2014 

 
Dava 

Adedi Dava Tutarı 

 Dava 

Adedi 

Dava 

Tutarı 

ġirket aleyhine açılan davalar 15 502.778  23 520.398 

Toplam 15 502.778  23 520.398 

 

46.4) Ġnceleme döneminde Ģirket yöneticilerinden alınan beyanlara göre; yukarıdaki yükümlülükler 

haricinde pasifte yer almayan, ġirket Ortakları, ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar Lehine Verilen Garanti, 

Taahhüt, Kefalet , Ġpotek, Aval, Ciro gibi Yükümlülükler ve yabancı kaynaklar için verilen yukarıda 

belirtilenler dıĢında pasifte yer almayan Ġpotek, Kefalet ve Teminatlar yoktur. 

 
NOT:47) FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

ġirket faaliyetleri sırasında aĢağıdaki çeĢitli risklere maruz kalmaktadır:  

 

 Kredi Riski  

 Likidite Riski  

 Piyasa Riski  

 

ġirket Yönetim Kurulu, ġirket‟in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel 

olarak sorumluluk sahibidir.  
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ġirket‟in risk yönetimi politikaları ġirket‟in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz 

kalabileceği riskleri analiz etmek için oluĢturulmuĢtur. Risk yönetimi politikalarının amacı ġirket‟in 

riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluĢturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. ġirket 

çeĢitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı 

yaratarak, tüm çalıĢanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır. 
 
 
Kredi riski:  
 

ġirket faktoring iĢlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. ġirket‟in Kredi Ġzleme ve 

Krediler departmanları kredi riskinin yönetiminden sorumludur. ġirket finansal varlıkları için belirli 

miktarda teminat talep etmektedir. Kredi risk yönetiminde ağırlıklı olarak kredi tahsis öncesi ve kredi 

izleme öncesi yöntemler geliĢtirilmiĢ olup yönetimin mevcut bir kredi politikası vardır ve kredi riski 

sürekli olarak takip edilmektedir. Kredi tahsis kıstaslarını taĢımayan firmalar ile kredi iliĢkisi 

baĢlatılmamaktadır. Kredi komitesi yetkilerine göre talep edilen tüm kredi teklifleri 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte tahsis edilmiĢ kredilerin izlemesine yönelik olarak erken uyarı 

sistemleri geliĢtirilmiĢ olup dönemler itibari ile ilgili çalıĢmalar ve müĢteri kredibilitesi ölçümlemesi de 

yapılmaktadır.  
 

ġirket tüm faktoring alacakları ile olarak istihbarat çalıĢması yaparak kredileri değerlendirmektedir. 

ġirket‟in tüm kredi kararları kredi komitesince alınmakta ve olumlu karar olması halinde kredi 

kullandırılmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla ġirket‟in kredi riski çeĢitli sektörlere dağılmıĢtır.  

 

Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket‟in kredi riski belirli bir sektör veya coğrafi bölgede yoğunlaĢmamıĢtır. 

ġirket‟in maksimum kredi riski her finansal varlığın bilançoda gösterilen kayıtlı değeri kadardır. 

 

 

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri: 

Cari Dönem  

31 Aralık 2015 

Alacaklar 

Bankalardaki  

Mevduat Diğer 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili 

Taraf 
Diğer Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E) (1) - 196.459.424 - 578.395 608.979 - 

    - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı  -  - - -   -  - 

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri (2) - 193.702.479 - 578.395 608.979 - 

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri (3) 
- - - - - - 

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri (6) - - - - - - 

    - Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri (4) - 2.756.945 - - - - 

   - Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - 15.092.333 - - - - 

       - Değer düşüklüğü (-) - (12.335.388) - - - - 

       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı - - - - - - 

   - Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - 

       - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 

       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı - - - - - - 

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar (5) - - - - - - 
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Önceki Dönem  

31 Aralık 2014 

Alacaklar 

Bankalardaki  

Mevduat Diğer 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili 

Taraf 
Diğer Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E) (1) - 187.963.541 - 507.272 31.103 - 

    - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ 

kısmı  -  - - -   -  - 

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri (2) - 187.859.381 - 507.272 31.103 - 

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri (3) 
- - - - - - 

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri (6) - - - - - - 

    - Teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - 

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri (4) - 104.160 - - - - 

   - Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - 9.982.676 - - - - 

       - Değer düşüklüğü (-) - (9.878.517) - - - - 

       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı - - - - - - 

   - Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - 

       - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 

       - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı - - - - - - 

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar (5) - - - - - - 

 
Likidite riski: 
 

Fonlama riski olarak da adlandırılan likidite riski, bir iĢletmenin finansal araçlara iliĢkin taahhütlerini 

yerine getirmek için fon temininde güçlükle karĢılaĢma riskini ifadedir. Bu risk, bir finansal varlığı 

makul değerine yakın olarak hızlı bir Ģekilde nakde veya likit bir varlığa çevirememekten 

kaynaklanabilir. ġirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengede tutarak ve finansal kuruluĢlar 

aracılığıyla fonlama ihtiyacını karĢılayarak likidite riskini yönetmektedir. 

