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BA~IMSIZ DENETci RAPORU
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birii~i YOnetim Kurulu’na
Finansal Tabiolara ~Ii~kin Rapor
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketieri BirIi~i’nin (‘Birlik”) 31 Aralik 2016 tarihil bireysel
bilancosu lie ayni tarihte sona eren hesap dOnemine alt; bireysei kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir
tabiosu, Ozkaynak de~i~in~ tablosu, nakit aki~ tabiosu lie Onemii muhasebe poiitikaiarinl Ozetleyen
dipnotiar ye di~er aclklaylcl notiardan oiu~an iii~ikteki finansal tabiolarinl denetiemi~ buiunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara Iii~kin SorumIuiu~u
Birlik yönetimi; finansal tablolarin TOrkiye Muhasebe Standartiarina uygun olarak hazlrianmasindan,
gerçe~e uygun br bicimde sunumundan ye hata veya hue kaynakii Onemli yanhi~iik icermeyen finansai
tabiolarin hazlrianmasini sa~iamak 1cm gereklm gOrdO~u Ic kontroiden sorumiudur.
Ba~lmsIz Denetcinin Sorumiuiu~u
Sorumiuiu~umuz, yapti~irriiz ba~imslz denetime dayanarak bu finansai tabiolar hakkinda gOrO~
vermektir. Yaptl~imIz ba~imsiz denetim, Kamu Gôzetimi Muhasebe ye Denetim Standartiarl Kurumu
(KGK”) tarafindan yayimianan TOrkiye Denetim Standartiarl’nin bir parcasi olan Ba~imsiz Denetim
Standartiari’na uygun olarak yUrutuimu~tOr. Bu standartlar, etik hUkQmiere uyguniuk sa~ianmasini ye
ba~imsiz denetimin, finansai tabioiarin ~nemii yanhi~iik icerip içermedi~mne dair makul gUvence elde
etmek üzere planlanarak yOrutOlmesini gerektirmektedir.
Ba~imslz denetim, finansal tabiolardaki tutar ye açikiamaiar hakkinda denetim kaniti eide etmek
amaciyIa denetim prosedUrlerinin uyguianmaslni icerir. Bu prosedUrlerin seçimi, finansai tabiolardaki
hata veya hue kaynakii ‘Onemli yanhi~k” riskierinin de~eriendiriimesi de dâhil, ba~imslz denetçinmn
mesieki muhakemesine dayanlr. Ba~lmslz denetçi, risk de~erIendirmeierini yaparken, ~artiara uygun
denetim prosedurierini tasariarnak amaclyla i~ietmenin finansai tabiolarinin hazirlanmasi ye gerçe~e
uygun sunumuyia ilgiii iç kontrolu de~eriendirir, ancak bu de~erIendirme, i~ietmenin Ic kontrolunun
etkinIi~ine iii~kin bir gOru~ verrne amaci ta~imaz. Ba~imsiz denetim, bir bütün olarak finansai tablolarin
sunumunun de~eriendiriImesinin yani sira, i~ietme yonetimi tarafindan kulianlian muhasebe
politikalarinin uygunIu~unun ye yaplian muhasebe tahminierinin makul oiup oImadl~inin
de~eriendiriimesini de içerir.
Ba~imsiz denetim siraslnda eide etti~irniz ba~lmslz denetim kanltiarinin, gOrU~ümuzun oiu~turuImasi
yeterii ye uygun bir dayanak oIu~turdu~una inaniyoruz.
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Görü~
Gôru~umuze gore bireysel finansal tablolar, Finansal Kiraiama, Faktoring ye Finansrnan ~irketIeri
Birii~i’nin 31 Aralik 2016 tarihi itibarlyla finansal dururnunu ye ayni tarihte sona eren hesap dOnemine
aft finansal performansini ye nakit aki~Iarini, Turkiye Muhasebe Standartiari’na uygun olarak turn Onemli
yonieriyle gerçe~e uygun bir biçimde sunmaktadir.
Di~er Ilgili Mevzuattan Kaynakianan Ba~imsiz Denetci YükümlUlükteri Hakkinda Raporlar
TTK’nin 402’nci maddesinin dOrdüncu fikrasi uyarinca Biriik’in I Ocak
31 Aralik 2016 hesap
dOnerninde defter tutma dUzeninin, finansal tabiolarin, kanun lie Birlik esas sOzle~mesinin finansai
raporiamaya iii~kin hükumlerine uygun oimadi~ina dair Onernii bir hususa rastianmami~tir.
—

TTK’nin 402’nci maddesinin dOrdOncu fikrasi uyarinca YOnetim kurulu tarafimiza denetirn kapsaminda
isteneri açiklamaiari yapmi~ ye taiep edlien belgeleri vermi~tir.
Difler Husus
Iii~ikte buiunan finansal tablolarda Biriik’in ba~ii ortaklikiari konsolide ediirnerni~tir. Biriik’in 31 Araiik
2016 tarihi itibariyie TMS’ye uygun konsolide finansal tabioiari ayrica hazirianmi~ ye denetienmi~ oiup;
17 Mart 2017 tarihll denetim raporumuzda sOz konusu finansal tabiolar Uzerinde olumlu gOrO~
sunuImu~tur. Doiayisiyia iii~ikteki Ozei amaçli bireysel finansai tabiolar, Biriik’in 31 Aralik 2016
tarihindeki finansal durumu ye ayni tarihte sona eren yila alt finansal performansini ye nakit aki~Iari
hakkinda kapsarnii bligi edinliebilmesi açisindan, Biriik’in konsoiide finansal tabloiariyla biriikte
inceienmeiidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i
31 Aralik2ol6tarihi itibarlyle
bireysel finansal durum tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

Notlar

Carl donem
BaUimsiz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2016

Geçmi~ donem
Ba~imsiz
denetimden
geQmi~
31 Aralik 2015

3
5

6.389.444
14.385

6.781.353
25.390

6.403.829

6.806.743

305.000
91 5.995
102.311

1.243.676
143.847

Toplam duran varliklar

1.323.306

1.692.523

Toplam varliklar

7.727.135

8.499.266

Varlikiar
Donen varhklar
Nakit ye nakit benzerleri
Di~er dönen varliklar
Toplam dönen varliklar
Duran varlikiar
Ba~Ii ortakliklar
Maddi duran varliklar
Maddi olmayan duran varliklar

8
6
7

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
(3)

305.000

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiUi
31 Arahk2ol6tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

Notlar

Can dönem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2016

Gegmi~ dUnem
BaOimsiz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2015

9
11
13

66.685
93.645
1.848.667

83.024
141 .561
2.077.079

11
12

30.873
6.987

16.322
15.495

2.046.857

2.333.481

47.096

30.546

47.096

30.546

2.093.953

2.364.027

4.926

3.444

4.926
6.131.795
(503.539)

3.444
5.343.755
788.040

Toplam àzkaynaklar

5.633.182

6.135.239

Toplam yükumlulUkler ye özkaynaklar

7.727.135

8.499.266

YUkumIUIük!er ye Ozkaynaklar
Kisa vadeli yükUmlUlUkler
Ticani borçlar
9aIi~anIara sa~Ianan faydalara iliçkin borçlar
ErteIenmi~ gelirler
çaIi~anIara sa~Ianan faydalara iliçkin kisa vadeli
kar~iIikIar
Difler kisa vadeli yOkumlQlukler
Toplam kisa vadeli yükumlulUkler
tJzun vadeli yükümlUlükler
çali~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin uzun vadeli
kar~iIikIar

11

Toplam uzun vadeli yükUmlülükler
Toplam yükümlülUkler
Ozkaynaklar
Kar veya zararda yeniden siniflandirilrnayacak
birikmi~ difler kapsamli giderler
TanimIanmi~ fayda planlari yeniden Olçum
kayiplari
Geçmi~ yillar karlari
Net donem kari / (zarari)
-

11

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tarnamlayici bir parçasidir.
(4)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel kar veya zarar ye diUer kapsamli gelir tablosu
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriIrni~tir.)

