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BERG FAKTORiNG ANoNlM şlRKET|,NiN
.l ocAK - 3l ARAL|K 2015 HESAP DöNEM|NE AiT

BAĞlMslz DENET|M RAPoRu

Berg Faktoring Anonim Şirketi
Y6netim Kurulu'na

Berg Faktoring Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihi itibanyla hazıdanan bilançosu, aynı tarihte sona eren
döneme ait gelir tablosu, nakit aklş tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politjkalan ile diğer
açlklaylcl notlann bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.

Şirket Yönetim Kurulu'nun Sorumluwuna ll§kin Açıklama

Şi*et Yönetim Kurulu, npor konusu finansal tablolann 24 Anlık 2013 tarih ve 2886,1 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanank yürürlüğe giren 'Finansal Kiralama, Faktoıing Ve Finansman Şirketerinin Muhasebe Uygulamalan
lle Finansal Tablolan Hakkında Yönetmelik've aynı gazetede yayımlanan 'Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ" ve Türkiye
Muhasebe Standartlan ile Türkiye Finansal Rapodama Standartlan'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ("BDDK') taraflndan muhasebe ve fnansal Epor|ama esaslanna ilişkin yayımlanan diğer yönetİnelik,
açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolaylslyla önemlilik az eden ölçüde yanlış bilgi
içermeyecek şekilde hazlrlanmasını ve sunulmasınl sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulmasl, uygun
muhasebe politikalafl nın seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Yetkli Duıetim Kuruluşunun Sorunluluğuna iıişkin AçükJama

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayıh Resmi Gazete'de yaylmlanan
Bankalann Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetrnelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan
Kurumu ('KGK') tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlan'nın bir paçası olan Bağımsız Deneüm
standartlarl'na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tablolann önemlilik az edecek ölçüde bh hata
içeımediğine ilişkin maku| güvence sağlayacak şekilde b{ımsz denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutar|ar ve finansal tablo açıklama ve dipnotan hakkında
denetim kanltl toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmlş; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağlmslz
denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazıdanması ve
sunumu sürecındeki iç kontrollenn etkinliği dikkate alınank ve uygulanan muhasebe politikalannın uygunluğu
degerlendirilerek belir|enmiştir. Ancak, amacımız iç kontol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,

bağımsız denetim iklerini koşullara uygun olarak tasadamak amacıyla, Şirket yönetimi tanafından hazırlanan
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır, Aşağıda belirtilen bağımsız denetimfinansal

gönişünün için yeterlive uygun denetim kanltl sağlanmlştr.
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Gönjş

Görüşümüze göre, ilişiKeki fnansal tablolar, bütün önemli taraflanyla Berg Faktoring Anonim Şirketi'nin 31 Arahk

2015 tarihi itibanyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlan ile nakit

akışlannı BDDK tarafından muhasebe ve finansal raprlama esaslanna ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ,

açıklama ve gene|gelere (Not 2) uygun olarak doğru ve düRist bir biçimde yansltmaktadlr.

Mevzuattan Kaynakl anan Diger Y ajkümlülijklere iıişkin Rapor

1) TTK'nln 402'inci maddesinin dördüncü flknsı uyannca Şirket'in 1 ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde detter

tutma düzeninin, finansal tablolann, TTK ile esas xizleşmenin iinansal rapor|amaya ilişkin hükümlerine uygun

olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmam§tır.

2) TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıknsı uyannca Yönetim Kurulu tanfımıza denetim kapsamında istenen

açıklamalan yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştjr.

İstanbul, 25 Şubat 2016

RSM TURKEY
BAĞlMslz DENETlM VE YMM A.ş.
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BERG FAXTORhG AŞ

3l 
^RAIX 

al5 TARH mB^RlYl^ o€xETlrDEx GEcrls
xAn VEYA ı^RAR vE olöER nPsAru GEL|R TABLoSU
rrobd., Taü Lirr.' ('TL') ol.nk ihd. dilmiiil.)

0im
c^Rl OörüEr
(lt,l2lol5l

öxcEKl DO Er
(3l,tılüaI

L DÖNEM KAR1ZARARİ
IL DİĞER KAPSAMLI CELİRLf,R
2-1, Krr v€vı zlrırdı Ycnid.n sm|n.Ddlnlmıvıcıİ]ır
2.1.1 Maddi Duıan Varhkla, Y€niden DeAer|eme Anlşlan/Azal§|an
2-1-2 Maddl olmayan Dıüran Vafllklaj Yeniden D€ğerlene Anlslan/Azallslan
2-1-3 Tanlmlanmlş Fayda Planlaİı Yeniden olçOm Kazançlan/KavıDlarl
2.1.4 Diğer K& veya Z"arar olarak Yeniden slnlflandünlmayacjk Diğ€r Kapsanlü Geln
2.1 .5 Ka. veya arardA Yeniden sl nüflandı n lmaya.jk Diğer Kapsarn l, Gelne niŞk,n Vergil€r
2.1.5,l Donem Verqi Gid€fi/ce|iri
2.1.5.2 Enelenmiş Versi Gideri/celin
2 2 K6 r vevı zırı rdı Yeniden s|nlnı nd| nlıcaldı.
2-2-1 Yabancı Pafacevirim Faİklan
2.2.2 saıllnaYa Hazr Finansa| Varl*larün Yeniden Değer|eme vdveYa s|ntflandlma2,23 Nakit Akıs Riskinden Korunma G€lirleri/Giderleri
2-2-4 YundlŞlndaki isletmeve lli5kın Yaılnm Riskinden KorunmaGelirlerj/ciderIeri
2_2.5 Diğer Kar veya hfar olarak Yeniden slnıflandürıla.rk Diğer Kapsamlı Gelır Unsurları
2.2.6 Kar veya zffarda Yeniden sünlflandünlacrk Dıge.Kapsamlü Gelire llişkın Vergiler
2,2.6.1 r»nern Veİ8i GiĞ.i/ccliri
2.2.6.2 Enelenmi§ VergiGlderi/celin
Itr. ToPI7rM KAPSAMLı cELiR(I+ll)
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31 ARAL|K 2015 TARlHl iTlBARlYLA DENET|MDEN GEçıılş t{AKlT AKlş TABLoSU
ut ı|arTİ.t Li6sl rrl") ola6İ ihde edi|ıİiştir.)

A. EsAsFML|YETLERDENKAYi{AKLAıIAİ{xAKlTAK|şLAR|

,1 Esas Faaliyd Ko.ıUsu Attjf vo Pasiiefdeki Değişim Önc€si Faaliyet Kan (+)

1.1.1 AllnanFaizıe/KilalamaGolifierj(+)
1,1,2 odenğı Faidğ/Xiralama Gidğl6 (.)

1.1.3 KiralamaGidğlerit)

'.4 
Al,nan Tğndtile, (+)

1,1,5 Alınal Üğet ve Kooisyorılar (+)

1 , 1 ,6 Elde Edil$ D(ief Ka2ancar (+)

1 1.7 zarar Olalak Muhasobd€ştlil€İı TatDteki AlacaUardan Tahsilat4 (*)
1 . 1 .8 Peüso.ıele w Hizmot Tedarik Edonlğe Yaplıan Nakit odemdef (-)1.9 odğl€İ, V.rgile. t)
1.1.10 Diğor (*i_)

1 .2 Esas Faaıiyet Konusu AKif Ve Pasifefdoki oeği$m

1.2.2

1.2.3

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.1

12.1
.2.1

l.

B.

1

Fakto.ing Atacakjanndaki Not (An,ş) Azahş (+/-)

Finansınan r,rEdilerindeki lld (An,ş) fualış (r-)
lftalama lşlğnlğindğl Ala.aklarda Nd (Art,ş) Azallş (r-)
DıJel r*ıjfğde Not (Artış)Azal,ş (r.)
Fahoring Bğcanndaki Nd Anlş (fual,ş) (+/.)

Kiralama lşlemlelind€n Bdcarda Net Mlş (fuallş) ({-)
A|lnan Kü€d €İde*i Net A/t|ş (Azallş) (+/-)

Vadesi Gehiş Borcarda Not Anüş (Azaİş) (+/.)

0ı)ğ Bo.darda Ne{ Art]ş (A,ıal§) (r-)

Esas Faaliyed€rind€fı Kayıddanan Nd Nakiı A]$l (r_)

YATlRlit FMLlYETLERltaDEıl KAYNAKLAi|Aı| AKtrAK|şLAR|

iklisap Edilğı B4lı ortakhk v€ lştrakleü ve lş otakJlklan (_)

Elden Çlkan|an B4ll otakİk ü€ İştnklef € lş orlakllklan (*)
satln Alınan Menkullef ve Gayrimğıkullğ (.)

Elddı Çıkafıldı [,ionld ve GoFirnt ıl(ulle. (.)
Elda Edilen sat maya Hazlr Finansal Va.llklar t)
Eldğ Ç,kanlan sat,lmaya Haır Finansal Vadlılal (+)

satln Allnan Vadeyo r€dal Eld€ TutJla.ak Yat,nmlal (.)

salllan Vadeye Kada. Elde Tufula.ak Yatlnmlar (+)

Diğef (r-)

Yat,nm Faaliyeterinden Kaynaklanan Net Nakit Aılşl (+/_)

F|NAİüSMAİü FMLİYETLERIİ{DEıa KAYNAKLAIIAı| NAK|T AKlşL^Rl

Kredilğ v€ lhraç Ed,lefı ır6kul o4ğ|e.den sağlanan Nakil (+)

Krediler v€ lhraç Edilen Menkul Değerlelden Ksynaklanan Nakit Çlılş, (-)

lhraç Edl€n s€rmays A,acan (+)

Temettij odome|eri t)
Finansal Kjralamaya |lişldn Ödğnel€. (-)

Diğğ (r-)

Finans.nan Faaliygrğinl'€n s4lanan Net Nakit (r-)
Döliz KıJrundakiFğişiihin Nakjt v€ Nakde Eşd{er
Vadıklar Uzff.y'eh Eq{i§ (r_)
Nakiı v ,]"kd6 Eşdder Vadlklardakı Net Artlş (l+ll+l||4V)

val*hr (+)

Vadlklal (V+Vl)

2.1

7

3.1

3.2

3.4

ıl.

c.

lll,

ilişikteki nollar mlli ıablolann ayrllmaz bir parçasdf.



ARAL|K 20ı5 TARlHltrl8ARm-A DEt{EIl DENGEç lş KAR DAÖlTl TABLosu
Tİ* Lkasl ("TL'l olarak if.do edilmlştk.l

DötüE K^R[ülıü DAĞlTl l

,1 oöNEM K^Rl
.2 oDENECEK VERGiVE YASAI YOKÜMIÜLÜKLER (_)

1,2.1 Kurumlar Vergii (Geli. Ve.g§)
1 .2.2 eir Veıgisi Kesin[si
t .2.3 Diğel Ve.gi Ve Yasal Yükiimlülukler

NET 00NEı, XAR (1.1.r.2)

1.3 GEÇM|Ş DÖNEMLER zARARl (-)

1_4 BlRlNclTERTIP YAüL YEDEK AKAE (-)

.5 KuRUIUşTA BlRAKlLl\,tAsl VE TASARRUFU ZoRUNLU

DAörr[ABlLlR xET DÖ Eu K^R (A{1.3+l.a+1.5»

1.6 oRTAKIARA BlRiNclTEMErTÜ (_)

,6.2 lmryarl Hirse seoedi sahiplenne
.6,3 Kat ma lntila s€neuerine
.6.4 Ka.a lştirakli Tahvllere

1,6.5 K€l ve zalal odaİlül Belgesi sahiplenne
1.7 PERSONEIE TEMErTÜ (_)

8 YONET|M KURULuM TEMErrÜ (_)

.9 oRTAKLAR^ lKlNclTEMErrÜ (-)

9.1 H6se seneda sahipl€rine
1 9,2 lmtyarl Hisse senedi sahipleıine
1.9.3 KatlnE lnt'fa senederine
1,9.4 KAra l$iraİli Tahüllere
1.9 5 Klf ve zaı-af oıbtl{l Belgerj sahblerine
1,t0 lKlNcl TERT|P YASAL YEDEK AKÇE (_)

111 STATÜ YEOEKLERi (-)

112 otAĞANÜsTOYEDEKLER
1.13 D|ĞERYEo€KLER

lKlNclTERT|P YAsAL YEDEKLER (_)

oRTAKI,ARA P^Y (_)

2.3 1 Hisse seneü sahipl€fine
2,3,2 lmtyazl, Ha§e senedi sahipl€rine

.5 Karve zalalodakllğ| B.lgesi sahipleine
PERSONELE PAY (_)

YÖNET|M KURULUNA PAY (_)

Hlss€ 8AştlA X^R

HlssE sENEDl SAHIPLERINE ( % )
lMrlYAzLl HissE sENEDl §qHlPLER|NE

3,4 lMrlYAzLlHlssE sENEol SAH|PLER|NE (% )

1 HlssE SENEDı sAHidERlNE/
2 HlssE sENEDl sAHftenıııy't l l

lMT|YAztlHissE stNEol cıf]|PIERINE ( %

() 2015 yıllna ilişkin EilEllM lııFnı§ henüz yap mamlş o|duğlndan, 201 5 ylh kar d4ütım tablosırnda sadece d4|lllabilir kar t]tai belirti|miştir
MüŞAViRLlK
ŞlRKETl

lll§ıktıl iodübu finangl tbloLın arTllnazbi. p..ç6dtr
l0

YEMlNLi



BERG FAKToR|NG ANoNlM şiRKET|

3ı ARALıK 2015 TARiHl lTlBARıvLA Fiııııısnı_ raaloLAu lı-lşxlıı ııorııR
(Tutar|ar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirasl ('TL") olarak ifade edilmiştir.)