 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 

kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. ġirketin 

yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizlerinin de dahil edildiği yükümlülüklerinin, kalan vadelerine 

göre dağılımı aĢağıda açıklanmıĢtır: 
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LĠKĠDĠTE RĠSKĠ  

Cari Dönem  

31 Aralık 2015      

 

SözleĢme uyarınca 

vadeler 
Defter Değeri  

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(=I+II+III+IV) 

3 aydan  

kısa (I) 

3 - 12 ay 

 arası (II)  

1 - 5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 
Dağıtılamayan  

Finansal 

Yükümlülükler  180.802.729 180.802.729 127.769.573 37.894.475 13.899.564      944.139 294.978 

Alınan Krediler 142.799.055 142.799.055 111.574.301 25.247.164 5.033.451 944.139 - 

Tahvil-Bono Ġhraçları 32.836.211 32.836.211 14.817.219  9.941.667 8.077.325  -  -  

Finansal Kiralama 

Yükümlülükleri 1.343.552 1.343.552 146.758 408.006 788.788 - - 

Faktoring Borçları 43.276 43.276 43.276 - - - - 

Diğer Borçlar 601.566 601.566 601.566 - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Diğer 

Borçlar - - - - - - - 

Diğer Yükümlülükler 
3.179.069 3.179.069 586.453 2.297.638 - - 294.978 

 

 

LĠKĠDĠTE RĠSKĠ  

Önceki Dönem  

31 Aralık 2014      

 

SözleĢme uyarınca 

vadeler 
Defter Değeri  

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(=I+II+III+IV) 

3 aydan  

kısa (I) 

3 - 12 ay 

 arası (II)  

1 - 5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 
Dağıtılamayan  

Finansal 

Yükümlülükler  172.820.408 172.820.408 94.936.409 70.800.894 5.033.796 1.788.543 260.766 

Alınan Krediler 103.886.537 103.886.537 71.666.094 25.398.104 5.033.796 1.788.543 - 

Tahvil-Bono Ġhraçları 65.666.999 65.666.999 22.628.024  43.038.975 -  -  -  

Finansal Kiralama 

Yükümlülükleri 
- - - - - - - 

Faktoring Borçları 14.062 14.062 14.062 - - - - 

Diğer Borçlar 93.564 93.564 93.564 - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Diğer 

Borçlar - - - - - - - 

Diğer Yükümlülükler 
3.159.246 3.159.246 534.665 2.363.815 - - 260.766 

 

Piyasa riski: 

 

Tüm alım satım amaçlı finansal araçlar piyasa riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, piyasadaki 

fiyat değiĢmelerinin finansal varlığın değerini düĢürmesi riski Ģeklinde ifade edilebilir. Bütün finansal 

araçlar gerçeğe uygun değerle kaydedilir ve piyasadaki fiyat değiĢmeleri ticari geliri etkilemektedir. 

ġirket alım satım amaçlı araçlar kullanarak değiĢen piyasa koĢullarına göre kendisini koruma altına 

almaktadır. Piyasa riski ġirket üst yönetiminin belirlediği limitlerde, risk önleyici pozisyonlar alınarak 

yönetilmektedir.  
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(i) Döviz kuru riski,  

 

ġirket, yabancı para birimleri ile gerçekleĢtirdiği iĢlemlerden (faktoring faaliyetleri ve banka kredileri 

gibi) dolayı yabancı para riski taĢımaktadır. ġirket‟in finansal tabloları TL bazında hazırlandığından 

dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karĢısında dalgalanmasından 

etkilenmektedir. ġirket‟in yabancı para varlık ve yükümlülükleri önemli tutarlarda olmadığı için ġirket 

önemli seviyede döviz kuru riskine maruz kalmamaktadır.  