Carl dönem
BaUimsiz
denetimden
geçmi~
1 Ocak
Notlar 31 Aralik 2016

Kar veya zarar kismi
Hasilat

14

BrUt kar
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden difler gelirler
Esas faaliyetlerden difler giderler

15
16
17

(-)

Faaliyet kâri
Finansal gelirler
Finansal giderler

18
18

(-)

Net dönem kâri
DiUer kapsamli gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden siniflandirilmayacaklar
- TanimIanmi~ fayda planlari aktueryal (kayip)/kazanç
fonu (*)
Kar veya zarar olarak yeniden siniflandirilacakiar
Toplam kapsamli gelir
(*)

5.919.412

6.221.558

5.919.412

6.221.558

(7.252.91 3)
1
(76)

(6.1 96.654)
4
(17)

(1.333.576)

24.891

831 .629
(1.592)

769.131
(5.982)

(503.539)

788.040

1.482

3.444

1.482

3.444

-

-

(502.057)

791.484

11

Birlik, vergi muke!!efi oImad,~, 1cm erteIenmi~ vergi hesapIanmami~tir.

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
(5)

Geçmi~ dOnem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~
1 Ocak 31 Aralik 2015

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi
1 Ocak 31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine au
bireysel ozkaynak deöi~im tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)
-

Kar veya zararda yeniden
siniflandirilmayacak birikmi~ diöer
kapsamli gelirler ye giderler
TanimIanmi~ fayda planlari yeniden
ölçüm kayiplan
1 Ocak 2015 itibariyle bakiyeler

-

Net dönem
kari

Geçmi~ yillar
Karlari

bzkaynaklar
toplami

1.701.724

3.642.031

5.343.755

Transferler
Net donem karcI(zarari)
Difler kapsamli gelir / (gider)

(1.701.724)
788.040

1.701.724

-

-

3.444

-

-

788.040
3.444

Toplam kapsamli gelir

3.444

788.040

-

791 .484

31 Aralik 2015 itibariyle bakiye

3.444

788.040

5.343.755

6.135.239

1 Ocak 2016 itibariyle bakiyeler

3.444

788.040

5.343.755

6.135.239

-

Transferler
Net dönem kari/(zaran)
Di~er kapsamli gelir/ (gider)

(788.040)
(503.539)

788.040

-

1.482

-

-

(503.539)
1.482

Toplam kapsamli gelir

1.482

(503.539)

-

(502.057)

31 Aralik 2016 itibariyle bakiye

4.926

(503.539)

6.131.795

5.633.182

-

Ekteki dipnotlar bu tinansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
(6)

-

-

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri BirliUl
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sons eren hesap donemine ait
bireysel nakit aki~ tablosu
(Tüni tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

Carl dönem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~
1 Ocak
31 Aralik
2016

Geçnii~ danem
Ba~imsiz
denetimderi
geçmi~
1 Ocak
SI Aralik
2015

(503.539)

788.040

(228.41 2)
397.038
31.077
14.551
49.000
(831.629)

55.746
389.966
30.546
16.322
85.765
(769.131)

(1 .071.914)

597.254

4
5

(49.000)
11.005

9
11
10
8

(1 6.339)
(47.91 6)
(8.508)
(13.045)

(85.765)
(12.936)
5.560
(192.508)
12.356
(2.439)

Notlar

-

I~Ietme faaliyetlerinden nakit aki~Iari
Net donem kari
Dönem kari ile i~Ietme faaliyetlerinden sa~Ianan net
nakit giriçleri mutabakati 1cm gerekll düzeltmeler:
ErteIenmi~ masrat i~tirak paylari
Amortisman ye itf a paylari
Kidemtazminati kar~iIiöi
Izin kar~iIi~i
çUpheli alacak kar~iIi~i
Faiz geliri

6,7
11
11
4
18

~çIetme sermayesindeki de9i~iklikIerden önceki faaliyet kari
Ticari alacakiar ye di~er alacakiardaki de~i~im
Dj~er donen varlikiarciaki de~i~im
Di~er duran varlikiardaki de~i~im
Ticari borçlardaki de~i~im
caIi~anIara sa~Ianan faydalardaki de~i~im
Di~er borçlar ye difler yukümlulüklerdeki de~i~im
Kidem tazminati ödemesi

-

Esas faaliyetlerden sa~Ianan net nakit
Yatirim faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aki~Iari
Alinantaizler
Maddi ye maddi olmayan duran varlik alimindan kaynakianan
nakit çiki~Iari

-

(1 .195.717)

321.522

18

848.810

749.256

6,7

(27.821)

(61.435)

820.989

687.821

Yahrim faaliyetlerinden sa~lanan net nakit
Finansman faaliyetlerinde kullanilan net nakit

-

Nakit hareketlerindeki net de~i~im
Dönem ba~i nakit ye nakit benzeri de~erIer

3

(374.728)
6.727.321

1.009.343
5.717.978

Dönem sonu nakit ye nakit benzerleri de~erIer

3

6.352.593

6.727.321

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
(7)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
bireysel finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmi~tir.)
1.

Birlik’in organizasyonu ye faaliyet konusu

Birlik’in organizasyonu:
6361 sayili Kanun öncesi benzertaaliyetleri ustlenen, Finansal Kiralama DerneOl, Faktoring Derne~i ye
TUketici Finansmani Sirketleri DerneOi, Birlik’in kurulu~u sonrasi faaliyetlerine gerek olmadi~ina karar
verilerek tasfiye edilmi~tir.
Birlik, 6361 sayili Finansal Kiralarna, Faktoring ye Finansman çirketieri Kanunu gere~ince 25 Temmuz
2013 tarihinde kuruImu~tur. Birlik Geçici yönetim kurulu Finansal Kiralama Derne~i, Faktoring DerneOl
ye Tuketici Finansmani ~irketleri Derne~i’nin yonetim kurulu Qyelerinin bir araya gelmesi lie
oIu~turulmu~, daha sonra 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekle~tiriien Genel Kurui topiantisinda asil Yanetim
Kuruiu 3 yil için seçilmi~tir.
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman çirketlerl Birli~i (‘Birhk”) Turkiye’de faaliyet gOstermekte
oiup Yonetim Merkezi; Esentepe Mahailesi, Buyukdere Caddesi, Bahar Sokak, No:13 River Plaza
Kat:18 Ofis No: 48-49 34394 ~i~li, tstanbui, TQrkiye adresinde buiunrnaktadir. Bilanço tarihi itibariyla
çali~an sayisi 11 ‘dir (31 Aralik 2015: 11).
TOrkiye’de faahyet gosteren butun tinansal kiralama, faktoring ye finansman ~irketleri, Kanun
hUkumierine gore faailyet izni aldikiari tarihten itibaren bir ay içinde Birilk’e üye olmak, bu Stahl
hUkOmlerine uymak ye Birli~in yetkili organlarinin aidi~i kararlari uygulamak zorundadirlar.
Faaliyet konusu:
Birlik, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman çirketleri Kanunu gere~inoe kuruimu~
tuzei ki~ili~i haiz ye kamu kurumu niteh~inde bir meslek kurulu~udur.
Birhk’in amaci serbest piyasa ekonomisi ye tam rekabet iikeleri çerçevesinde, sektorlerin duzenieme iike
ye kurallari do~rultusunda ~irketlerin hak ye mentaatlerini savunmak, sektorlerin buyumesi, saOlikli
olarak çaliçmasi, iigili meslekierin geli~mesi, rekabet gücünOn artiriirnasi amaciyla çah~malaryapmaktir.
Birhk bu amaci gerçekle~tirmek 1cm a~a~idaki garevieri yUrUtUr:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