NoT 1 - ş|RKET|N oRGANlzAsYoNu VE FML|YET KoNUsU

a) Genel Bilgi

lerg rallo_rlng Anonim Şirketi ("Şirket")_endüstrryel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 12
H_aziran 2012 tarihinde kurulmuştur. BDDK'nın 1 Kasım 2012 tari-h ve 5012 sayılı ıİnn iıe taaıiyetel"çr.İi ,ygrn
görülen Şirket, 13 Arahk 2012 tarih ve 28496^sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal xiraıamİ, İaı<toring ve
Finansman Şirketleri Kanunu've Bankacılık Düzenleme ve Denetlemb Kurumu,nun caooxt ;İina;saİ 

İlraıama,
Faktoring ve. Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esaslan Hakkında vönetmeıiİ;İ Şçevesinaesürdürmektedir.

Şi*et'in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 20'14 tarihleri itibanyla ortaklan ve paylanna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

31 Arahk 2015 31 Aralık 2015 31 Arahk 2014 3l Aıalık 2014
Oıtakhk ortakhk

Mehmet Rüştü Başaran
Pulat Akçin
Dogan Akçin
sevim sunay Akçin

25,44

25,44

46,49

2,37

5.087.720

5.087.719

9.298.245

473.684

52,632

25,M
25,44

46,49

2,37

4.833.334

4.833.333

8.833.333

450.000

50.000Yusuf 0 0
T 20.000.000

b) Faaliyet Me*ezi ve Çalışan Sayısı

Şirket Türkiye'de kayıtlı olup aşağıdaki adreste faaliyet göstermektedir:

Maya Akar center Büyükdere Cad, No:100-'l02
Kat:14 D:55 Esentepe Şişli / lstanbu|

Haberleşme bilgileri aşağıdaki gibitliı:

,l9.000.000

Ielefon
Fax
Web Adresi

0 (212) 213 00 13

0 (212)2133373
http://www. bergfaKoring.com.tr

Şirket'in üç adet şubesi olup adresleri aşağıdaki gibidir.

Bursa Şube: izmir Yolu - ihsaniye Mah. Barbaros Cd. Can Sk. Pamukarslan Apt. No:2 Kat:3 D:8
16110 Nilüfer / Bursa

Gebze Şube: Arapçeşme Mahallesi- Kavak Cad. No:1O Kat: 4 Ofis: 10 4,14O0 Gebze/ Kocaeli

illtelıi Şuoe: ititeııi osB Mahallesi- Bağcılar GÜngören Sanayi Sitesi Metro iş Me*ezi B Blok -2. Kat No:45
lkitelIi/lstanbul

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle çalışan sayısı 39'dur. (31 Arahk 2014: 28)

bölgede (Türkiye) sürdürmektedir.Şirket, faktoring faaliyetlerini tek bir

11

T



BERG FAKToRlNG ANoNiM şiRKET|

3l ARAL|K 2015 TARiHl iTiBARlYLA F|NANSAL TABLoLARA iLlşKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi b€lidlmedikçe Türk Lirasl ('TL") olarak ifade edilmiştir.)

ııor z - riıııtısıL TABLoLARIN HAzlRLANMA EsAsLARı

2.1 Sunuma ilişkin Temel Esaslar

uvouIanan Muhasebe standartlan

Şi*et faaliYeterini 24 Arahk 2013 tarih ve 2886'l sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe qiren Finansal
{ira|ama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uyğulanacak Tekdüzen Aeİap pıanı r,!-iİ.nİ.,lİ.j ııatt,no.
Tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlanna uygun olarak muhasebeleşİirmiştir.

F_aaliYetlerin muhasebeleŞtirilmesinde, 13 Aralık 2012lanh,28496 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu"na dayanılarak hazırianan ve 24 Arahk ioia tadrııi ve zgaoısayılı Resmi Gazetede yaylmlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şi*etıerinin Muhasebe
Uygulamalan ile Finansal Tablolan Hakklnda Yönetmelik hükümleri uyg'ulanmlşılr.

Finansal tablolann hazırlanmasında, Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim standartlan Kurumu ("KGK,)
tarafından Yürür|üğe konu|muş olan Türkiye Muhasebe Standartlan / Tüıtiye Finansal Rapodİmİ stanoartan iıe
bunlara ilişkin ek ve yorumlan ('TMSffFRS") esas alınmışhr.

Finansal tablolar, bazı finansal 
, 
araçlann .yeniden değer|enmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre

hazıdanmaKadır. Tarihi maliyetin belidenmesinde, genellikİe varlıklar için ödenen t tann geÖİ" ;İJun degeri
esas allnmaktadlr.

Gecerli ve Raoorlama Paııa Birimi

Finansal tablolar, geÇedi para birimi ve finansallab]olar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiş o|up tüm
linansal bilgıler en yakln TL tutanna yuvarlanarak gösterilmiŞth,

yüksek enf|asvon dönemlerinde finansal tablolann düzeltilmesi

P_D_9l_!18 !isa! 2005,tarihinde yayınladığıGene|g_e ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enllasyon muhasebesi
uYguhm.aslna gerek kalmadEını l9n gtniştirj ._Bu_ nedenle, ekli finansal tablolarda, 'Yükİek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Rapodama standardli (TMs 29) uygulanmamlştlr.

Cari dönem finansal tab|olan ve dipnotlar önceki dönem finansal tablo ve dipnotan ile kaşılaştırmalı olarak
sunulmuŞtur. Cari dönem finansal tablolann sunumu ile uygunluk sağlanması açısından kaçılaştınİıalİ bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniıjen slndandlnlmlştr.

Muhasebe ilkeleri, Şirket tarafından sürekli uygulanmakta ve daha önceki dönemlefde uygulanan muhasebe ilkeleri
ile tutarllhk göstermektedir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkal eden varsayımlar süreklı olarak gözden geçirilmektedir, Muhasebe
tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemeleıden etkilenen
müteakip dönemlerde kayıüara alınır.

URKEY
ız odtıerıv ve

fuıqlıüşavinı,ix
RKETl
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31 ARALıK 2015 TARiHl lTlBARıvLA FiNeıısnı- rıaloLAnn iı-işxitı Horlnn
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL') olank ifade edilmiştir.)

NoT 2 - FlNANSAL TABLoLAR|N HAzlRLANMA ESASLAR| (Devamı)

2.2 Muhasebe Politikalannda Degişikler

3'l Aralık 2015 tarihinde sona efen hesap dönemine ait finansal tablolann hazır|anmasında esas alınanmuhasebe politikalan aŞağıda özetlenen yeni standartlar dışında 31 nraııt 2oıa iaritıi'ititriÜ, 
-n.r,ı.n.n

finansal tablolar ile tutarll olarak hazldanmlştlr.

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki degişiklik]er, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,gelecek dönemlere iliŞkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemdÖ hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Şirket'in cari yıl içerisinde muhisebe tihmin|erinde önemıi oiroeOİiioİma;,;İ;. 

*"'- 
'

TesPit edilen önemli muhasebe hatalan geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem fnansal tablolanyeniden düzenlenir. Cari dönemde tespit edilen önemli muhasebe hjtalan yoktur.

Muhasebe Tahminleri

Finansal tablolann BDDK Finansal Raporlama Standartları'na uygun olank hazıflanması, yönetimin, politika|ann
uYgulanması ve nPorlanan vadık, .yükümlültik, gellr ve gİdjİ İuadannı etkileyen 

'(anıİİ 'Üİ.ını"r. 
vevaısayımlar yapmasını gerektirmektedir. Geçekleşe'n sonuçıai tu taliminieıten Ğ*ıİı* göİt öbİİİr.*"""""

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebetahminlerindeki güncellemeler, günceİemenin 
.yapıldığı Oönemde vj ou güicel|emeieü;. .iii-ı,i-.'irliL.r,p

dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıliığı ba§ııca notıai aşagıdaki 9ibidir:

Not 9 - Faktoring Alacaklan
Not ,l3 

- Takipteki Alacaklar
Not 'l9 - Maddi Duran Varl|klar
NOt 20 - Maddi 0lmayan Duran Varlıklar
Not 22 - VergiVadık ve Yükümlülükleri
Not 34 - Boç ve Gider Kaşılıklan

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararasl Finansal Raporlama standartlan

31 Aral* 2015 tarihi itibanyla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolann hazır|anmasında esas alınan
Tjlg_Tbe Politikalan aŞağda özetlenen 

_1 
Ocak 2015 tarihi itibanyla geçerli yeni ve degiştirilmiş standartlar ve

TFRYK Yorumlan dıŞında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olank uygulİnmığtır. Bu staİdartlann ve yorumlann
şirket'in finansaldurumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragaflirda açiklanmıştır.

20'l5 Ylllnda uYgulanmaya başlanan standartlar ve henüz uygulamada olmayan yeni standart ve yorumlar

a) 20l5 Yılında YüriirlüKe olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler
ve yorumlar:

TMS 19'daki degiŞiklik, "Tanımlanmış fayda planlan", 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
baŞlaYan yıllık npodama dönemlerinde geçedidir. Bu sınıdı değişiklik üçüncü kiİiler veya çalışanlar
tarafından tanımlanmış fayda planına yapllan katkllara uygulanır. Plana yapılin katkilann hizmet
süresinden bağımsız hesaplandığl, ömegin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi,
durumlada nasll muhasebeleştirme ına açıklık getirmektedir.

Yıl|ık İyileştirmeler 2012: 1 T ,2014 tarihinde Veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. 2010-1 iyileştirme projesi aşağıda yer alan 7 standarda degişiklik

KEY
VE

ViRLıK

getirmiştir: RsM
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BERG FAKToRiNG ANoNiM şiRKET|

31 ARAL|K 2015 TAR|Hl |TiBARIYı.A FlNANsAL TABLoLARA iLlşKiN }loTl_AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasl ('TL') olarak ifade edilmiştir.)

NoT 2 - FiNANSAL TABLoLAR|N HAzlRLANMA ESASLAR| (Devamı)

- TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler- TFRS 3, İşletne Bideşmeleri- TFRS 8, Faaliyet Bölümleri- TFRS 13, Gerçeğe Uygun DeğerÖlçümü- TMS 16, Maddi Duran Vadıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan DuranVarlıklar- TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Kaşılıklar, Şarta Bağlı Varlık veYükümlülükler- TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Öbüm

- Yıllık iYileŞtirmeler 2013; 1.\emmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geÇedidir,2011,12,13 dönemleri iyileştirme pojesi aşağıda yer aı.,İ + ,t.nlİJ, olgşikıik
getirmiştir:

_ TFRS 1, TFRS'nin ilk Uygulaması- TFRS 3, İşletrne Birleşmeleri- TFRS 13, Gerçeğe Uygun D4erÖıçümü- TMS 40, Yahrım Amaçlı Gayrimenkuller

b) yayınlanan ama yiirürlüğe girmemiş ve e*en uygulamaya konulmayan standartlar:

Konsolide olmayan finansa| tablolann onaylanma 
.tarihi itibanyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için

henüz Yürüdüğe girmemiŞ ve Şirket tarafından erken uygulanmaya'başlanmİmış yeni sh;dart;r, yorumıar ve
değiŞiklikler aŞağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yJt standİrt ve-yorumlarİn'yürüıtige girmesİnoen sonra
linansal tablolarını ve dipnotlannı etkileyecek gerekli degişiklikleri yapacaktır.

- TFRS 1 1, "MüŞterek Anlaşmalaf daki degişiklik: Müşterek faaliyeterde pay alımı. 1 ocak 2016 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan y|lhk rapodama dönemlerinde geçeıiiir. Standartİaki değiaikıik ile
iŞletme tanlmlna giren bir müşterek faaliyette pay satın alındığındİ bu payın nasıl munaseĞLşecegi
konusunda açıklık getirilmiştir.

- TMS 16'Maddi duran vadıklaı", ve TMS 41 'Tanmsal faaliyeüeı", standartlanndaki meyve veren bitkilere
iliŞkin değiŞiklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık nporlama dönemlerinden
itibaren geÇerlidir. Bu degişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palmiye agacı gibi bitkilerin finansal
raPodamasını değiştirmektedir. Meyve veren bitkilerin, maddİ durİn varlıklaİın üretjm sürecinde
kullanllmaslna benzemesi sebebiyle, maddi dunn varlıklada aynı şekilde muhasebeleştirilmesine kanr
VerilmiŞür. Buna baglı olarak değişiklik bu bit<ileri TMS 41'in İapsamından çıkararak TMs 16,nın
kaPsamlna aldı. Bu bitkiler yetişme sürecinde yine TMS 41 kapsamında kalmaya devam edecekler.

- TMS 16 Ve TMS 38'deki değiŞiklik: 'Maddi duran varlıklaı" ve 'Maddi olmayan duran varlıklaf,
amortisman Ve itfa paylan, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonn başlİyan yıllık raporlama
dönemlerinde geçedidir. Bu değişiklikle bir varlığa ait amortismanı hesap|arken İıaİılat'bazıı metotlaln
uYgun olmadlğı aÇıklanmaktadır. Çünkü bir vadık kullanılarak yapılan bir operasyon sonucu elde edilen
hasllat, gene|likle bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketi|mesinden daha farklı etnenlen yansıtmaktadır.
Aynı zamanda, hasllatn bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketiminin ölçülmesinde uygun bir temel
olmadığı açıklanmıştır.