 

 

 (ii) Faiz oranı riski, 

  

ġirket‟in faaliyetleri, faizli varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları ya da 

yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değiĢim riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca ġirket, 

değiĢken faiz oranları içeren varlık ve borçları ve bunların yeniden fiyatlandırılması nedeniyle de faiz 

oranı riskine maruz kalmaktadır. ġirket‟in temel stratejileriyle tutarlı olan piyasa faiz oranları dikkate 

alındığında risk yönetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir. 

 
Sermaye risk yönetimi: 
 
ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan 

da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. ġirket‟in 

sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve çıkarılmıĢ sermaye, sermaye yedekleri ve kar 

yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluĢmaktadır.  

 

ġirket‟in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilen riskler ġirket‟in üst 

yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte 

her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu‟nun kararına bağlı 

olanları Yönetim Kurulu‟nun değerlendirmesine sunar.  

 

 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Finansal Yükümlülükler 176.978.818 169.553.536 

Tenzil: Nakit ve Nakit Benzerleri (Not:4 ) (13.402) (15.011) 

Tenzil: Bankalar (Not:6 ) (608.979) (31.103) 

Net Borç 176.356.437 169.507.422 

Toplam Öz Kaynaklar 34.846.047 31.135.094 

Net Borç / Öz Kaynaklar Oranı % 506 % 544 

 

 
NOT:48) FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

 FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) 

 

 

Finansal araçların makul değeri: 

 

Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satıĢ veya tasfiye iĢlemi dıĢında gönüllü taraflar arasındaki 

bir cari iĢlemde, el değiĢtirebileceği tutar olup, eğer varsa oluĢan bir piyasa fiyatı ile en iyi Ģekilde 

belirlenir.  

 

Finansal araçların tahmini makul değerleri, ġirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme metodları kullanılarak belirlenmiĢtir. Ancak, makul değer tahmini amacıyla piyasa 
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verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, ġirket‟in bir 

güncel piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

 

ġirket yönetimi tarafından faktoring alacakları, bankalardan alacaklar ve kısa vadeli TL cinsinden 

banka kredileri de dahil olmak üzere etkin faizle iskonto edilmiĢ maliyet bedeli ile gösterilen finansal 

varlıkların ve yükümlülüklerin rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz 

miktarda olabileceği düĢünülerek kayıtlı değerlerine yakın olduğu kabul edilmiĢtir. Ġhraç edilen menkul 

kıymetlerin gerçeğe uygun değeri iĢlem gördükleri piyasada oluĢan fiyatları baz alınarak belirlenmiĢtir 

 

 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

 Defter 

değeri 
Gerçeğe 

uygun değeri 

Defter 

değeri 
Gerçeğe 

uygun değeri 

Finansal varlıklar  194.324.860 194.324.860 187.905.495 187.905.495 

Nakit değerler ve bankalar 622.381 622.381 46.114 46.114 

Faktoring alacakları, net 193.702.479 193.702.479 187.859.381 187.859.381 

     

 

 

Finansal yükümlülükler  

 

177.022.094 

 

177.022.094 

 

169.567.598 

 

169.567.598 

Alınan krediler  142.799.055 142.799.055 103.886.537 103.886.537 

Finansal kiralama borçları 1.343.552 1.343.552 - - 

Ġhraç edilen tahviller  32.836.211 32.836.211 65.666.999 65.666.999 

Faktoring borçları  43.276 43.276 14.062 14.062 

 

NOT:49) DÖNEM SONRASI GELĠġMELER 

 

-Kıdem tazminatı tavanı 01.01.2016 tarihinden itibaren 4.092,53 TL/Yıl olmuĢtur. 

 

-ġirket 29.12.2015 tarih  2015/40 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK 416. maddesi gereği 08.01.2016 

tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul  yapılması için Ġstanbul Ġl 

Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilmesi yönünde karar almıĢtır. 

 

ġirket  2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilmesi  için  04.01.2016  tarihinde Ġstanbul Ġl 

Ticaret Müdürlüğüne  baĢvuru  yapmıĢ olup  baĢvuru ekindeki genel kurul gündeminde  yönetim 

kurulunun kar dağıtımına iliĢkin görüĢünün karara bağlaması yer almakta olup olağanüstü yedeklerden, 

kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düĢüldükten sonra kalan kardan net 1.000.000 

TL‟sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına ve 31.01.2016 tarihine kadar karın 

dağıtılmasına oybirliği ile onaylanması yönünde karar alınmıĢtır. 

 

-Denetimi yapılan dönem bilanço tarihinden sonra yukarıda açıklanan husus dıĢında ortaya çıkan ve 

ġirket‟ in mali ve hukuki durumunu etkileyebilecek önemli değiĢiklik ve geliĢmeler olmamıĢtır.  

 