~)
h)
i)

i)
k)
I)
m)
n)
o)

Sektorlerin ye iigili mesiekierin geli~tiriimesine yonelik poiitikalar olugurmak ye kararlar almak,
çirketlermn uyacakiari meslek ilkeleri ye standartlarini bebrlemek,
Mesiek iikeierini ye etik ilkeieri beliriemek suretiyle ~irketiermn birlik ye mesle~in gerektirdi~i vakar
ye disiplin içmnde ekonommnin ihtiyaçlarina uygun olarak çaii~maiarini sa~iamak,
Ilgili mevzuat uyarinca ahnan karariar lie Kurum’ca alinmasi istenilen tedbirleri ~irketiere bildirmek
Rekabetçi ortamin korunmasi amaciyia gerekli tedbirieri aimak,
Yurt içinde ye yurt di~inda sektorieri temsfl etmek, tanitmak ye bu konuda kamuoyunu
aydiniatmak cm çah~malarda bulunmak
Ekonomi, mali sektor ye kendi sistemindeki yurt ci ye yurt di~i geli~meleri izleyerek toplayaca~i
bilgileri uyeierine ye ilgiliiere ulaçtirmak,
~irket ye sektorierie ilgili olan konularda resmi makam ye kurulu~lara genel mahiyette isti~ari
mutaiaa vermek
?irketier arasi iii~kiierde mesleki dayani~mayi gUçiendirecek karariar almak,
Uyeleri arasinda ortak projelere iii~kin i~ birh~ini temin etmek,
Sirket ye sektorlerin gizlihk niteli~i taçimayan istatistikierini toplamak ye kamuoyuna duyurmak,
Sektorie ilgili dUzeniemeleri takip etmek ye bu duzenlemeleri ~irketIere duyurmak,
Iigiii mevzuat çerçevesinde ~irketlerin lan ye reklamlarda uyacakiari esaslari beliriemek,
Ahnan karar ye tedbirierin uygulanmasini takip etmek, buniara zamaninda ye tam olarak uymayan
~irketier hakkinda Kanun kapsaminda idari para cezasi karari yermek,
Sektörlerle ilgH konuiarda seminer, sempozyum, konterans ~b. e~itim programlari dUzenlemek,
çirketlermn ortak mentaatlermni ilgiiendiren konularda Yönetim Kuruiu kararina istisnaden dava
açmak,

(8)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriInii~tir.)
1.
p)
r)
s)
I)

BirIik’in organizasyonu ye faaliyet konusu (devami)
Kurumca alinmasi istenen tedbirleri almak,
Finansal kiralama sozIe~meIerlnin tutulacak ozel sidle tesciline iliflin usul ye esaslari Kurulun
uygun görü~unu alarak belirlemek,
Faktoring ~irketIeri ile bankalarin, fatura bilgileri de dahil olmak Uzere devir aldikiari alacakiarla
ilgili bilgileri, Risk Merkezi nezdinde ye Birlikin uygun görece~i bir çekilde topIuIa~tirmak,
bilgilerin payla~imina iIi~kin usul ye esaslari belirlemek,
Mevzuatla verilen di~er gorevleri yapmaktir.

Finansal tablolarin onaylanmasi:
31 Aralik 2016 tarihi itibariyla ye bu tarihte sona eren hesap danemine ait hazirlanan finansal tablolar,
Birlik’in Yonetim Kurulu tarafindan 9 Mart 2017 tarihinde onaylanmi~, Nisan 2017’de dUzenlenecek
Genel Kurul Toplantisinda onaya sunulacaktir. Mevzuat çerçevesinde Birlik’in yetkili kurullannin ye
duzenleyici kurumlarin finansal tablolari de~tirme yetkisi bulunmaktadir.
2.

Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar

A.

Sunuma iIi~kin temel esaslar

Uygulanan muhasebe standartlari
Birlik, yasal defterlerini 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu’na (UK), vergi mevzuatina ye T.C. Maliye
Bakanhi~i tarafindan yayinlanan Tek Duzen Hesap Plani’na uygun olarak tutmaktadir.
Birlik, Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurulu tarafindan belirlenen usul ye esaslar
çerçevesinde tOrn i~IernIerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebele~tirmek, finansal
raporlarini bilgi edinme ihtiyacini kar~iIayabilecek biçim ye içerikte, anIa~iIir, guvenilir ye
kar~ila~tiriIabiIir, denetirne, analize ye yorumlamaya elveri~li, zamaninda ye doOru ~ekiIde dQzenlemek
zorundadir.
Finansal tablo ye dipnotlarin hazirlanmasinda, KGK tarafindan 20 Nisan 2013 tarihinde yayinlanan
“Finansal Tablo Ornekieri ye Kullanim Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanilmi~tir.
Finansal tablolar yasal kayitlara dayandiriIrni~ ye TL cinsinden fade edilmi~ olup, KGK tarafindan
yayinlanan Turkiye Muhasebe Standartlari’na gore Birlik’in durumunu layikiyla arz edebilmek 1cm bir
takim düzeltme ye siniflandirma de~ikIikIermne tabi tutularak hazirlanmi~tir.
Birlik’in fonksiyonel para birirni Turk Lirasi (TL)’dir.
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle hazirlanan fmnansal tablolarda Birlik’in ba~li ortakliklari konsolide
ediImemi~tir. Birlik’mn 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle TMS’ye uygun konsolide fmnansal tablolari ayrica
hazirIanmi~ ye denetIenmi~ olup; 17 Mart 2017 tarihli denetim raporumuzda söz konusu finansal tablolar
uzerinde olumlu gOrü~ sunuImu~tur. Dolayisiyla ili~ikteki ozel amaçli bireysel finansal tablolar, Birlik’mn 31
Aralik 2016 tarihmndeki finansal durumu ye ayni tarihte sona eren yila ait finansal performansini ye nakit
aki~Iari hakkinda kapsamli bilgi edinilebilmesi açisindan, Birlikmn konsolide finansal tablolanyla birlikte
incelenmelidir.
Kar~iIa~tirmaIi bilgiler ye onceki donem tarihli finansal tablolarin yeniden duzenlenmesi
Tutarlilik prensibmne gOre Birlik’mn can donem finansal tablolari Onceki dOnemle kar~ila~tirmali olarak
hazirlanmaktadir. Can donem kar yeya zarar ye difler kapsamli gelir tablolarinin sunumu ile uygunluk
sa~Ianrnasi açisindan kar~ila~tirmali bilgiler gerekli gOrüIdO~Unde yeniden düzenlenir veya
sin if landirilir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
bireysel finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliç,kin esaslar (devami)

A.

Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

NetIe~tirme I mahsup
lçerik ye tu!ar itibarlyle Onem arz eden her turiu kalem, benzer nitelikte dahi olsa, tinansal tabiolarda ayri
gosterilir. Onemli olmayan tutarlar, esasiari veya fonksiyonlari açisindan birbirine benzeyen kalemler
itibariyie topluIa~tirilarak gOsterilir. l~iem ye olayin özünUn mahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu i~Iem
ye olayin net tutarlari uzerinden gosteriimesi veya varlikiarin, de~er dU~ukiUOu du~Oldukten sonraki
tutarlari Qzerinden izienmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihiali olarak de~erIendirilmez. Birlik’in normal
i~ aki~i içinde gerçekle~tirdi~i i~Iemier sonucunda, elde etti~i gelirler, i~lem veya olayin Uzüne uygun
olmasi ~artiyla net de~erIeri uzerinden gosterilir.
Yeni ye dUzeltilmi~ standartlar ye yorumlar
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine ait finansal tablolarin hazirlanmasinda esas
alinan muhasebe politikalari a~a~ida ozetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli yeni ye de~i~tirilmi~
TFRS standartiari ye TFRYK yorumlari di~inda onceki yilda kulianilanlar lie tutarli oiarak uygulanmi~tir.
Eu standartlarin ye yorumlarin Birhk’in mali durumu ye performansi uzerindeki etkileri ilgili paragrafiarda
açiklanmi~tir.
i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de~i~ikIik ye yorumlar
TFRS 11

—

Müçterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (DeUi~ikIikler)

TFRS 11, faaliyeti bir i~Ietme te~kil eden mu~terek faaliyetlerde ortakiik pay’ edinimi muhasebesi lie 11gW
rehberlik etmesi için de~i~tirilmigir. Bu deOi~iklik, TFRS 3 Içietme Birie~meleri’nde belirtiidi~i ~ekilde
faaliyeti bir i~letme te~kil eden bir mu~terek faaEyette ortaklik payi edinen i~ietmenin, bu TFRSde
belirtlien rehberlik lie ters du~enler hariç, TFRS 3 ye difler TFRS’ierde yer aian i~letme birle~meieri
muhasebesine ih~kin tüm ilkeieri uygulamasini gerektirmektedir. Buna ek oiarak, edinen i~ietrne, TFRS
3 ye i~letme birle~meleri lie iigili difler TFRS’ierin gerektirdi~i bilgiieri açiklamahdir. SOz konusu
de~i~ikli~in Birlik’in finansal durumu ye performansi uzerinde hiçbir etkisi oimami~tir.
TMS 16 ye TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ye Itfa Yöntemlerinin AçikIi~a Kavu~turuImas,
(TMS 16 ye TMS 38’deki Deöi~iklikIer)
TMS 16 ye TMS 38’deki DeOi~ikIikler, maddi duran varlikiar cm hasilata dayali amortisman hesapiamasi
kuilanimini yasakiami~ ye maddi olmayan duran varlikiar cm hasilata dayah amortisman hesapiamasi
kuilanimini anemli alçüde sinirlandirmi~tir. SOz konusu de~i~ikli~in Birlik’mn finansai durumu ye
performansi Uzerinde hiçbir etkisi oImami~tir.
TMS 16 Maddi Duran Varliklar ye TMS 41 Tarimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler (De~i~iklikIer)
TMS 16’da, “ta~iyici bitkiler”in muhasebele~tiriimesmne ili~kin bir de~i~ikiik yapiimi~tir. Yayinlanan
de~i~iklikte üzüm asmasi, kauçuk aOaci ya da hurma a~aci gibi canh varlik sinifindan olan ta~iyici
bitkiierin, olgunia~ma donemmnden sonra bir donemden fazla ürUn yerdi~i ye i~letmeler tarafindan ürün
verme ömrü süresince tutuidu~u belirtilmektedir. Ancak ta~iyici bitkiler, bir kere olgunIa~tiktan sonra
onemk biyoiojik danu~umden geçmedikieri 1cm ye i~Ievieri imaiat benzeri oIdu~u cm, de~iklik ta~iyici
bitkilermn TMS 41 yerine TMS 16 kapsaminda muhasebele~tiriimesi gerekti~ini ortaya koymakta ye
“maliyet modeli” ya da ‘yeniden de~erleme modeh” iie deOerlenmesine izin vermektedir. Ta~iyici
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki sati~ maliyetleri dQ?ulmu~ gerçe~e uygun de~er modeb ile
muhasebele~tiriiecektir. De~içiklik çirket cm geçerli de~ildir ye Birlik’mn finansai durumu yeya
performansi uzerinde etkisi oimami~tir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birliöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliflin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeltiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
TMS 27

—

Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak Yöntemi (TMS 27’de Deüi~iklik)

Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurumu (KOK), i~letmeIerin bireysel tinansal
tablolarinda ba~li ortakliklarve i~tiraklerdeki yatirimlarin muhasebele~tirilmesinde özkaynak yOnteminin
kullanilmasi seçene~ini yeniden sunmak için TMS 27’de de~i~iklik yapmiflr. Buna gore i~letmelerin bu
yatirimlari:
• maliyet de~eriyle
• TFRS 9 uyarinca
veya
• TMS 28’de tanimlanan Ozkaynak yäntemini kullanarak muhasebele~tirmesi gerekmektedir.
l~letmelerin ayni muhasebeIe~tirmeyi her yatirim kategorisine uygulamasi gerekmektedir. De~i~iklik
~irket 1cm gegerli de~iIdir ye BirliWin tmnansal durumu veya pertormansi uzerinde etkisi olmami~tir.
TFRS lOve TMS 28: Yatirimci i~letmenin içtirak veya
Katkilari DeUi~iklikIer

i~

OrtakliUina Yapti~i Varlik Sati~lari veya

-

TFRS 10 ye TMS 28’deki bir i~tirak veya i~ ortakli~ina verilen bir ba~li or1akli~in kontrol kaybini ele
almadaki gerekillikler arasindaki tutarsizliOi gidermek cm TARS lOve TMS 28’de de~i~iklik yapmi~tir.
Bu de~i~iklik ile bir yatirimoi lie i~tirak veya i~ ortakliOi arasinda, TFRS 3’te tanimlandi~i ~ekli lie bir
i~letme te~kiI eden varliklarin sati~i veya katkisindan kaynaklanan kazanç veya kayiplarin tamaminin
yatirimci tarafindan muhasebele~tiriImesi gerekti~i açikli~a kavu~turuImu~tur. Eski baOli ortaklikta
tutulan yatirimin gerçe~e uygun de~erden yeniden Olçulmesinden kaynaklanan kazanç veya kayiplar,
sadece ili~iksiz yatirimcilarin o eski ba~li ortakliktaki paylari OlçüsQnde muhasebele~tiriImelidir.
De~i~ikIikler ~irket cm geçerli de~ildir ye Birlik’in tinansal durumu veya pertormansi uzerinde etkisi
olmami~tir.
TFRS 10, TFRS 12 ye TMS 28: Yatirim I~letmeIeri: Konsolidasyon istisnasinin uygulanmasi (TFRS
lOve TMS 28’de Deöiciklik)
çubat 201 5’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardindaki yatirim i~letmeleri istisnasinin
uygulanmasi sirasinda ortaya çikan konulari ele almak 1cm TFRS 10, TFRS 12 ye TMS 28’de
de~i~iklikler yapmiçtir: De~i~iklikler çirket içmn geçerli de~ildir ye Birlikin tinansal durumu veya
performansi üzerincie etkisi olmamigir.
TMS 1: Açiklama inisiyatifi (TMS l’de Deöi~iklik)
TMS ide de~i~iklik yapmi~tir. Bu de~i~ikIikIer; Onemlilik, Ayri~tirma ye alt topiamiar, Dipnot yapisi,
Muhasebe politikalari açikiamalari, Ozkaynakta muhasebele~tiriien yatirimlardan kaynaklanan difler
kapsamli gelir kalemlerinin sunumu alanlarinda dar odakli iyile~tirmeier içermektedir. De~ikliklerin
Biriik’in finansal tablo dipnotlari Uzermnde Onemli bir etkisi olmami~tir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine sit
bireysel finansal tablolara iIi~kin açiklayicc notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmiçtir.)
2.