- TFRS 14,'Regülasyona tabi ertelenen hesaplaf 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama
regülasyona tabi
uygulamlş ve ilgili tutan
regülasyon oranı

RsM

geçedidir. Bu degişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketleıde, eski
ir değişiklik yapllmamaslna izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS

diğer şi*etlerle karşllaştnlabiliİliği sağlamak adlna,
kalemlerden aya olarak sunulması istenmektedir.

EY
iM VE

YEMiNLi MALi
ANoNiM

VlRLlK
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31 ARALıK 2015 TAR|Hl iTiBARıyLA Flıını.ıseı rnsıoLARA iLlşKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasl (.TL") olarak ifade edilmiştir.)

ııor z - riNAıısal TABLoLAR|N HAzlRLANMA ESASLAR| (Devaml)

- TMS 27 'BireYsel finansal tablolaı", 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçedidir. Bu değ§ik|ik, işletmelere, uağıı ortaı<ııı,- işii;k6l;; iş
ortakhklanndaki Yatırımlannı muhasebeleştiri*en özkayn-ak yönetimini ku-|lanmaıanna iz'in ,ermeıİeoir.

- TFRS 10'Konsolide finansaltablolaı" ve TMS 28 "İştiraklerdeki ve iş ortakhklanndaki yatınmlad, ,l ocak
2016_tarihinde Veya bu tarihten sonra başlayan yıİlık raporlama oonemıeıi.oe ğeçeİıojİ.'gr'j.gşxıikTFRS '10'un gereklilikleri ve TMS.28 arasındaki, yİtınmcı ve işthaki ya da ç ortatİİgİ"nİ,naİ uir r"rrı,g,n
satıŞı Ya da iŞtinki konusundaki 

_uyumsuzluğa değinmektedir. tju degİşikligin 
-ana 

**rcr, İş"t..
tanlmına giren bir işlem geçekleştiğinde (bağlı ortakİığın elinde tutuıan ıİeya İutuımayan1 ğ..,lnr.,oluŞan kaYıP veYa kazancın. tamamı muhasebeleştirili*en; bu işlem eğeı'bir vaıııı İlş İr.v. ,.tş, o.
söz konusu işlemden dogan kayıp veya kazancın bir kısmı muhasebeleşİirilir.

- TMS 1 'Finansal Tablolann Sunuluşu"; 'l Ocak 20'16 tarihinde veya bu tarihten sonn başlayan yıllık
rPo!9m' dönemlerinde geçedidir. Bu degişiklikler ile finansal raporların sunum u. .çİrİİ..ırnn,
iyileştirmek amaçlanmışhr.

- TFRS 10 "Konsolide finansal tablolaı" ve TMS 28 'İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatınmlad; 1 ocak
2016 taıihinde veYa bu tarihten sonra başlayan yıllı-k raporlama dön'emlerinoe geçerlı,İiı Bu oğijiııiı,ı.,
Yatlnm iŞletmeleri ve onlann baglı ortaklıklan için konsoİidasyon muafiyeti uyguİamagn. açİıı,İğJti,ır.

TITS 15'MüŞteri sözleŞmelerinden hasılat", 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
Yı|hk raPorlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika'da Kabul Görmüş Muhasebe stanoartıarİ iıe yİpıan
uyum ÇalıŞması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasllatln finansairaporlamasını ve İinansal tablolann
toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştınlabilirliğini sağlamayı amaçlamıştır.

T|RS 9, 'Finansal anÇla(, 1 Ocal< _!0!S tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini jlmaktadır. Finansal vaılıİlaİ v. 'yuİtl.İÜıtiİı",in
slnıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda kuldnılmakta olan,
geÇekleŞen deger düŞüklüğü zaran modelinin yerini alacak olan beklenen krcdi riski modelini de
içermektedir.

- Y|lık İYileŞtirmeler 20'14: 'l Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonn başlayan yıllık npoılama
dönemlerinde geçedidir:

TFRS 5, 'Satış amaçlı elde tutulan dunn varlıklar ve durdurulan faa|iyetle/, satış metotlanna ilişkin
degişiklik
TFRS 7, 'Financial aıaçlar: Açıklamalai, TFRS 1'e bağlı olarak yapılan, hizmet vjzleşmelerine
ilişkin degişiklik
TMS 19, 'Çalışanlara sağlanan faydalaı' iskonto oranlaflna ilişkin dEişiklik
TMS 34, 'Ara dönem finansal raporlama' bilgilerin açıklanmasına ilişkind4işiklik.
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31 ARAL|K 20l5 TAR|Hl |T|BARüYLA FlNANsAL TABLoLARA iLlşKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Linsı ('TL")olarak ifade edilmiştir,)

NoT 3 - ÖNEMLl MuHAsEBE PoLlTiKAI_AR|NlN ÖzETl

a) Hasılat

Faktoring hizmet.gelideri müşterilere yapılan ön odemeler üzerinden tahsil veya tahakkuk edilen faiz, komisyon ve
masraf geliderinden oluşmaktadlr.

Diğer faiz gelirleri ise Bankalarda yer alan mevduat faiz gelir|eridır.

b) Maddi Duran Var|ıklar

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş deger düşüklükleri düşüldükten
sonrakl tutar üzerinden gösteriIirler.

Maddi. duran Varilklann herhangi bir parçasını değiştirmek için katlanIlan masrafar aktifleştirilır. sonradan ortaya
Çıkan harcamalar slrz 

|(ollusu vadığln gelecekİeki ekonomik faydasınl arttlrlcl nitelikte ise;ktifleştirııeoiıiıer. rtim
diğer gider kalemleri tahakkuk esaslna göre gelir tablosunda muhasebeleştirilir

Maddi dunn vadlk|ann maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürierine göre doğrusa| amortisman yöntemi
kullanılank amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı deger 

-ve 
amoıİsman yöntemi, İahminlerde

ortaYa Çlkan değiŞiklikleıin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişikliİ varsa'ileriye dönük
olarak muhasebeleştirilir.

Öze| 
.maliYetler 

kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden d€rusa|
amortisman yöntemiyle amortismana tabi futulur.

Amortisman hesablnda esas allnan faydah ömürler ve uygulanan amortisman oranlan aşağldaki gibidir.

Duran varlık cinsi Faydalı Ömür (Yıl)

3-25
5
5

Amoıtisman oranlan
Mobilya Mefruşat ve Büro Makineleri
Taşltlar
ozel Maliyetler

olması nedeniyle amortisman
variıklann kay ıdegeri, geri kazanılabilir getirilir.

RsM
BAĞ

Değer düşüklüğünün olması durumunda ise maddi olmayan duran

VE

% 33,33 - %6.33
o/o 20.00
Yo20.00

Maddi Duran Varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenh ve bu inceleme sonunda maddi dunn
varlığın kaYıtlı _degeri, geri kazanı|abilir değednden fazla ise, kaşılık aynlmak suretiyle kayıth değeri gefi
kazanllabilir degerine indirilir. Geri kazanılabilir deger, ilgili maddi duran vadığın mevcut ku|lanımından geİecek net
nakit aklmlan ile net satlş fiyatndan yüksek olanı olarak kabul edilir.

Maddi duran Varllklann satlşl dolaylslyla oluşan kar ve zaradar, diğer faaliyet geli.,leri Ve giderleri hesaplanna dahil
edilir|er.

c) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran variıklar iKisap edilmiş bilgi sistemleri, bilgisayar yazılımlannl ve geliştirme maliyetlerini
içermektedir. Maddi olmayan duran vadıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra
beş yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydah ömüderi üzerinden dogrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi
tutulur. Bilgisayar yazılımlannın amortisman hesabında esas alınan süre 3 ve 5 yıldır. Ma*alar içın slnlrslz ömüderi

YEMiNLi ViRLiü<
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31 ARAL|K 20l5 TARiHi iTlBARlYLA FlNANsAL TABLoLARA iLiŞKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Linsı (.TL') olarak ifade edi|miştir.)

NoT 3 - ÖNEMLi MUHASEBE PoLiTixıı_enıı.ıııı Özeri (Devamı;

d) Finansal Olmayan Varlıklarda Deger Düşüklüğü

İtfaYa tabi 
_olan 

varllklar iÇin defter degerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olaylann ortaya
q'9*1.1 ?lİlg9 g.ğer düŞüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanıİaoiıir tutaıİnı a|rn-asİJurumrnoa
deger düŞüklüğü kaŞılığı kaydedilir.Geri kazanılabilir tuta1 satış haliyetleri düşüldükten sonn elde .oıı.n g.rç"g.
uYgun değer veYa kullanımdaki değerin büyüi olanıdır Değeİ Otiştitltigtintin o4erlendiri|mesi çin vİrıırıar-ayn
tanımlanabilir nakit akımlannın olduğu en düşük seviyede gruplanır jnakiİ üreten b-irim|er). oege, o'uştiı,İtigüne tjni
olan finansal olmayan varlıklar her npdama dönemi sonunda deger düşüı<ıügüntin oıası ipİaıi ıçİn gdİde; djıiıir.
e) Borçlanma maliyetleri

Tüm borçlanma ma|iyetleri oluştuklan dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir,

f) Finansal Aıaçlar

fa) Finansal Varlıklar

GeÇeğe uYgun değer fa*ı kaı ueya zara.a yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçege uygun
degerinden kayıt|an alınanlar haricindeki iinansal vaılıklar, geçege uygun piyasa degeri iıe-aııh'çıemiye
doğrudan iliŞkilendirilebilen harcamaların toplam tutan tizerinden muhasebÖleştiriİir. vatınm-aı:açlannın ilgiİ piyaİa
tarafından belidenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontraİa bağlı olan finanİal vadıkÜnn alımı
veya satlşl sonucunda ilgili vadlklar, işlem tarihinde kayltlafa allnlr veya kayıtlardan ğıkanhr.

Finansal vadıklar 
-geÇeğe 

uygun değer fa*ı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklaı", 'vadesine kadar elde
tutulacak yatlnmlaa, 'satılmaya hazlr fnansal vadıklaı" ve 'kredi ve alacaklaı' olarak sınıflandınhr. sınıflandırma,
finansal vadığın elde edilme amacına ve özelliğine bağll olank, ilk kayda alma slraslnda belirlenmektedif ,

Etkin Faiz Yöntemi

Finansal varlığın itfa edilmiş ma|iyet ile dEedenmesi Ve ilgili faiz gelirin i|işkili olduğu dönerTıe d4ltllmasl yöntemidir.
Etkin faiz onnı; finansal ancın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kİsa bir zjman dilimi
süresince gelecekte yapllacak tahminl nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansaI varlığın net bugünkü degeİine
indirgeyen onndır.

Geçege uygun deger farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıllandınlan finansal varlıklar ile ilgili
gelirler eü<in faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Gerceqe uvoun Değer Fa*ı kar veya zarara yansıtılan Finansal varlıklar

GeÇege uygun deger fa*ı kar veya zarara yanslt|lan finansa| vadıklar; alım-satım amacıyla elde hıtu|an ve allm satm
amaÇh olarak edinilmemekle birlikte ilk muhasebeleştirme esnasında bu kategoride muhasebeleştjrilen finansal
varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkanlması amacıyla edinildiği zaman veya ilk muhasebeleştirme
sırasında daha dogru bir muhasebesel gösterim sağlanacağı kanaatine vanldlğl zaman söz konusu kateğoıide
sınıfandırılır. Finansal riske kaşı etkili bir koruma ancı darak belirlenmemiş olan türev ürünleri teŞkil eden bahse
konu iinansal var|ıklar da geçEe uygun deger farkı kar veya zarara yansılılan fnansal varlıklar olank sınıflandırılır.
Geçege uygun deger İarkı kar ueya zanra yansltllan finansal vadıkların, geçege uygun degederiyle değedenmesi
sonucu oluşan kazanç ya da kaylp, kar / zararda muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç
ya da kayıpla1 soz konusu finansal varlıktan elde edilen faiz ve / Veya temettü tutannı da kapsar.

Şirketin geçege uygun deger farkı kar yansıtılan fnansal vadıklan bulunmamaktadır. (31 Aahk 2014:

RKEY
Yoktur.)
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BERG FAKTORiNG ANoNiM şiRKETi

31 ARAL|K 2015 TAR|Hl iTiBAR|Y|_A FlNANsAL TABLoI_ARA iLişKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi belidlmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NoT 3 - öNEMLi MuHASEBE PoLlTiKALAR|NıN özETi (Devaml)

vadesine kadar Elde Tutulan yatlnmlar

Şirket'in vadesine kadar elde futma yetkisi ve niyeti olduğu sabit veya belirlenebilir bir odeme p|anına sahip, sabit
Vadeli PoliÇe ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yaİınmlar olank sınıflandınlır. vaoesine İaJaİ Joe tutuıacat
YatlnmP e*İ1 ralz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden deger düşüklüğti trt n l,iştiı.1gİ r.yİt'ı# aıınır ve
ilgili gelider etkin faiz yöntemi kullanllmak suretiyle hesaplanlr.