Finansal tablolann sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliçkin temel esaslar (devami)

Yeni ye duzeltilmi~ standartlar ye yorumlar (devami)
TFRS YiIIik iyile~tirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, ‘TFRS Yillik IyiIe~tirmeIer, 201 2-2014 DOnemi’ni yayinlami~tir. Dokuman, de~i~ikIiklerin sonucu
olarak de~ikli~e u~rayan standartiar ye ilgili Gerekçeler hariç, dart standarda be~ de~ikIik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ye de~i~ikIiklerin konulari a~a~idaki gibidir:
-

-

-

-

TFRS 5 Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma
yontemlerindeki de~i~ikIiklerin (sati~ veya ortakiara daOitim yoluyia) yeni bir plan olarak de~il, eski
planin devami olarak kabul edileceOine açiklik getiriImi~tir
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar— birtinansal varliOin devredilmesinde hizmet sözle~melerinin
de~erlendirilmesine ye netle~tirmeye ili~kin TFRS 7 açiklamalarinin ara donem özet finansal tablolar
1cm zorunlu oImadi~ina iIi~kin açiklik getirilmi~tir
TMS 19 çali~anlara Sa~Ianan Faydalar yuksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinIi~inin,
borcun bulundu~u ulkede deOll borcun ta~indi~i para biriminde deOerlendirileceOine açiklik
getirilmi~tir
TMS 34 Ara Donem Finansal flaporlama gerekli ara donem açiklamalarinin ya ara dOnem finansal
tablolarda ya da ara donem finansal tablolardan gOnderme yapilarak sunulabilece~ine açiklrk
getirNmi~tir.
—

—

—

SOz konusu de~i~ikiiklerin Birlikmn finansal durumu ye performansi Uzerinde bir etkisi olmamiçtir.
ii) Yayinlanan ama yUrürlü~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolarin onaylanma tarihi itibarlyle yayimlanmi~ fakat carl raporlama donemi 1cm henuz
yurUrlU~e girmemiç ye ~irket tarafindan erken uygulanniaya ba~lanmami~ yeni standartlar, yorumlar ye
de~iklikler a~a~idaki gibidir. Birlik aksi belirtilmedikçe yeni standart ye yorumlarin yQrurlu~e
girmesinden sonra fmnansal tablolarini ye dipnotlarini etkileyecek gerekli de~i~ikrklerl yapacaktir.
TFRS 15 Mu~terilerle Yapilan Sözle~melerden Do~an Hasilat
-

KGK Eylul 2016’da TFRS 15 Mü~terilerle Yapilan Sozle~melerden Do~an Hasilat standardini
yayinlami~tir. Yayinlanan bu standart, UMSK’nin Nisan 2016’da UFRS 15’e açikhk getirmek 1cm yapti~i
de~içiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni be~ a~amali model, hasilatin muhasebele~tirme ye
olçum lie ilgili gereklilikleri açiklamaktadir. Standart, mu~terilerle yapilan sozIe~melerden do~an hasilata
uygulanacak olup bir i~Ietmenin ola~an faahyetleri ile ligili olmayan bazi finansal olmayan varhkiarin
(orne~in maddi duran varlik çiki~lari) sati~inin muhasebele~tirWip Olçulmesi cm model oluçturmaktadir.
TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~iayan yillik hesap donemleridir. Erken
uyguiamaya izin veriimektedir. TFRS 15’e geçi~ cm iki alternatif uygulama sunulmu~tur; tam geriye
donuk uygulamaveya modifiye edilmi~ geriye dOnuk uygulama. Modifiye edilmi~ geriye donQk uygulama
tercih edildi~mnde onceki donemler yeniden duzenlenmeyecek ancak mall tablo dipnotlarinda
kar~ila~tirmali rakamsal bilgi yerilecektir. SOz konusu standardin Birhk fmnansai durumu veya
performansi uzerinde onemli bir etkisi olmasi beklenmemektedir.

(12)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birliüi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sana eren hesap donemine alt
bireysel finansal tablolara iliflin açiklayici notiar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriirni~tir.)
2.

Finansai tablolann sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliqIcin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeltilmiç standartiar ye yorumlar (devami)
TFRS 9 Finansal Araçiar
KOK, Ocak 201 6’da TFRS 9 Finansal Araçiar’, nihal haliyie yayinIami~tir. TARS 9 finansal araçiar
rnuhasebele~tirme projesinin üç yOnQnü: sinifiandirma ye olçme, deOer du~Qkiu~u ye finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansai varhkiarin içinde yOnetildikieri l~
modehni ye nakit skim ozelliklerini yansitan akiici, tek bir sinifiama ye Oiçum yakIa~imina
dayanmaktadir. Bunun üzerine, kredi kayipiarinin daha zamanii muhasebeIe~tiriiebiirnesini sa~Iayacak
iieriye yanehk bir ‘bekienen kredi kaybi’ modeli lie de~er du~ukiu~U muhasebesine tabi alan turn finansai
araçiara uyguianabiien tek bir rnodel kuruimu~tur. Buns ek olarak, TFRS 9, banka ye diOer i~ietmeierin,
finansai borçiarini gerçe~e uygun de~eri lie Oiçrne opsiyonunu seçtikieri dururniarda, kendi kredi
deOerhhkierindeki dO~u~e ba~h oiarak finansai barcun gerçe~e uygun de~erindeki azairnadan doiayi kar
veya zarar tablosunda gelir kaydetmeieri sonucunu do~uran “kendi kredi riski” denhien konuyu eie
aimaktadir. Standarl ayrica, risk yanetimi ekonarnisini muhasebe uygulamalari lie daha lyl
iii~kiiendirebiImek cm geli~tiriimi~ bir fmnansal riskten korunma rnodeh içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasinda ba~iayan yilhk hesap dönemieri cm geçerhdir ye standardin tUrn gerekhlikiermnin
erken uyguiamasina izin verilmektedir. Aiternatif oiarak, i~ietrneier, standarttaki difler ~artiari
uygulamadan, sadece “gerceOe uygun de~er de~i~irni kar veya zarara yansitiian” oiarak behrienmi~
finansai yükümiuiUkiermn kazanç veya kayipiarinin sunuimasina ii~kmn hükUmieri erken uyguiamayi
tercih edebiiirler. Birhk, standardin fmnansai durumu ye performansi üzerine etkiiermni
de~erlendirrnektedir.
iii) Uiusiararasi Muhasebe Standartiari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinIanmi~ fakat KGK
tarafindan yayinianmami~ yeni ye dUzeItiimi~ standartiar ye yorumiar
A~aOIda hsteienen yeni standarliar, yorumiar ye mevcut UFRS standartlarindaki de~i~ikhkier UMSK
tarafindan yayinlanmi~ fakat carl raporiama donemi 1cm henUz yururlU~e girrnernigir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumiar ye de~ikhkIer henuz KGK tarafindan TFRS’ye uyarIanmarni~tir/yayinlanmami~tir
ye bu sebepie TFRS’nin bir parçasini oiu~turrnaziar. Birlik finansai tabioiarinda ye dipnotiarda gerekh
de~i~ikhkieri bu standart ye yorurniar TFRS’de yUruriu~e girdikten sonra yapacaktir.
TFRS 10 ye TMS 28: Yatirimci I~ietmenmn ~çtirak veya
Katkiiari Oe~i~ikiik