Rapor|ama dönemi sonu itibanyla Şirket'in vadeye kadar elde tutulan yatlnml bulunmamaktadır. (31 Anlk 2014:
Yokfur.)

satılmava Hazır Finansal vadıklar

SahlmaYa hazır fnansal Varlıklar Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık, geçege uygun deger farkı kar veya
zarara Yansıtılan finansal varlık veya kıedi ve alacak olarak sınıllandınlmayan nna,İsaı ,İı,ı<ıaro-an oİu|maıtaaır.
SatılmaYa_hazır fnansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekild; öbülebiliyor olması İoİrırİÜ g.,T"g"
uYgun dEederiyle degerlenmektedir.. Gerçeğe uygun degeri güvenilir 

-bir 

şeııiıde tııçtiıemeyen ," .İtiİ6İİ 6yr'r.i,olmaYan menkul kıYmetler maliyet degeriy|e gösterilmel<tedir. Satılmaya hazır finansa| ,İı,tı.o iıİlrin ı,u1. ,.y,
zanrlan ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmeKediı. Bu [ir var|ıklann geçege uygun degerinde meydana gelen
değiŞiklikler özkaynak hesaplan içinde gösterilmektedir. jlgili varlığın eloen çıl<arİlmaı-vey. fu.İJuİ iıİıtiğu oı..r,
durumunda özkaYnak hesaplanndaki tiar kar l zarat olank geliİ tablosunİ tnnsfer ediİr. sa[ımaya' tıİİİr'tnansaı
var|ık olarak sınıfandırılan özkaynak araç|anna yöneliİ yatınmlardan kaynaklanan ve ğelir tablosunda
muhasebeleŞtirilerı deger düşüklüğü, sonnki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmİya haİır olanı<
smlfland_lnlan özkaYnak araçlan haricinde, deger düşük|üğü zaran sonnkİ dönemde azahısa ve azİıış o4er
düŞüklüğü zannnın muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olay|a ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen deger düşüklüğü zaran gelir tablosunda iptal edilebilir.

satllmaya hazlr özkaynak ançlanyla.i|işki|endiri|en temettüler, Şirket ilgili iıdemeleıi a|maya hak kazandığı zaman kar
/ zarar iÇinde 

.muhasebeleştirilh. Yabancı para cinsinden olan sailmaya hazır finansal varlıklann g"-ç4e ,ygrn
degeri, ilgili Yabancı para cinsinden geçege uygun degerinin nporlama tarihinde geçerii olan çevrim İuru İullanarak

rp:'l9Pn para cinsine çewilmesiyle bulunuı Varlığın, çevnm kurundan kaynaklanan geçğe uygun değerindeki
degişiklikler kar/zarar içinde, diğer degişiklikler ise diğer kapsamlı gelır içinde mutıaseueıeşiiriıir. 

-

31 Anlık 20'l5 tarihi itibanyla Şirtet'in satlmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır. (31 Anlık 20,14: yoktur,)

RsM KEY
YEMiNLl VE

ANoNiM ViBLiK
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31 ARAL|K 20l5 TAR|Hi iTlBARıYLA FiNANsAL TABLoLARA lLişKlN NoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Linsı ('TL') olank ifade edilmiştir.)

ı.ıor ı - öltıııı-l MuHASEBE PoLlTlxnı-ınlrııı özeri (Devamı)

KrediIer ve Alacaklar

Faktoring Alacaklarl ve Diğer Alacaklar

Faktoring a|acak|arı ve diğer alacaklar, ilk matiyetleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarlan ile kayda
allnır.. KaYda allnmalannı izleyen dönernlerde, ilk maliyet ve geri ödİme tutaıannİn .tı,İ.,'-t i. ydnt..iyı"
hesaplanan bugünkü degederi araslndaki fa*lann gelir tablosun-da itfa edilmesi suretiyle eior.oiıin trt.ı.,
üzerinden finansal tablolada gösterilir.

Finansal Vaılıklarda Değer Düşükligij

GerÇeğe uygun deger farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki lİnansal varlık|ar, her raporlama
dönemi sonunda bir finansal varlık_ veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uoiaoıoina ıçı<ingösterge|erin bulunuP, bu|unmadığına. dair değerlendirmeye tabi tutulur. İin.nrrİ ,İıİg,n ilk
muhasebeleŞtirilmesinden sonn bh.veya birden daha fazla olayn meydana gelmesi ve 51iz tonusu zaraİ'oıay,nın
ilgili finansal varlığın veya vadlk grubunun güvenilir bir biçimde iahmin edilebilen gelecekteki taıımini natit atımıan
üzerindeki etkisj sonucunda değer düşüklüğüne uğndığİna ilişkin tanfsız uir goİtergenİn ouİrn...İ or.r*o.
değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararİ oluşur.

Kredi ve alacaklar iÇin değer düŞüklüğü tutan gelecekte beklenen tahmini nakit akımlannın finansal varlığın esas
faiz onnı üzerinden iskonto edi|erek hesaplanan bugünkü değeri ile defter degeri arasındaki farktır.

Bh kaŞılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı faktoring alacaklan haricinde, bütün linansal
Vadlklarda, değer düŞüklüğü direk var|ığın. kayıtJı değerinden Otişİltir. Xaşılıı< hesabındaki degişimler, kar veya
zarar iÇinde muhasebeleştirilir, Tahsili ileride şüpheli olabilecek faktoring alİcakları ve diğer ah;akhrİçin kaşıİık
aYnlmakta ve gider Yaz|lmak suretiyle cari dönem kanndan düşülmektedir. Takipteki aĞcaklar ı<aşııİğİ, mevcut
faktoring alacaklarl ale ilgili ileride çıkabilecek muhtemel zararlİn kaşılamak amacıyla, şi*etin İreoİ portroyu,
kalite ve risk aÇısından degerlendiri|efek, etonomik koşullan ve diğeİ etkenleri ve ilgiıi me,rzuatıoa !tı'. ontin"
alarak aYırdığı tutardır. Şirket, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yğımlanarak yüni-ıtige giren
'Finansal Kinlama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamalan iıe rinansaı Tablolan Hİı<tında
Yönetmelik" Ve aYnl tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan "Finİnsal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerince UYgulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve izahnamesi Hakkında Tebliğ' kapsamında, t;hsili vadesinden
itibaren 90 günden fazla geciken ancak'l80 günü geçmeyen faktoring alacaklan-nın, İeminatlarİ dikkate alındıktan
sonra, en az o/o2D'si oıanında, tahsili vadesinden itibaren 180 günden fazla geciken ancak 1 yılı geçmeyen
faktoring alacaklarının, teminatlan dikkate alındıktan sonn, en az %50'si onnındı ve tahsili vadesinden-itibaren 1
ylldan fazla gecikmiş olan faktoring alacaklarl üzerinden teminatlan dikkate allnacak, %100'ü oranında özel kaşılık
ayırmaktadır,

Tahsili 1 Yıldan az gecikmiş olan faktoring alacaklan Takipteki Alacaklar altında bulunan 'Tasfiye olunacak
Alacaklaı'' olarak, tahsili 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring alacaklan ise 'Zarar Niteliğindeki Alaİaklaı" olaııak
sınıflandırılır.

RKEY
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(Tutarlar aksi belidlmedikçe Türk Lirasl ("TL") olarak ifade edilmiştir,)

ııor s - öHeirll MUHAsEBE poı-irlxnı-lnıııııı özEıi 1oevamı1

fb) Nakit ve nakit benzerleri

Nakit Ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadelen 3 ay veya 3
aYdan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deger oegişirliji riİİi trİn1.1,.Üıiı,..ı,
likiditeye sahip diğer klsa Vadeli yatlnmlardan oluşmaktadır.

fc) Finansal yükümlülükler

Şirketin finansal Yükümlülükleri ve özkaynak ançlan, sozleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün
ve özkaYnağa dayalı bir aracın tanım|anma esaiına göre sınıfl'andınİır. şirket'in tüm İtiİti.ıtiıtltİ,İ jİiJtiıotiıt 

nsonra kalan varlıklanndaki hakkı. temsil eden sözleşme özkaynağa oayah finansal .rİçtn. a.ıiıİ tin.nsrı
Yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finans_al araçlar içİn uygulananhuhaİebe politikalan aİİİ,oİ-oeıirtiımiştir.
Finansal Yükümlülükler geÇeğe uygun.deger taİı kAİ veya-zarara yansıtılan tinansaı yuı<tiııİıtiİtiİĞr veya oiger
linansal yükümlülükler olarak sınıfl andırılır.

Gerceöe uvoun Değer Fa*ı kar veya zarara yansıtılan Finansal yükümlülükler

GerÇeğe uygun deger farkı kar veya_zanra yansltllan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda allnlr
ve.her raPorlama döneminde, geçege.uygun değeriyle yeniden degerlenir. cjç,t.- rydr"no.o,İ,ı.,İno.ı,İj".ğşi.,
gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net ı«azİnİ ya ola tay,ğıar, .oİİonrs,
finansal yükümlü|ük bin odenen faiz futannı da kapsar.

Diöer Finansal yükümlülükler

Diğer finansal Yükümlülükler, finansal boçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden anndınlmış geçeğe uygun
değederiyle 

_muhasebeleştirilir. Diğer finansal ytiltimİtlltil<ler sonraki döhemleıde etkin faiz brİnİ ü'İerinoen
hesaPJanan faiz gideri ile bidikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhaİeueleştiriıir.
Etkin faizyöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyederinin hesaplanması've ilgili faiz giderinİn iıilİiıi oİorg,
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunÖa veya-uygun olrİ İİ t.ıino.
daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapllacak tahmini nakit ddemelerini tim Öıaraıı ilgili finansal
yükümlülüğün net bugünkü degerine indirgeyen orandır.

g) Kur Değişiminin Etkileri

Şirkeİ'in finansal tablolan, işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile
sunulmuŞtur. Şirketln faaliyet sonuçlan ve mali durumu, işletrnenin geçerli para birimi ve finİnsaltaoıoıar için sunum
pana birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

Şirket'in yasal kayıüannda, yabancl para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve boç|ar
bilanÇo tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Tü* Linsı'na çevrilmişlerdir. Geçege uygun degerden ölçüien
Yabancı Pan birimindeki pansal olmayan kalemler geçğe uygun degerin belidendği taıihtekİ döviz kur|an
kuIlanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı pan bırimindeki parasa| olmayan kalemler yeniden
Çevrilmezler. Pansal ka|emlerin çevirimden ve döüzli işlemlefin tahsil ve tediyelerinden kapaİlanan kambiyÖ karlan
ve zaradarı gelir tablosunda yer almaktadlr.
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NoT 3 - öNEMLi MUHASEBE PoLiTlKALAR|NlN ÖzETi (Devaml)

h) Hisse Başına Kazanç

Hısse baŞına kar/zarar, gelir tablosunda yer alan net karhannn ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağlrllkh ortalama
adedine kilünmesi suretiyle tespit edilir.

TürkiYe'deki Şirketier mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve öz sermaye enflasyon düzelfnesi farklan hesabından
hisseleri oranlnda hisse dagıtank ("bedelsiz hisseled) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar/zanİ tı"sajıan,*en,
bu bedelsiz hisse ihracı ÇıkanlmıŞ hisselerolarak sayıhr. Dolayısıyla hisse başına l<arızaı,ar hesaiamİsındaİullanı|an
ağlrlıklı hisse adedi ortalaması, hısselerin bedelsiz olank çıkİnlmasını geriye dönük olaak uyguıamİİ suretiyle eıoe
edilir.

Şirket tarafından yı| içinde 1.000.000 TL bedelsiz hisse d4ıtlmıştır.

i) Rapor|ama Döneminden Sonraki olaylar

RaPodama dönemı sonu ile bilançonun yayımı için yetkilendirme larihi arasında, işletme lehine veya aleyhine
ortaYa Çlkan olaYlan ifade eder. TMS'l0 "Raporlama Döneminden Sonraki Olaylaı', nltmıeri uyannca raporlama
dönemi sonu itibanYla söz konusu olaylann var olduğuna ilişkin yeni deliller olmasİ veya i|gili oİaylarİn raporlama
döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansa| tablolann düze|tilmesiii g.oitiriyoor, şi*.t
finans_al tablolarını yeni duruma uygun şkilde düzelbnektedir, Söz konusu olaylar finansal tab-lolann düzeltilmesini
gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususlan ilgili dipnotlannda açlklamaktadlr.

j) Kaçılık|ar, koşullu var|ık ve yükümlülükler

TMS 37 "KaŞılıkla1 Şarta Bağlı Y_ükümlü|ükler ve Şarta Bağlı Varlıklaı" da belinildiği üzere geçmiş olayladan
kaYnaklanan me{cut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesiniıİ muhtem-el 

'olması 
ve soz

konusu Yükümlülük tutannın güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliİo|ması duruİıunda finansal tablolarda karşılık aynhr.
Ka§lhk olarak aYnlan tutar, yükümlülüğe illşkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, biıanço tarini itiuanyıa
Yükümlülüğün Yerine getiıilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Kİşılığın, mevcut
Yükümlülüğün karŞılanması için gereklitahmini nakit akımlannı kullanank ölçülmesİ durumunda söz konuİu İaçıııgın
defter degeri, ilgili nakit akımlannın bug_ünkü degerine eşittir. Kaşılığın odenmesi için gerekli olan ekonomik faybaİın
bir ksmı ya da tamamlnln üçüncü tarafarca karşllanmasının beklendiği durumlardi, Ğhsil edilecek tuta1 ilgili futann
tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şeki|de ölçülmesi halinde varlık olank muhaseĞıeştirilir

k) Finansal Bilgilerin 86lİimlere Göİe Rapodanmasl

Şi*et sadece Tü*iye'de ve sadece faktoring alanında iaaliyet gösteıdiği için fnansal bilgilerini bjlümlere göre
rapodamamlştlr.

RKEY
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NoT 3 - öNEMLi MUHAsEBE poLlTlKALARINlN özETl 1oevamı1

l) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:

Vergi Yükümlülüğü, cariyll vergisi ile ertelenmiş Vergilerin toplamlndan oluşur.

Cari Yıl Vergisi: Cari Yıl vergisi, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Veıgiye tabi kaı diğer
Ylllada Vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler i|e vergilendirilmesi ya da veıgiten iİjriımesi mtimı<un
olmaYan kalemleri hariÇ tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen k6rdan farklılık g6sterir. şirketin cari vergi
Yükümlülüğü bilarÇo tarihi itibanyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmı{ vergi onnı kullanılank
hesaplanmıştır.

Ffr"l*r'İ Veıgl'; Ertelenmiş vergi vadık ve yükümlülük|eri, vadık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan
kaYıtlı degerleri ile vergi degerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Eftelenmiş vergi hesaplamasında
Yürftliikteki vergi meızuatı uyannca. bil6np tarihi itibanyla geçerli bulunan vergi oranlan kullanılİr. Ertelenmiş vergi
Yükümlülükleri veÇilendirilebilh geçici farklann tümü için hesaplİnı*en, indirilebiİr gEici farklaıdan oluşan erteİenmİş
vergi vadıklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etrnek suretiyle söz konusu fİ*İaıdan yanrlanmanın kuvııetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlü|ükler, ticari ya da mali kar2aran
etkilemeYen iŞleme ilişkin geçici fa*, şerefiye veya diğer vadık ve yüküm|ülüklerin ilk d;fa finansa| tablolara
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyo.sa muhasebeleştirilmez.

|rtgleryŞ veÇi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi iübanyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı
degeri, bir kısmının veya tamamının saglayacağı faydanın elde edilmesine imkdn verecek büzeloe mİıı tar eıoe
etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltıhr.

ErtelenmŞ vergi varlıklan ve yükümlülükleri, cari veıgi vadıklanyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili
Yasal bir hakkın olması veya söz konusu vadık ve yükümlülüklerin aynı veıgi mercii taııafından toplanan'gelir veıgisiy'e
iliŞkilendirilmesi ya da şirketin cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle rideme niyetinin olmİsı
durumunda mahsup edilir.

Diinqıı Cui ve Eılelennlş Veryisi: Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştiri|en ka|emler (ki
bu durumda ilgili kalemleıe ilişkin ertelenmiş veçi de dogrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen veya
iŞletme birleŞmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olanak muhasebe|eştirilir. (Not 22)

m) Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kldem tazminatı Kaşılığı Şirket çalışanlannın emekliliğinden dogan ve Türk iş Kanunu'na göre hesaplanan muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değeıine indirgenmiş tutanna göre aynlmaKadır. Çalışanlar tanfından hak edildikçe tahakkuk
esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda muhasebeleştirilir. Yükümlülük tutan devlet taraflndan duyurulan kıdem
tazminat tavanı baz alınarak ircsaplanmaktadır.

Güncellenmiş olan TM919, 'Çallşanlara Saglanan Faydalara iılşkin standaıdf, şirketlerin istatistiksel değerleme
yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü degeıinin hesaplanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla Şirket'in
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü degeri aşağıdaki tabloda yer alan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan tüm aktüeryal kayıplar ve kazançlar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmektedir.

31 Aralık 2015 3l Aralık 20l4

Net lskonto oranl
Beklenen Maaş/Limit Artış Oranı

Oranı

4,110/o

6,50%
100,00%

2,860/0

5,00%
100,00%Tahmin Edilen Kıdem T
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BERG FAKToRlNG ANoNiM şiRKETi

3ı ARALıK 2015 TAR|Hi lTiBARıyLA FlNnııseı Tlaıolenı lı-işxiıı ııorı-en
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tü* Linsı ("TL") olank ifade edilmiştir.)

NoT 3 - öNEMLl MuHASEBE PoLlTixnıenıııııı özeri (Devamı)

n) Sermaye ve Temettüler

Adi hisseler, özseımaYe olarak sınıflandınlır, Adi,hisseler üzerinden dagıtılan temettüleı temettii karannın alındığı
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir

o) Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit aklmlan esas, yatlnm ve finansman faaliyeterine dayah bir biçimde
sınıllandınlank npor|anır.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit aklmlan,
gösterir.

Şirket'in faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aklmlannl

Yatınm faaliYetleriYle ilgili nakit akımları, Şirket'in yahnm faaliyetlerinde (sabit yatınmlar ve finansal yatınmlar)
kullandığl ve elde ettiği nakit akımlaınl gösterir,

Finansman faaliYetlerine ilişkin nakit akımlarl, Şirket'in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynaklan ve bu
kaynaklann geri ridemelerini gösterir.

p) llişkili Taraf,ar:

TMs 24 "ilişkili Taraltann Açlklamalanna ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı,; hissedarlık, «izleşmeye dayalı hakla1
aile ilŞk]si veYa benzeri yollada kaşı tanfı dogrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol ede6ibn v6ya 6nemİ Je,eceoe
etkileYebilen kuruluŞlar, ilişkili kuruluş olank tanımlar. İliştili kuruluşlara aynı zamanda sermİyedar|ar ve şirket
YöPliTi d.e dahildir. 

_İlişkili kuruluş işlemleri, kaynaklann ve ytil<ümlüİtiı<ıerin'ilişkili kuruluşlaİ İ"İroİ u"o.ııi ,.y.
bedelsiz olarak transfer edilmesini ıçermektedir Bu fnansal tablolar açısından §i*etin omnan, aiıeleri ve §i*et iıe
dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup şirketleri ve yöneüm kurulu üyeleri ile üst tliLey yöneticiler ;ilişkili 

taııaflaı" olank
tanlmlanmaktadlr. (Not 49)

r) },letleştirme

Finansal .varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu Varllk Ve yükümlülükleri net olank
değeılendirmeye niyet olması ııeya vadıklann elde edllmesi ile yükümlülüklerin yerine getiri|fiBsinin eş zamanlı olduğu
durumlarda net olarak gösterilirler.

NoT 4 - NAKIT, NAK|T BENZERLER| VE MERKEZ BANKAsl

31 Arahk 20'l5 Ve 3'l Aralık 2014 tarihleri itibariyle nakit değerlerinin aynntsl aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 20l5 3l Aralık 20l4

YPYP

NoT 5 - GERçEĞE UYGUtı DEĞER FARK| KAR/ZARARA YAİ,ıslTlLAN FiNANSAL VARL|KLAR (NET)

Yoktur. (3'| Aralık 2014: Yoktur.)

RsM
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BERG FAKToRlNG ANoNiM şlRKETI

3l ARAL|K 2015 TAR|Hl iTiBAR|YLA FiNANsAL TABLoLARA lLişKlN NoTLAR
(Tutariar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasl (.TL') olarak ifade edilmiştir,)

NoT 6 - BANKAI_AR

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle bankalar|n aynntısı aşağıdaki gibidiı:

3l Aralık 2015 31 Arahk 2014

vadesiz mevduat 37.543

Banka mevduatlannln tamaml vadesiz olup herhangi bir blokaj bulunmamaktadır. (31 Anlık 2014: Yoktur.)

NoT 7 - TERs REPo iŞLEMLERiNDEN AI_ACAKLAR

Yoktur. (31 Arahk 2014: Yoktur.)

NOT 8 - sATlLııAYA HAzlR FlNAilsAL VARL|KLAR (NET}

Yoktur. (31 An|ık 2014: Yoktur.)

NoT 9 -FAKToR|NG ALACAKLAR|

a) 31 Aralık 2015 ve 31 Anlık 20'14 tarihleri itibariyle faktoring alacaklann aynntısı aşağıdaki gibidir:

3l Aralık 20l5 3l Aralık 2014

(') Kazanılmamış faiz gelirleri fakloring alacaklannın vadeleri
ifade etınektedir.

46.874.853

. 45.979.994

üzerinden hesaplanan peşin tahsil edilmiş gelir|eri

66.883.535

64.620.803

b) 31 Aralık 2015 ve 31 Anlık 2014 tarihleri itibanyla faKoring alacaklannın vadesel dağılımı aşağıdaki gibidin

Faktoring alacaklan (Net) 4.478.115 u.127.679 26.000.509 14.500 64.62o.s03

Faktoringalacaklan(Net) 13.571.478 24.689.952 7.718.564

NoT 10 -FiNANSMAN KREDiLERi

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)

45.979.994

c) Şirket'in faktoring alacaklanna karşılık almlş olduğu ileri vadeli çek ve senetlerin toplaml 31 Aralık 20,15 tarihi
itibanYla 70.593.765 TL'dir (31 Anlık 2014: 38.699.566 TL). Bu çek ve senetler nazım hesaplarda takip
edilmektedir. (Bkz Not 39)

24

TP
272.992

Toolam 272.992 _ 37.ilg 2

31 Aralık 2015 Yıl T



BERG FAKToR|NG ANoNiM şiRKET|

31 ARAL|K 20l5 TAR|Hi iTiBAR|Y|-A FlNANsAL TABLoLARA iLlŞKiN NoTLAR
utadar aksi Tü* Linsl olarak ifade

NoT 11 -KlRALAMA |şLEMLER|

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)

NoT l2 -DlĞER ALACAKLAR

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)

NoT 13 - TAK|PTEK| ALACAKLAR

Takipteki alacaklann detayl aşağldaki gibidir:

3l Aralık 2015 3l Arahk 2014
Tasliye Olunacak Alacaklar (90 güne kadar gecikmiş)
Tasfiye Olunacak Alacaklar (90 - 'l80 gün arası gecikmiş)
Tasfiye Olunacak Alacaklar (180 - 360 gün arası gecikmiş)

37ft;
91.000

1.358,624
1.186.770

1.418.7

31.01;
1.387.331

424.280
1,842.626

1.332

Zarar N

T
Alacaklaf uzen

Alacaklar
lıklar
Alacak|ar net

Özel kaşılıklann dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

68.060 510.242

3l Aralık 2015 3l Arahk 2014
Dönem Başlndaki Ka§lllk
Aktiften silinen
üinem İçinde Aynlan Kaşılık Tutan (Not 46)

(1.332.384)

444.251
(551.775)

21.198

(187.088)

(1.162.023)

16.727Dönem içinde Tahsilatlar
Dönem sonundaki

NoT 14 - RisKtEN KoRuNtt A AırAçLl TÜREV FiNANSAL VARLIKI_AR

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)

NoT 15- VADEYE KAOAR ELDE TuTULACAK YAT|R|MLAR

Yoktur. (3'l Anlık 2014: Yoktur.)

NoT 16 - BAĞH oRTAKL|K|-AR (NET}

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)

NoT 17 - |şT|RAKLER (t{ET)

Yoktur. (3'l Arahk 2014: Yoktur.)

NoT 18 - iş oRTAKLlKl-ARl (NET)

Yoktur, (3'l Aralık 2014: Yoktur.)

1.118.71 .332.384
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BERG FAKToRiNG ANoNiM şlRKET|

31 ARAL|K 2015 TARlHi iT|BARıYı-A FlNeilsnı- rısLoı-ARA lLlşKiN NoTı.AR
utadar aksi Tü* Linsı olarak ifade

NoT 19 - MADD| DURAN VARL|KLAR

a) Maddi duran vadıklann 1 ocak 2015 - 31 Aralık 2015 dönemindeki hareketleri aşağıdaki gibidir.

l Ocak 2015 Transfer 31 Aralık 20l5
347.694
97.512

271.813
717.019

Mobilya ve Demiöaşlar
Taşltlar
Ozel Mi
Toplam

288.884
97,512

258,831

645.227

58,809

57.739 g1.
l l3.5,t8

Amortisman
Mobi|ya Ve Demirbaş|ar
Taşttlar
Ozel
T

(87.019)
(39.004)

.38,1

(50.457)
(19.502)

71

(137.476|
(58.506)

1

(-)ilgili tutar Maddi olmayan Dunn Varlılaı'a transfer olmuştur.

b) Maddiduran varlıklann 1 ocak 2014 - 31 Anlık 2014 dönemindeki hareketeri aşağıdaki gibidir.

Maliyet l Ocak 2014 Giriş Çıklş 31 Arafuk 2014
Mobilya ve Demirbaşlar
Taşltlar

Özel Maliyetler

158.607

97.512

169.555

130.277

89-276

288.884

97.512
258.831

Toplam

Birikmiş Amortisman

425.674

Mobilya ve Demiöaşlar
Taşltlar

Özel Maliyetler

(38.646)

(19.502)

(36.648)

(48.373)

(19.502)

(36.733)

(87.019)

(39.004)

(73.381)

Toplam (94.796) (104.608) (199.401)

Net Defter Değeri

c) 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle sabit kıymetlerin üzerindeki toplam sigorta teminatı tutan 138.818 Tl'dir. (31 Aralık
2014: 89.396 TL)

VE

Rs|!l
reviıvri ııaı-J ViRLiK

26
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BERG FAKToRiNG ANoNiM şiRKET|

31 ARALıK 20l5 TAR|Hi lT|BARıyLA Fltıııısnı_ ııaı-oLAnı lı-işxiH ııorı-ın
utadar aksi Türk Lirası olarak ifade

NoT 20 - MADD| oLMAYAN DURAN VARL|KLAR

a) Maddi olmayan dunn var|ıkların 1 ocak 2015 - 31 Arallk 2015 dönemindeki hareketleıi aşağıdaki gibidir:

Maliyet l Ocak 2015 Transfer 3l Aralık 20l5
Haklar 101.743 41.756 143.499
TopIam 101.743 41.756

Amortisman

b) Maddi olmayan duran vadıkların 1 Ocak 2014 -31Aralık 2014 dönemindeki hareketleri aşağıdaki gibidiı:

Maliyet 1 ocak 2014 Giİiş Çlklş 31 Arahk 2014
Haklar 65.846 35.897 - 101.743
Toplam 65.846 35.897 101.743

Birikmiş Amortisman

Haklar

Toplam
1

(30.138) (68.353)

NoT 2l - PEşlN ÖDENMiş GiDERLER

31 Arahk 20l5 31 Aralık 2014
YPTPYP

sigorta giderleri
Komisyon Giderleri
Uyelik aidatlan
Danışmanlık gidederi

Diğer

78352
20.874
,l7.333

5.686
8.960

53.040

16.333

2.604
3.539

Toplam t31.205 75.516



BERG FAKToRING ANoNiM şiRKETi

3l ARAL|K 2015 TAR|Hi lTlBAR|YLA FlNANsAL TABLoLARA lLlŞKiN NoTLAR
utar|ar aksi b€lirtilmedikçe Türk Lirası ('TL') olarak ifade

NoT 22 - VERGiVARLlK VE YÜKÜMLÜı-ürı-eni

a) Cari Dönem Kurumlar Vergisi Yükümlaılüğü

Türkiye'de kurumlar vergisi oranı o/o20'dir. (3'1 Aralık 2014: %20) Bu oran, kurumlann ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabu| edilmeyen giderlerin ilave edılmesi, vergi yasalannda yer a|an istisna (iştirak kazançlan
istisnası gibi) Ve indirimlerin (Ar-Ge ve 8ağış ve Yardımlar gibi ) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matnhına
uygulanır.