I~

Ortakliöina Yapti~i Variik Sati~Iari veya

-

UMSK, ozkaynak yonterni lie iigui devam eden ara~tirma projesi çiktiiarina ba~h olarak deOi~tiriirnek
üzere, Arahk 201 5’te TFRS love TMS 28’de yapilan soz konusu de~iklikIerin geçeriikk tarihini sUresiz
oiarak erteierni~tir. Ancak, erken uyguiarnaya halen izin verrnektedir.
Yiiiik Iyiieçtirmeier 2010—2012 flonemi
-

TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~er Olçümü
Karar Gerekçeieri’nde açikiandi~i Qzere, uzeriermnde faiz orani behrtiirneyen kisa vadeh ticari aiacak ye
borçiar, iskonto etkismnin önemsiz oldu~u durumiarda, fatura tutarindan gosteriiebilecektir. De~ikhkIer
derhai uyguianacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriIrni~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliflin temel esaslar (devami)

Yeni ye duzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
YiIIik Iyi~e~tirmeIer 2011—2013 Dönemi
-

UFRS 16 Kiralama I~IemIeri
UMSK Ocak 201 6’da UFRS 16 “Kiralama I~IemIeri” standardini yayinIanmi~tir. Yeni standart, faaliyet
kiralamasi ye finansal kiralama ayrimini ortadan kaldirarak kiraci durumundaki ~irketIer 1cm birçok
kiralamanin tek bir model altinda bilançoya alinmasini gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
~irketIer 1cm muhasebeIe~tirme buyuk ölçude de~i~memi~ olup taaliyet kiralamasi He finansal kiralama
arasindaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ye UMS 17 ile ilgili Yorumlarin yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ye sonrasinda ba~layan yillck hesap dönemleri 1cm geçerlidir. UFRS 15 “Mu~teriIerIe
Yapilan SOzIe~meIerden Do~an Hasilat” standardi da uygulandi~i sOrece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik ~irket için geçerli de~ildir ye Birlik’in finansal durumu veya
performansi üzerinde etkisi olmayacaktir.
UMS 12 Gelir Vergileri: GerçekIe~memi~ Zararlar için
Muhasebeleçtirilmesi (Deüi~ikIikIer)

ErteIenmi~

Vergi Varlikiarinin

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardinda de~i~ikliklermni yayinIami~tir. Yapilan
de~i~iklikler gerçe~e uygun deOeri ile Olçulen borçlanma araçlarina ili~kin erteIenmi~ vergi
muhasebeIe~tiriImesi konusunda açiklik getirmektedir. De~i~ikIikIer; gerçekIe~memi~ zararlar için
erteIenmi~ vergi varlikiarinin muhasebeIe~tiriImesi hukumleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farkliliklari gidermeyi amaçlamaktadir. De~i~iklikIer, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda ba~Iayan yillik hesap
dOnemleri için geriye dOnOk olarak uygulanacaktir. Erken uygulamaya izmn verilmektedir. Ancak,
de~i~iklikIerin ilk kez uygulandi~i donem, kar~iIa~tirmali sunulan ilk donemin açiIi~ azkaynaklarindaki
etki, açili~ geçmi~ yillar karlari/zararlari ye difler özkayriak kalemleri arasinda ayri~tirilmadan, açiIi~
geçmi~ yillar karlari/zararlarinda (ya da uygun olmasi durumunda bir di~er ozkaynak kaleminde)
muhasebeIe~tirilebiIecektir. çirket bu muafiyeti uygulamasi durumunda, fmnansal tablo dipnotlarinda
açiklama yapacaktir. De~ikIik çirket cm geçerli de~iIdir ye Birlik’in finansal durumu veya performansi
üzerinde etkisi olmayacaktir.
UMS 7 Nakit Aki~ Tablolari (DeUi~ikIikIer)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Aki~ Tablolari standardinda deOi~iklikIermni yayinlamiçtir.
De~i~ikIikler, ~irketmn finansman faaliyetleri konusunda fmnansal tablo kullanicilarina sa~lanan bilgilermn
iyile~tirilmesi 1cm UMS 7’ye açiklik getirilmesini amaçlamaktadir. Dipnot açiklamalarindaki iyiIe~tirn,eler,
~irketIermn finansal borçlanndaki de~i~iklikler için bilgi sa~Iamasini gerektirmektedir. De~içiklikler, 1 Ocak
2017 vs sonrasinda ba~layan yillik hesap dUnemleri 1cm uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Birlik’in/Grup’un bu de~i~ikIikleri ilk kez uygulamasinda, onceki dönemlere ili~kmn
kar~iIa~tirmaIi bilgi sunulmasina gerek yoktur. SOz konusu de~i~ikliklerin Birlik’mn fmnansal durumu ye
performansi uzerindeki etkileri de~erlendirilmektedir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliUl
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilrni~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliflin temel esaslar (devami)

Yeni ye duzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
UFRS 2 Hisse Bazli Odeme i~Iemlerinin Siniflandirma ye Ôlçümü (De~i~ikIikIer)
UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazli Odemeler standardinda de~iklikler yayinlami~tir.
DeOi~ikIikler, belirli hisse bazli Odeme i~lemlerinin nash muhasebeIe~tiriImesi gerekti~i ile ilgili UFIRS
2’ye açiklik getirilmesini amaçlamaktadir. De~i~iklikler a~a~idaki konularin rnuhasebele~tiriImesini
kapsamaktadi r;
a. nakit olarak Odenen hisse bazli odemelerin Olçumuride hakedi~ ko~ullarinin etkileri,
b. stopaj vergi yukumlulukleri agisindan net mahsup OzeIli~i bulunan hisse bazli Odeme i~lemleri,
c. i~lernin niteIi~ini nakit olarak Odenen hisse bazli i~lemden özkayna~a dayali hisse bazli i~lerne
dOnU~turen hukum ye ko~ullardaki de~iklikler.
De~i~ikIikler, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda baçlayan yillik hesap dOnernleri cm uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik ~irket için geçerli de~ildir ye Birlik’in finansal dururnu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacakti r.
UFRS 4 Sigorta SözIe~meIeri (De~i~ikIikler);
UMSK EylQl 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta SOzIe~melerV standardinda deOiciklikler yayirnIarni~tir. UFRS
4’de yapilan de~i~iklik iki farkli yakIa~im sunmaktadir: ‘Ortük yakla~im (overlay approach)’ ye ‘erteleyici
yakla~im (deferral approach)’. Yeni de~i~tiriImi~ standart:
a. Sigorta sOzle~rneIeri tanzirn eden turn ~irketIere yeni sigorta sOzl~meleri standardi yayimlanmadan
Once UFRS 9 Finansal Araçlar standardinin uygulanmasindan olu~abilecek dalgalanmayi kar veya
zarardan ziyade difler kapsamli gelirlerde muhasebeIe~tirme hakki sa~Iayacaktir, ye
b. Faaliyetleri a~irIikli olarak sigorta ile ba~lantili olan ~irketlere UFRS 9 Finansal Araçlar standardini
isteOe ba~h olarak 2021 yilina kadar geçici uygulama rnuafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansal Araçlar
standardini uygulamayi erteleyen i~Ietmeler halihazirda var alan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardini
uygulamaya devam edecekierdir.
De~içikIikler, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donernleri için uygulanacaktir. Erken
uygularnaya izin verilrnektedir. DeOi~ikIik Sirket 1cm geçerli de~ildir ye Birlik’mn finansal durumu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.
UMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller: Yatirim Amaçli Gayrimenkullerin Transferleri
(De~içiklikIer)
UMSK, UMS 40 “Yatirim Amaçli Gayrimenkuller’ standardinda deOi~iklik yayinlami~tir. Yapilan
de~içikIikler, kullanim amaci de~i~ikli~inin, gayrimenkulQn ‘yatirim arnaçli gayrirnenkul’ tarurniria
uyrnasina ya da uygunlu~unun sona ermesine ye kullanim amaci de~i~ikliOine ili~kin kanitlarin mevcut
olmasina baOli oldu~unu belirtmektedir. De~i~iklikIer, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap
dOnemleri için uygulanacaktir. Erken uygularnaya izin verilmektedir. De~i~iklik çirket cm geçerli deOildir
ye Birlik’mn fmnansal durumu veya performansi uzermnde etkisi olmayacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iIi~.kin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliflin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
UFRS Yorum 22 Yabanci Para Cinsiden Yapilan i~lemler ye Avans Bedelleri
Bu yorum yabanci para cinsinden alinan veya yapilan avans Odemelerini kapsayan i~lemlerin
muhasebele~tirilmesi konusuna açiklik getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varli~in, gider veya gelirin ilk muhasebele~tirilmesinde kullanilacak dOviz kurunun
belirlenmesi amaci ile i~lem tarihini, i~letmenin avans alimi veya odemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlik veya parasal olmayan yQkumluklerini ilk muhasebele~tirdi~i tarih olarak belirtmektedir.
l~Ietmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya duzenIedi~i sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip oldu~u reasürans poliçelerine uygulamasina gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap dOnemleri 1cm uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik Sirket için geçerli de~iIdir ye Birlik’in finansal durumu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.
UFRS Villik Iyile~tirmeler

—

2014-2016 Dönemi

UMSK, a~a~ida behrtilen standartlari de~tirerek, UFRS Standartlari 201 4-2016 donemine ili~kin YiIIik
lyile~tirmelerini yayinlami~tir:
-

-

-

UFRS 1 “Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarinin Ilk Uygulamasi”: Bu de~iklik, bazi
UFRS 7 açiklamalarinin, UMS 19 geçi~ hQkumlerinmn ye UFRS 10 Yatirim lçletmeleri’nmn kisa
dOnemli istisnalarini kaldirmc~tir. De~i~iklik, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap
dOnemleri cm uygulanacaktir.
UFRS 12 “Di~er l~Ietmelerdekm Paylara IIi~kin Açiklamalar”: Bu de~i~iklik, i~letmenin, UFRS 5
Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varliklar ye Durdurulan Faaliyetler uyarinca sati~ amaçli
olarak sinitlandirilan ya da elden çikarilacak varlik grubuna dahil olup sati~ amaçli olarak
siniflandirilan ba~li ortaklik, i~tirak veya i~ ortakliklarindaki paylari için Ozet finansal bilgileri
açiklamasi gerekmediOine açiklik getirmektedir. DeOiciklik, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda
ba~layan yillik hesap donemleri için uygulanacaktir.
UMS 28 “I~tirakIerdeki ye l~ Ortakliklarindaki Yatirimlar”: Bu de~i~ikIik, i~tirakteki veya i~
ortakli~indaki yatirim, bir giri~im sermayesi kurulu~u veya benzeri i~letmeler yoluyla dolayli
olarak ya da bu i~Ietmelerce do~rudan elde tutuluyorsa, i~letmenin, i~tirakteki ye i~
ortakli~indaki yatirimlarini UFRS 9 Finansal Araçlar uyarinca gerçe~e uygun de~er farki kâr
veya zarara yansitilan olarak olçmeyi seçebilmesmnin, her i~tirak veya i~ ortakIi~inin ilk
muhasebele~tirilmesi sirasinda geçerli oldu~una açiklik getirmektedir. DeOi~iklik, 1 Ocak 2018
ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri için uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.

De~i~iklik çirket için geçerli de~ildir ye Birlik’in tmnansal durumu veya performansi Uzerinde etkisi
olmayacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiüi
1 Ocak 31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel finansal tablolara ili~kin açiklayrci notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)
-

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

B.

Ônemli Muhasebe Politikaiarinin Ozeti

Finansal tablolarin hazirlanmasinda izienen onemli muhasebe politikalari a~a~ida ozetlenmi~tir.
(a)

Nakit ye nakit benzerleri

Nakit ye nakit benzerieri, nakit para, vadeli ye vadesiz mevduattan ye faiz geliri tahakkukundan
oIu~maktadir.
(b)

Finansal Araçlar

AIim-sahm amaçli finansal varlikiar
Alim-satim amaçli menkul kiymetler, kiss donem tiyat ye marj dalgalanmalarindan kar sa~Iamak
amaciyla alinan veya kisa dOnemde kar sa~Iamak amaciyla hazirlanmi~ bir portfoyde bulunan menkul
krymetlerdir.
Alim-satim amaçii menkul kiymetler kayda alinmalarini izleyen dOnemlerde rayiç de~erieri Ozerinden
de~erlenir. Alim-satim amaçli rnenkul kiymetlerin rayiç deOerlerinin belirienmesinde çiki~ tiyatini
yansitti~i kabul edilen bilanço tarihi itibariyla olu~an kapani~ gunUndeki sati~ tiyati baz aiinmi~tir.
Alim-satim amaçli menkul kiymetlerin rayiç deOerindeki de~i~ikiik sonucu ortaya çikan kar veya zarar
gelir tablosunda “Difler gelir/gider”e dahil edilir.
Alim-satim amaçli rnenkui kiymetier i~lem tarihi esasina gore kayda alinmakta ye kayitlardan
çikariimaktadir.
c)

Maddi duran varlikiar

Maddi duran varlikiar, maliyetten birikmi~ amortisman ye deOer d(4ukiu~U zarariari dU~ulerek ifade
edilir. Amortisman, a~a~ida beiirtilen tahrnini faydali OmQr sUrelerine dayanarak duz amortisman
yOnteminin kuiianilmasiyla ilgili varliklarin tabmini faydali omurleri uzerinden gider yazmak üzere
hesaplanmaktadir:
YilIar
Makine ye cihazlar