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminın kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi
beşinci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Beyan edilen vergi, beyannamenin vefildiği
ayın sonuna kadar tek taksitte ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında
muhasebe kayıtannı inceleyebilir ve hatah işlem tespit edilirse ddenecek vergi miktar|an değişebilir.

Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmez.

Kurumlar Vergisi mükellelleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer ayhk
dönemler itibariyle mali kar|an üzerinden %20 onnında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14
üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler.

Türk vergi meyzuatlna göre beyanname üzerinde gösterilen mali zaradar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilir. Ancak, mali zaradar, geçmiş yıl kadanndan mahsup edilemez.

3'l Aralık 2015 ve 31 Anlık 2014 tarihleri itibariyle şirketin kurumlar vergisi yükümlülüğü aşağıdaki 9ibidir.

31 Aİallk 2015 31 Araİk 2014

Kurumlar Vergisi Ka§lhğl
Peşin odenen Veıgi Ve Fonlar

(1.737l
698

(303.040)

245.989
Dönem Karı Vergi Varlğı / (Yükümlülüğü} (1.039) (57.051)

b) Eıte|enmiş Vergi Varlığ/ Yaikümlüliiğü

Şi*et, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin U|uslararası Finansal Raporlama Standartlan
ve yasal finansal tablolan arasındaki farkll değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çlkan gEici farklann et<ilerini
dikkate alarak hesaplamaktadlr. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve gidederin, UFRS ve vergi kanunlarına
göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle toplam geçici
farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki veçi oranı olan o/o 20 kullanılarak hazırlanan
detayl aşağldaki gibidir.

Geçici farklar
31.12.2015 31.12.2014

Ertelenen vergivarlığı / (borcu)

31.,12.2015 31.12.2011

Faktoring alacakları deger düşüklüğü kaşılığı 60.086 737.744

Kıdem tazminatı kaşılığı 86.666 36.376

12.017

17.333

147.549

7.275

Çalışan haklan yükümlülüğü ka§ılığı 50.783 17.325 10.157 3.465

Ertelenen vergi varllğı l97.535 791.445 39.5lı7 158.289

Maddi ve maddiolmayan duran vadıklar (68.481) (13.696) (9.924)

Ertelenen

RKEY

(49.622\

25.811 148.365

Ertelenen



BERG FAKIOR|NG ANoNiM ŞiRKET|

31 ARALıK 2015 TARiHi lTiBARıvLA Fiıınıısnı- rıeıoLARA iLişKlN NoTLAR
utadar aksi Tü* Linsı olarak ifade

NoT 22 - VERGl VARL|K VE YÜKÜMıÜıÜxıeRl 1oevamı1

Ertelenen l
Açılış Bakiyesi

Ertelenen Vergi Geliri / (gideri)

Hareketleri 2015

l48.365
(123.472,)

918

2014
46.523

101.608

234Gelirde
Dönem sonu

Ddnem vergigiderinin dönem karı ile mutabakatı aşağldaki gibidir:

25.8l l 148.365

3l Araik 2015 31 Aıaik 2014

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi

ındirimler

NoT 23 - DiĞER AKT|FLER

Şirket'in 31 Anlık 2015 ve 31 Anlık 2014 tarihleri itibariyle diğeı aktiflerine ilişkin futadar aşağıdaki gibidir:

31 Arahk 2015 3l fuahk 2014

YP
Faktoring Müşterilerinden BSMV Alacaklan
Verilen Depozito ve Teminatlar

Vergi Dairelerinden Alacaklar

Diğer

190.285

12.254

3.662

1.233

33.888

78.178

22.604

2.611

955
Toplam 207.434 l04.348

NoT 24 - sATlş AMAçL| ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL|YETLERE lLlşKlN DURAN
VARL|KLAR (NET)

Yoktur. (3'l Arahk 2014: Yoktur,)

NoT 25 - AL|M sATlM AMAçH TÜREV FlNANsAL YÜKÜMLÜLÜKLER (NET)

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur,)

29

Hesaplanan vergi(% 20) (148.461) (155.080)

(2.618) (46.352)

25.870



BERG FAKtoRlNG ANoNlM şiRKET|

31 ARAL|K 2015 TAR|Hi |T|BARıYLA F|NANsAL TABLoLARA lLiŞKiN NoTLAR
utarlar aksi Türk Linsı olarak ifade

NoT 26 - ALlNAN KREDlLER

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibanyla kısa vadeliflnansal borçlann detayı aşağıdaki gibidir:

3l Aralık 20'l5 31 Aralık 2014

Faiz Oranı Tutar Faiz Oranı

TL Krediler

Dövize (Usd) Endeksli TL Krediler

Dövize (Euro) Endeksli TL Krediler

43.797.871 %10,00 _ % 10,50 26.745.685

351.936 o/o 4,25 117 .425

385.744

o/o12,95-oh15,50

oh4

%3,75

Toplam ıl4.535.55,| 26.863.1l0

3'l Aralık 2015 tarihi itibariyle alınan kredilerin vade tarihleri 4 Ocak 2016 - 22 Mart 20,16 arasındadır.

NOT 27 - FAKToRiııo aonçıını

31 Aralık 2015 tarihi itibanyla faktoring borçlannın futan 40.164 Tl'dir. (31 Anlık 2014: 17.542 TL) Faktoring
borÇlan, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş o|up, henüz ilgili faktoring müşterileri hesabına yatınlmamış
tutarlan ifade etmektedir.

NoT 28 - KlRALAMA işLEMLER|NDEN BoRçLAR

31 Aralık 2015 ve 20'l4 tarihleri itibanyla, kiralama işlemlednden borçlann detayı aşağıdaki gibidir:

31 Arahk 2015 31 Arahk 2014

Finansal kiralama boçlan 150 300
finansal kiralama

150 3oo

tıoT 29 - iHRAç EDlLEN MEt{KuL K|YMETLER (NET}

Yoktur. (3'| Aralık 20'l4: Yoktur.)

NoT 30 - D|ĞER BoRçLAR

3'l Aralık 2015 ve 3'l Aralık 2014 tarihleri itibanyla muhtelif borçlann detayı aşagıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 20l4

YP
Ticari borçlar

Kredi Kartlanna Boçlar
Personele borçlar

151 .925

2.351

472

104.204

400

8.723

TP

TP



BERG FAKToR|NG ANoNiM ŞiRKET|

31 ARALlK 2015 TARlHi iTlBAR|YLA FlNANSAL TABLoLARA iLiŞKlN NoTLAR
utadar aksi beliİtilmedikae Tü* Liras| ("TL") olank ifade

NoT 31 - DiĞER YABANCl KAYNAKLAR

31.'12.2015 itibari ile Şirket'in Diğer Yabancı Kaynaklan 35 TL'dirve kasa fazlalıklanndan oluşmaktadır.
(31 Aralık 2014: Yoktur.)

NoT 32 - RiSKTEN KoRUNMA AMAçLl TÜREV Flİ{ANsAL YÜKÜMLÜLUKLER

Yoktur. (3'l Aralık 20'l4: Yoktur.)

NOT 33 - ÖDENEcEK VERGl VE YÜKÜuı-üı-üxuen

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibany|a iıdenecek vergi ve yükümlülüklerin detayı aşagıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ödenecek Gelir Vergisi

ödenecek sGk primler

Ödenecek BSMV
Ödenecek Damga Vergisi

ödenecek kDv

54.u7
47.680

64.960
,1.489

165

41.325

37.860

31.446

1.443

374

Toplam 168.641 112,44

NoT 34- BoRç VE GioER KARş|LIKLARI

31 Aralık 20'l5 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla boç ve gider kaşılıklannın detayı aşağıdaki gibidir:

31 Arahk 2015 3l Aralık 2014

Kıdem tazminatı kaşılığı
lzin kaşılıklan

86.666
50.783

36.376
17.325

Kdem tazminat karşlllğl

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyannca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi
sona erenlere, hak kazandıklan yasal kldem tazminatlarının iidenmesi yükümlülüğü vardır. Aynca, halen yürürlükte
bulunan 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanununun 6 Ma( ,l981 lanh.2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 laih,4447
sayılı yasalar ile değişik 60'ıncı maddesi hükmü gereğince kldem tazminatlnl alarak işten aynlma hakkı
kazananlara da yasal kıdem tazminatlannı tideme yükümlülüğü bulunmaktadır.

31 Aralık 2015 tarihi itibanyla odenecek kıdem tazminat, aylık 3.828,37 TL (3,1 Arallk 2014: 3.438,22 TL) tavanına
tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı kaşılığı,
Şirket'in, çalışanların emekli olmaslndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutannın bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 ('Çalışanlara Saglanan Faydalaf), şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planlan kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu toplam yükümlülükledn hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
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BERG FAKToRiNG ANoNiM ŞiRKET|

3,1 ARALlK 20l5 TARlHl iTiBAR|YLA FiNANsAL TABLoLARA lLlşKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ('TL') olarak ifade edilmistir.)

NoT 34 - BoRç VE GlDER KARş|LlKLAR| (Devamı)

Ana varsaYım, her hizmet yıh için olan azami yüküm|ülük tutannın enllasyona panlel olanak artacak olmasıdır.
DolaYısıYla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2015 tarihi itibanyla, ekli finansal tablolarda kaşılıklar, geleceğe ilişkin,
ÇalıŞanlann. emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü degeri Ünmin- edileret
hesaplanır. llgili bilanço tarihlerindeki karşlhklaf, yıllık 0/o6.50 enflasyon (31 Anlık 2014: %5.o0) Ve % 10.88
iskonto oranl (3'l Aralık 2014: %08.00) varsayımlanna göre yaklaşlk % 4.,1,1 (31 Aratık 2014: % 2.8'6) olarak elde
edilen reel iskonto oranl kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Bu hesaplamada ortaya çlkan yükümlülük
üzerinden istege bağlı işten aynlmalar neticesinde ödenmeyip, Şirkete kalacak olan kıdem tazminatıİutarlannın
tahmini oranı da dikkate allnmıştır.

Kıdem tazminah kaşılığının dönem içindeki hareketleri aşagıdaki gibidir:

20l5

üinem Başı, 1 ocak
Hizmet Maliyeti
Faiz Maliyeti

ödenen Tazminatlar
AKüeryal (kazanç) / kayıp

36.376
61,168

1.206

(16.670)

4.586

31.469
24.476

838
(21.573|

1.166

NoT 35 - ERTELENMlş GELiRLER

Yoktur. (3'| Aralık 2014: Yoktur. )

NOT 36 - sERMAYE BENZER| KREDiLER

Yoktur. (3'l Anlık 2014: Yoktur.)

NoT 37 - sATlş AMAçLI ELDE TUTu|-AN VE
BoRçLAR| (NET)

DURDURuLAN FML|YETLERE lLişKiN DURAN VARL|K

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)

NOT 38 - öZıqYNAKLAR

a) Öz Kaynaklann Aynntısı

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle şirketin öz sermayesi 20.740,848 TL (31 Aralık 2014:20.127.417 TL) olup. aynntısı
aşağldaki gibidir:

31 Aralık 20l5 3l Aralık 2014
Odenmiş Sermaye (')
Kar veya Zararda Yeniden Sınıfl andırılacak
Bidkmiş Diğer Kapsamlı Gelider veya Gideder
yasal yedekler

o|ağanüstü Yedekler
Geçmiş Yıl Ka zaral
Dönem Net Kan/Zaran

20.000,000

(8,575)

68.103
64.223

617.097

19.000.000

(4.907)

39.404
518.954

573.966
20.740.848 20,127.417



BERG FAKToR|NG ANONiM şiRKETi

31 ARALıK 20ı5 TAR|Hi iTiBARıvLA Fiıııııseı- rıaı-olım iı-işxiıı ıorı-ın
(Tutadar aksi belirtilmedikçe Türk Linsı ('TL") olarak ifade edilmiştir,)

NoT 38 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

(-) Şirket'in 18 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 19,000.000

TL olan sermayesinin 20.000.000 TL'ye çıkanlmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen 1.000.000 TL tutanndaki
artınmın tamamı karyedekierinden kafşılanmıştır.

Alınan karar sonucunda geçekleştirilen sermaye artınmı, 'l7 Nisan 20'l5 tarihinde 8803 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

b) Ödenmiş Sermaye

31 Aralık 2015 tarihi itibanyla, Şi*et'in esas sermayesi 20.000.000 TL olup, 1 TL değerinde 20.000.000 adet hisse
senedi bulunmaktadır. (31 Anlık 2014: Şirket'in esas sermayesi 19.000.000 TL olup. 1 TL degerinde 19.000.000

adet hisse senedi bulunmaktadır.)

3,1 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibanyla çıkanlmış sermaye tutar|an defter degederiyle aşağıdaki gibidir:

3l Aralık 2015 31 Arahk 2014

Ortakhk payı (%) Toplam Ortaklık payı (%) Toplam

Mehmet Rüştü Başaran

Pulat Akçin

Doğan Akçin

Sevim Sunay Akçin

Yusuf Gezgör

25,44

25,44

46,49

2,37

0,26

5.087.720

5.087.719

9.298.245

473.684

52.632

25,M
25,44

46,49

2,37

0,26

4.833.334

4.833.333

8.833.333

450.000

50.000

Toplam l00,00 20.000.000 l00,00 19.000.000

c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Gider|er

3,1 Arahk 20l5 31 Arahk 2014

Açılış Bakiyesi (Net)

Cari Dönem Tanlmlanmlş Fayda Planlan Yeniden
Olçüm Kayıplan (Net)

Cari Dönem Aktueryal Farkı

cari Dönem Aktueryal Fark Ertelenmiş Vergisi

(4.907)

(3.668)

(3.974)

(933)

(4.586)

918

(1.167)

234

Toplam (8.575} (4.907)

d) Yasal Yedekler

Yasal yedekler Tü* Ticaret Kanunu'na göre aynlan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tiim yedekler tarihi iıdenmiş sermayenin %2O'sine erişene kadar, geçmiş dönem

ticari kanndan y|lhk %5 oranında aynlır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden

sonra, tüm nakditemettü dağıtımlan üzerinden yıllık %10 oranında aynlır. Şi*et'in yasal kayıtlanna göre birinci

ve ikinci tertip yasal yedeklerinin toplamı 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 68.103 Tl'dir. (31 Aralık 2014: 39.404

TL)

e) Olağanüstü Yedekler

stü Yedekleri 64,223 Tl'dir. (31 Aralık 2014: 518.954 TL

KEY
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BERG FAKToR|NG ANoNiM şlRKET|

31 ARAL|K 2015 TAR|Hi iTiBAR|YLA FlNANsAL TABLoI-ARA lLlşKlN NoTLAR
utar|ar aksi Türk Lirasl olarak ifade

NoT 38 - ÖZKAYNAKLAR (Devaml)

f ) Geçmiş Yıl KarZaran ve 0lağanüstü Yedekler

Şirketin 31 Anlık 2015 tarihi itibariyle geçmiş yıl kar zararı bulunmamaKadır. (3'l Aralık 2014: Yoktur. )

NoT 39 - NAzlM HESAPLAR

a) 31 Arahk 20'l5 ve 31 Aralık 2014 tarih|eri itibanyla allnan teminatlann detayl aşağldaki gibidir.

31 Aralık 20l5 3l Aralık 2014
YPTPYPTP

sözleşme Kefaletleri
İpotekler

,1.592.569.687

9,050.000
14.591.927
1 1.500.000

b) 3,1 Ara|ık 2015 ve 2014 tarihleri itibanyla venlen teminatlannln detayl aşağldaki gibidir.

3l Arahk 2015 31 Aralık 2014
YPTPYPTP

Bankalara Verilen Teminat Mektuplan
Mahkemelere Verilen Teminat Mektuplan

29.000.000
363.939

,10.000.000

435.226

c) 31 Aralık 20,15 ve 31 Analık 2014 tarihleri itibanyla Şirket'in faktoring alacaklanna karşlllk allnan emanet

kıymetlerinin detayı aşağldaki gibidiı:

3l Aralık 20l5 31 Aralık 2014
YPTPYPTP

Teminat Çekleri
Teminat senetleri

67.358.413 1.548.172
1.687.,l80

36.382.491
1.435.320

881.755

69.045.593 1.w.172 37.817.8ll

NoT 40 - EsAs FAAL|YET GELiRLERi

31 Aralık 20'l5 ve 31 Arahk 20'l4 tarihleri itibanyla faktoring geliderinin detayl aşağldaki gibidir:

3l Aralık 2015 3l Arahk 2014

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
,l0.039.697

1,097.290

10.135,242

Alacaklanndan Alınan ucret ve

NoT 4l - FiNANSMAN KRED|LER|NDEN GELiRLER

Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)
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BERG FAKTORiNG ANoNiM şlRKET|

31 ARAL|K 2015 TARlHl iTiBAR|YLA FiNANsAL TABLoLARA iLişKiN NoTLAR
utarlar aksi Türk Linsı ('TL") olarak ifade edilmi

NoT 42 - KlRALAMA GELlRLER|

Yoktur. (31 Anlık 2014: Yoktur.)

NoT 43 - FlNANsMAN GiDERLERi
1 Ocak -

31 Aralık 20l5
l Ocak .

3l Aİahk 2014
Yurt içinden ku|lanılan kredilere verilen faizler

Yurt dışından kullanılan kredilere verilen faizler

(4.046.259)

(1.061.415)

(347.029|

(3.268.801)

(1.050.245)

(254.873ı.Verilen ücret ve komisyonlar

NoT 44 - EsAs FML|YET G|DERLERi

31 Anlık 2015 ve 31 Aralık 20'14 tarihleri itibanyla esas faaliyet giderlerinin aynntısı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak .

31 Arahk 2015

1 Ocak .

31 Arahk 2014
Personel giderleri

Kira gidederi

Ofis gidederi

Taşlt gidederi

Amortisman Ve itfa payl gider|eri

Aidat ve abonelik giderleri

Vergi, resim, harç ve fonlar

Habedeşme gider|eri

Dava ve Mahkeme Masrafları

Denetim ve danışmanlık giderleri

Kanunen kabul edilmeyen gider|er

Kıdem tazminatı kaşılığı

(2.740.702'l

(600.335)

(265.413)

(162.955)

(167.569)

(104.285)

(103.929)

(125.761ü.

(24.131\

(74.065)

(13.090)

(45.704)

(2.491.367)

(448.021)

(215.497)

(172.752l

(142.823l

(137.205)

(116.516)

(1 12.535)

(86.074)

(61.301)

(23.362)

(3.741)
,l

31 Anlık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyet giderleri içinde yer alan personel gider|eri
aşağdaki gibidir:

,l ocak .

31 Arahk 2015

1 Ocak -

31 Aralık 2014

Maaş ve ücretler

SSK işveren payı

Personel yemek gidederi

İşsizlik sigortası işveren payı

kıdem ve İhbar Ödemeleri

(2.165.110)

(260.886)

(104.332)

(31.092)

(47.173\

(2.050.844)

(225.410\

(84.379)

(28.329\

(43.109)
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BERG FAKToRlNG ANoNiM ŞiRKET|

3l ARAL|K 20,ı5 TAR|Hl lTiBAR|YLA FiNANsAL TABLoLARA iLişKlN NoTLAR
utarlar aksi Türk Linsı ("TL") olank ifade

NoT 45 - DlĞER FMLiYET GELiRLER|

31 Aralık 2015 ve 3'l Aralık 20'l4 tarihleri itibanyla, diğer faaliyet gelirleri aynntısı aşağıdaki gibidir.

3'l Aralık 2015 31 Arahk 20lıl
Kambiyo Karlaı
Bankalardan Alınan Faizler

58.541
4.686

21.198

290.132
13.281
16.727

322.326

NoT 46 - TAK|PTEKi ALACAKLARA iLlşKlN ÖzEL KARşlLlKLAR

Şirket 1 Ocak - 31 Anlık 2015 tarihi arasında, takipteki alacaklan için 551.775 TL ka§ıhk ayırm|şhr.
(31 Aralık 2014: 1.162.023 TL) (Bkz. Not 13)

NoT 47 - DiĞER FAAL|YET GlDERLER|

3'1 Anlık 20'l5 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibanyla, diğer faaliyet giderlerinin aynntısı aşagıdaki gibidir:

3l Aralık 2015 3,1 Aıalık 2014

Konusu Kalmayan Kaşılıklar (Not 13)

Kambiyo İşlemleıi Zaran (17.307) (42.571\

NoT 48 - HlssE BAş|NA KAZANç

31 Anlık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibanyla, hisse başına kar aşağıdakigibidir.

31 Arahk 2015 31 Arahk 2014
Ağırlıklı Ortalama Hisse Miktan
Net Dönem Kan

19.865.753

6,17.097

15.416.438

573.966
Hisse Başına Kaı l Zaraı 0,031

NoT 49 - iLişKlLl TARAF Aç|KLAMALAR|

a)Şirketin 31 Anik 2015 ve 31 Anlık 2014 tarihleri itibanyla ilişkili taraflarla bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

3l Aralık 20l5 31 fuahk 2014

0,037

Bankalar
Anadolubank Anonim Şirketi ("Anadolubank") 15.122 3.839

Toplam ,l5.122
3.839

Alınan krediler
Anadolubank 117.425



BERG FAKToRiNG ANoNiM ŞiRKETi

3l ARAL|K 2015 TARiHi iTiBARlYLA F|NANSAL TABLoLARA lLişKiN NoTLAR
utarlar aksi Türk Lirası olarak ifade

NoT 49 - iLlşKiLi TARAF Aç|K|_AMALAR| (Devam0

b) ilişkili taraflarla iŞlemler

l Ocak.
3l Arallk 2015

l Ocak-
31 Arahk 20l4

Faiz gelirleri
Anadolubank 2.614

Faiz giderleri
Anadolubank Nederland N.V.
Anadolubank

Komisyon Gideri
Anadolubank Nederland N.V.

Anadolubank

kiralama Gideri
Oli Araç Kinlama

1.061.415
80.104

32.757
61.860

,l63.463

1.050.245
71,047

3,1.500

8.957

37.165

1.399.599 1.198.914

c) Şirket,in, 31 Anlık 2015 tarihi itibanyla yönetim kurulu ve üst yönetime sağladlğl Ücret ve benzeri menfaat|erin

toplam tutan 480.094 - TL (31 Aralık 2014: 510.365 Tl)'dir.

NoT 50 - FlNANSAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERlN NiTELlĞl VE DÜZEYl

a} Sermaye risk yönetimi

Şirketin sermaye yönetim hedefi, faatiyeUerinin yürütülmesi sürecinde, borç ve özkaynak oranlnl dengede tutaıken,

kannl optimize etrneKir.

3l Aralık2015 31 Arahk2014

Toplam Boçlar
Eksi: Nakit ve Nakit benzerleri

27.208.75645.046.500
4

Net Boç
T

b) Önemli muhasebe politikaları

Şi*etin finansal araçlar|a ilgili önemli muhasebe politikalan

notunda açıklanmaktadır.

3 numaralı 'Önemli Muhasebe Politikalannın Ozeti'

44.771.544
20.740.848

27.170.261
20.127.417

3.269

2.614 3.269Toplam



BERG FAKToRlNG ANoNiM şiRKETl

31 ARAL|K 20l5 TARiHi iTiBAR|YLA FlNANsAL TABLoLARA iLiŞKlN NoTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ('TL") olarak ifade edilmiştir.)

NoT 50 - FlNANSAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RlsKLER|N NlTELlĞi VE oÜzeYi 1oevaml1

c) Kredi Riski ve Yönetimi

Finansal aracın tarallanndan birinin sözleşmeye bağh yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şi*et, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla

işlemlerini gerçekıeştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etrne yoluyla kredi riskini azalfiaya
çalışmaktadır. Şirtet'in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamh olarak izlenmektedir.

Kredi riski, müşteriler için belidenen ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırlar aracıhğıyla kontrol

edilmektedir.

Faktoring alacaklafı, ağıdıklı olarak glda, inşaat Ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren muhtelif saylda müşteriyi

kapsamaktadlr. Müştefilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı olarak kredi değerlendirmelen yapllmaktadlr.

Faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık2015 Yo 31Aıahk2014 %

Diğer metal dlŞl madenler sanayi
lnşaat
Tekstil ve tekstil üninleri sanayi
Karayolu yük taşımacılığı
Gıda, meşrubat ve tütün sanayi
Metal ana sanayi Ve işlenmiş metal sanayi
Kauçuk ve plastik ürünleri sanayi
Makine ve teçhizat sanayi
Toptan ticaret ve komisyonculuk
Ağaç ve ağaç ürünIeri sanayi
Araştlrma,danlşmanhk,reklam
Diğer hizmetler
Kimya ve kimya ürünleri ile sektöder
Perakende ticaret ve kişisel eşya
Tarım
Kağlt hammadde ve kağlt ürünleri benzeri
Ulaşım araçlan sanayi
Elektrikli ve optik aletler sanayi
Karayolu yolcu taşımac|hğl

Nükleer yakıt.nfine ve petrol ürünleri

Deri ve Deri Uümleri Sanayi
Diğer taşlmaclllk faaliyet|eri

Elektrik gaz ve su kaynaklan
Sağlık ve sosyal hizmeter
Motorlu araç|ar ve motosiklet sanayi
Deniz Taşımacılığı
Enerji üretıneyen madenleıin çıkanlması
Bilgisayar ve Bununla |lgili Faaliyeter
Diğer turizm
Kültür,eğlence ve spor faaliyetleri

Eğitim

,l7.195.349

9.149.155
8.024.562
3.988.,l88
3,706.187
3.456.177
3.363.098
2.245.901
2.187.163
2.007.448
1.305.551
1.274.999
1 .157.514

1.092,242

799.425
788.932
580.383
476.127
450.534
367.822
255.374
193.511

131.352

131.010
109.687

97.217
95.000
86.608
63.000
,l6.000

2.088.0,19

25,71
13,68
12,00

5,96
5,54

5,17

5,03

3,36
3,27
3,00
,1,95

1,91

1,73

1,63
1,20

1,18

0,87
0,71

0,67

0,55

0,38

0,29
0,20
0,20

0,16
0,15
0,14
0,13

0,09

0,02

3.796.683 8,,l0
9.171.774 ,l9,57

5.237.293 11,17
2.257.824 4,82
2.715.933 5,79
2.059.672 4,39
494.099 1,05

3.676.612 7,84
1.338.698 2,86
534.725 1,14

663.994 1,42

314.236 0,67
281.875 0,60
15.000 0,03

828.041 1,77

M2.314 0,94
1.121.488 2,39
164.029 0,35
156.698 0,33
17.20s 0,04

119.717 0,26
10.961.426 23,38

40.555 0,09
109.282 0,23

150.000 0,32

82.354

42.660
80.662

0,,l8
0,00
0,09
0,18Haberleşme

66.883.535 46.871.853 100
1,12

l00T



BERG FAKIoRiNG ANoNlM ŞlRKETi

31 ARAL|K 2015 TARiHl lTiBAR|YLA FiNANSAL TABLoLARA iLişKiN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ('TL") olarak ifade edilmiştir.)

NoT 50 - FlNANsAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RisKLER|N NiTELlĞl vE DüzEYi (Devamı)

Finansal araç türleri itibariyle maruz kainan kredi riskleri aşağıdaki gibidk:

Fahoring

Alacaklan

Takipteki

Alacaklaı

Diğer Bankalardaki

Aktifer i,levduatca]i Dönem

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kıedi ıiski('} 64.620.803 68.060 241.322 272.992

A. Vadesi geçmemiş ya da deger düşüklüğüne uğramamlş f]nansal Varllklann

nel defler değederi
B. Koşullan yeniden gönjşülmüş bulunan, aksi takdirde Vadesigeçmiş veya
deger düşOklüğüne uğramlş sayılacak fin, Var.ln defter degederi

c. Vadesigeçmiş ancak deger düşüklüğüne uğramamlş varIlklann net defter

değeri

- Teminal vs ile güVence altlna allnmlş klsml

D, Değer düşüklüğüne uğrayan vadlklann net defler degederi

- Vadesi geçmiş (brütdefler değeri)

- Değer düşüklüğü (-)

- Net değerin leminaı vs ile güvence alılna allnmlş klsml

- Vadesi geçmemiş (bfül defter degeri)

- Daer düşüklüğü (-)

- Net değerin teminalvs ile güvenc€ altlna aIlnmlş klsml

68.06;

1.486.770

(1.418.710)

E, Bilanco dlŞl kredi riski iÇeren unsudar

(') Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenirliğinde artlş sağlayan unsudar dikkate allnmamlşllr,

önceki Dönem
Fahoİing Takipteki Diğer 8ankalaİdaki

Aacaklan Alacaklar Aİti6eİ ıilevduat

Raporlama tarihi itibaıiyle maruz kahnan azami kıedi ıiski f) 45.979.994 510.242 104.348 37.545

A, Vadesigeçmemiş ya da deger düşüklüğüne uğramamlş fnansal Varllklann

net defter aeğerleri 45.979.994

B, Koşullan yeniden göruşülmüş bulunan, aksitakdirde vadesigeçmiş veya
deger düşüklüğüne uğramlş sayllacak fin. Var,ln defter degerleri

c. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamlş vadlklann net defter

değeri

104.348 3i.545

- Teminal vs ile güvence altına alınmış kısmı

D, Deger düşüklüğüne uğrayan varllklann net defter değerIeri

_ Vadesi geçmiş (bnit defter degeri)

- Değer düşüklüğü (-)

- Net değerin leminat vs ile güvence altlna allnmış klsml

- Vadesi geçmemiş (brül defler değeri)

. Deger düşüklüğü (-)

- Net deqerin teminat vs ile güvence altlna ahnmlş klsml

- 510.242

- 1.u2,626
- (1.332.3M)

E, Bilan@ dl§l krediriski iÇeren unsurlar

9ibi, kredi güVenidiğinde arllş sağlayan unsurlar dikkate allnmamlştlr.(') Tutann belirlenmesinde, allnan
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8ERG FAKToR|NG AtaoNlM şlRKET|

31 ARAL|K 2015 TARlHl lTlBARlYLA F|NANSAL TABLoLARA iLişKiN NoTLAR
(Tutar|ar aksi belirtilmedikçe Tü* Lirası ("TL") olank ifade edilmiştir,)

NoT 50 - FiNANSAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RisKLER|N NiTELiĞi ve oüzevi pevamı1

d) Kur riski yönetimi

Yabancı pan varllklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çlkan
hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.

31 Anlık 20,15 ve 31 Anlık 2014 tarihleri itibanyla yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 20l5 31 Aralık2014
A. Eliiviz Cinsinden Vadıklar

B. Döviz cinsinden Yükümlülükler

C. Türev Finansal Araçlar

33.888
(742.411\

2

(117.425)

Net Döviz Pozisyonu (A+B+C) (708

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2015 ve 3,1 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket'in detaylı olarak yabancı para pozisyonu

riskini özetlemektedir, Şirket taraflndan tutulan yabancl pan vadıklann ve boçlann kayıtlı tutar|an yabancl para

cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

3l fuahk 2015

Top]am

AKifler:
Veri|en Depozito ve Teminatjar 33.888 - 33.888

Toplam AKifler

yükümlülükler:

Alınan krediler (348.912) (384.776) (733.688)

Gider Reeskontu (8.723) (8.723)

Toplam Yükiimlülükler (357.635) (384.776) |742.411|

31 fualık 2014

Toplam

AKifler:
Bankalar

Toplam AKifler

Yğkiimlülük|er:

Alınan krediler (117.425\ (117.425)

Toplam Yükümlülükler (17 425) t117.425|

VE

33.888

Net Döviz Pozisyonu (323.747) (384.776) ____]E98.§?!L



BERG FAKToRlNG ANoNiM şiRKETi

31 ARAL|K 20l5 TAR|Hi iTiBAR|YLA FlNANsAL TABLoLARA lLlşKiN NoTl-AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Linsı ('TL') olarak ifade edilmiştir.)

NoT 50 - FlNANSAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RisKLER|N NiTELiĞi VE DüzEYl (Devaml)

31 Aralık 2015 tarihi itibanyla TL'nin aşağıda belirtilen döviz cinslen kaşısında %10 deger kaybetmesi vergi öncesi
dönem kannl 32.177 TL azaltacaktır, (31 Aralık 2014:11.742 TLkadar azaltacaktl4. Bu analiz 31 Anlık 2015 ve
3,1 Anlık 2014 itibariyle diğer tüm değişkenlerin sabit kalmasl Varsayımı ile yapılmıştır.

e) Faiz oranl riski yönetimi

Faiz riski, faiz oranlanndaki değişimlerin finansal tablolan etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır, Şirket, belirli

bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandınlacak vadık ve yükümlülüklerin zamanlama uyumsuzlukları
veya fa*lılıklanndan dolayı faiz riskine maruzdur. Şi*et, bu riskini risk yönetimi stfatejileri uygulayarak vadık ve
yükümlülüklerin faiz degişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir.

Şi*et'in 31 Aralık 20'l5 ve 31 Aralık 2014 tarihleri aktif ve pasiflerinin yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri
ile likidite riskinde açıklanan kalan vadeleri büyük ölçüde aynıdır. Bu sebeple, bu finansaltablo notlannda faiz onnı
riski ile ilgili ilave bir tablo sunulmamlştlr.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle finansal araçlara uygulanan agırlıkh ortalama etkin faiz oranlan
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 3l Aralık 20,|4

Var|ık|ar
Faktoring alacaklan
yükümlülükler

AIınan krediler

TL (%)

16,75

,l4,08

TL (%)

15,98

10,27

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, Şi*etin faize duyarh fnansal ensüümanlan aşğıdaki gibidiı:

Kayıtlı Deger
3l Aralık 2015 31 Aralık 2014

sabit Faizli
Faktoring alacaklan

Alınan krediler

Değişken Faizli
Alınan krediler

64.620.803

35.535.55,1

9.000,000

45.979.994

18.863.110

8.000.000

Rapodama tarihinde faiz oranlannın %1 onnında daha yüksek olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit olması
durumunda Şi*et'in değişken faizli kredilerinden olan faiz gidederi 22.500 TL artmaktadıf. (31.'l2.2014 : 20.000 TL)
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BERG FAKToRiı,lG ANoNlM şiRKET|

31 ARAL|K 20l5 TAR|Hl |TiBAR|YLA FlNANsAL TABLoLARA iLlşKiN NoTLAR
utarIar aksi belirtilmedikçe Türk Linsl ("TL") olarak ifade

50 - FlNANSAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RisKLERlN NlTELiĞi VE DüzEYl (Devamı)

f) Likidite Riski:

Aşağıdaki tabloda Şirket'in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınank
hazırlanmlştlr. Söz konusu yükümlülükler üzerinden rİ,denecek faizler aşağldaki tabloya dahil edilmiştir.

31.12.2015
sazleşme (|) (lD (lll) (V)

uyannca nakit 3 Aydan klsa 3 ay .1 yll ,t.5 yıl 5 yldan
çlk§lar toPlaml uzun

sözleşmeı,'yanncaVadeler DefterDeğeri (l+ll+lll+lll+lv)

Alınan krediler
Finansal kiralama boıçlan
Faktoring borçlan

31.12.2014

44.535.551 44.317.129 34.844.189 9.472.940
150

40.164
150

40.164
150

40.,l64

çıkjşlartoplam| uzun
s6zlg§me wannca Vadele, Defrer D6ğeri (l+ll+lll+lll+lv)

Alınan krediler
Finansal kiralama boçlan
Faktoring borçlan

g) Finansal Araç Kategorileİi

26.863.110 26.987.012 19.987.012 8.000.000
300

17.542
300

17.542

Sözleşme ()
uyannca nakit 3 Aydan kısa

(llı (llı} (V)
3 ay -l yıl 1.5 yıl 5 yıldan

300
17.542

itfa edilmiş
değer|erden

g6ste]ilen diğor
finansal yar|lklar

itta eoiımiş
değederden

gösterilen diğgr
finansalyikler

Gerçege
Uyoun Değeri Not

krediler ve
Alacaklar

oefter
Değeri

31.12.m15
Finansal varllklar
Bankalar

Faktoring Alacaklan

Finansal yükümlülükler

272.992
M.620.80j

272.992 272.992
64.620.803 64.620.803

b

9

Faktoring Bordan
Alinan krediler

Diğer Borçlar

Finansal kiralama borçlan

40.164 40.164
44.535.551 44.535.551,l63.471 

163.471
150 150

40.164
44.535.551

163.471
150

27
26
30
28

: t rlı\E ü
i2 DENETiM VE

Xii'Şş41,;i,*
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BERG FAKToRlNG ANONiM şiRKETi

3l ARAL|K 2015 TARiHi iTiBARlYLA FINANSAL TABLoLARA iLişKiN NoTLAR
(Tutarlar aksi b€lidlmedikçe Türk Lirası ("TL") olank ifade edilmiştir.)

50 - FiNANsAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RlsKLERiN NiTELiĞi VE DüzEYi (Devamı)

itfa edilmiş
değederden

gösterilen diğer
finansal varlıklar

krediler ve
Alacaklar

ita eaiımiş
degerlerden

gösterilen diğer
finansalyük.ler

Defter
Degeri

Gerçeğe Uygun
Değeri Not

31.12.2014
Finansal varllklar
Bankalar

Faktoring Alacaklarl

Finansal yükımliilaikler

37.545 37.545
45.979.994

37.545
45.979.994

6
945.979.994

Faktoring Borçlan

Alınan krediler

Diğer Borçlar

Finansal kiralama borçlarl

Gerçeğe Uygun Değer

17.542 17.542
26.863.,l10 26.863.,l10

104.604 ,104.604

300 300

17.542
26.863.110

104.604
300

27

26

30
28

Geçğe uygun deger, ka§ıhkh pazarlık ortamında bilgili bir ahcı i|e bilgili bir satıcı arasında bir var|ığın el degiştirmesi

Veya bir borcun iilenmesi durumunda ortaya çlkan tutardlr.

Finansal vadıklar, bilançoya alınmalarından sonnki dönemlerde 'Gerçeğe Uygun Degeı" ile değedenirler. Finansal
varlıklann geçeğe uygun degerleri, Şirket yönetimi tanfından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değedeme yöntemleri

kullanllarak belirlenir. Ancak gerçeğe uygun değeri belir|emek için piyasa verilerin yorumlanmaslnda tahminler
kullanllmasl gerekmektedir. Buna göre, sunulan tahminler, Şirketin güncel piyasa işleminde elde edebilecegi geçek
tutadan göstermeyebilir,

NoT 51 -BiLANço TARIHiNDEN soNRAK| oLAYLAR

Yoktur.

NoT 52 -AçlKLANMAsl GEREKEN DiĞER HususLAR

Yoktur.
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