:3-5

Ayri bir ~ekilde muhasebelegirilen bir maddi duran varhk kalemine ait bir biIe~eni de~tirme sirasinda
u~ranilan gider aktifle~tirilir ye de~i~tiriien bile~enin defter de~eri gider olarak yazilir. Devamindaki giderler,
sadece ilgili maddi duran varlik kaleminin gelecekteki ekonomik faydalarini arttirmasi hahnde aktifIe~tiriIir.
Difler turn giderler, u~raniian gider oiarak kapsamli gelir raporunda rnuhasebele~tirilir.
d)

Maddi olmayan duran varhklar

Maddi oimayan duran varlikiar, iktisap edilmi~ hakiari içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden
kaydedilir ye iktisap edildikleri tarihten faydali Omurleri Uzerinden doOrusal amortisman yontemi lie
amorlismana tabi tutulur.
YrlIar
Hakiar

3-5

DeOer du~ukIQ~unun oimasi durumunda maddi oimayan duran variikiarin kayith de~eri, geri kazanilabilir
de~erine indirilir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel finansal tablolara iii~kin açiklayic; notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriIrni~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

B.

Ônemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)

(e)

çaii~aniara sa~lanan faydalar

Kidem tazminatg kar~iIiái
Turkiye’de mevcut kanunlar ye toplu i~ sozie~meleri hukumlerine gore kidem tazminati, emekillik veya
i~ten çikariima durumunda odenmektedir. GunceIienmi~ olan TMS 19 “çah~an!ara Sa~Ianan Faydalar”
Standardi (“TMS 19”) uyarinca soz konusu turdeki Odemeier tanimianmi~ emekiiiik fayda planlari olarak
nitelendi ru ir.
Biiançoda muhasebeie~tiriIen. kidem tazminati yQkümIuiu~Q, turn çaIi~aniarin ernekiuiikieri dolayisiyia
ileride doOrnasi bekienen yukumluiuk tutariarinin net bugunkQ de~erine gOre hesapianmi~ ye finansai
tabiolara yansitiImi~tir.
Kidem tazminati yOkUmIuIu~u yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de~iidir.
Kidem tazrninati yukumiuiu~U, i~Ietme’nin çaIi~anIarin a~iriikii oiarak emekli olmasindan doOan
geiecekteki olasi yukurnIuiu~unQn bugQnku de~erinin tahminine gOre hesaplanir. TMS 19 (“çah~aniara
Sa~ianan Faydalar”), Içietme’nin yukumiuiuklerinin tanirnianmi~ fayda pianlari kapsaminda aktueryai
de~erIerne yOnternieri kullanilarak geIi~tirilrnesini OngOrUr.
Iskonto orani emekhhk taahhUtlerinin vadeleri lie uyumiu donernier 1cm ye taahhut ediien yukumiuiukrerin
Odenmesinde kuNaniiacak para birimi cinsinden tahrnin ediImi~ oiup 31 Aralik 2015 tarihh hesapiamaya
gOre yiilara gOre de~i~en iskonto orani kullaniImi~tir. Uzun vadeh enflasyon tahrninieri 1cm de iskonto
orani tahminleri lie uyumiu bir yakia~im benimsenmi~ yillara gOre de~i~en enfiasyon oranlari
kuIIaniimi~tir.
Iste~e baOli i~ten ayriimalar neticesinde Odenmeyip, I~ietme’ye kaiacak oian kidem tazminati tutariarinin
tahmini orani da dikkate alinir. çah~aniann iste~e ba~h ayrilma oranlarinin, geçmi~ hizrnet sUresine tabi
oiaca~i varsayilir ye geçmi~ tecrubenin anaiizi yapiiarak topiam kidern tazminati yQkurniuiu~UnU
hesapiamak 1cm varsayilan, geiecekte bekienen iste~e ba~Ii ayrilma bekientisi hesapiamaya yansitilir..
Buna gOre yapilan aktQeryal hesaplamaiarda çaIi~aniarin kendi iste~iyIe ayriima oiasiliOi, geçmi~ hizmet
süresi arttrkça azaian oranlarda olacak ~ekiIde hesapiamaya dahil edilir.
(1)

Faiz geiirleri/giderieri

Faiz gehr ye giderleri Igili danerndeki gelir tablosunda tahakkuk esasina gOre muhasebeie~tiriimektedir.
(g)

Kurum kazanci Uzerinden hesapianan vergiier

Birhk kurumiar vergisi mukevefi deOildir. DiOer taraftan, katma de~er vergisi rnukeliefiyeti de
buiunmamaktadir. Ancak, Birhk’in yapti~i i~Iemiere iIi~kin oiarak duzenienen ka~itIar cm damga vergisi
mukeilefiyeti bulunmaktadir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilrni~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

B.

Ônemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)

Turkiye’de vergi de~erIendirmesiyIe 11gW kesin ye kati bir rnutabakatia~ma proseduru bulunmamaktadir.
çirketler ilgili yilin hesap kaparna donemini takip eden yilin 1-25 Nisan tarihleri arasinda vergi
beyannamelerini haziriamaktadir. Vergi Dairesi tarafindan bu beyannameler ye buna baz alan
muhasebe kayitlari 5 yil içerisinde incelenerek de~i~tirilebilir.
(h)

Kur deöi~iminin etkileri

Yabanci para cinsinden alan i~Iemler, i~lemin yapiIdi~i tarihte geçerli alan kurdan; yabanci para
cinsinden olan parasal varlik ye borçlar se, dönem sonu TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi doviz ali~
kurundan Turk lirasina çevrilrni~tir. Yabanci para cinsinden dan kalemlerin çevrirni sonucunda orlaya
çikan gelirve giderler, ilgili donemin gelirtablosuna dahil edilmi~tir.
(I)

Ticari borçlar

Ticari barçlar, gerçekle~mi~ mal ye hizmet alimlari ile ilgili taturalanmi~ ya da faturalanmami~ tutarlari
ihtiva etmekte olup, vadeleri 3 aydan kisa alan barçlardan olu~maktadir.

(j)

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Biiança tarihinden sonraki olaylar, donem karma ili~kin herhangi bir duyuru veya diOer seçilmi~ finansal
bilgilerin kamuya açiklanmasindan sanra ortaya çikmi~ olsalar bile, biianço tarihi lie bilançonun yayimi
cm yetkiiendirilme tarihi arasindaki turn olaylari kapsar. I~ietme, bilanço tarihinden sanraki duzeltme
gerektiren oiayiarin ortaya çmkmasi durumunda, finansal tabiolara alinan tutarlari bu yeni duruma uygun
~ekilde duzeltir.
(k)

Kar~iliklar, ~arta baöli yukümlUlükler ye varlikiar

Kar~ilikIar bilanço tarihi itibarmyla mevcut bulunan ye geçmi~ten kaynaklanan yasal veya yapisal bir
yükümlülu~un bulunmasi, yukumlUlu~U yerine getirmek için ekanomik fayda sa~layan kaynaklarin
çiki~mnin muhtemel olmasm ye yukumiUlük tutari konusunda govenilir bir tahminin yapiiabildi~i
durumlarda muhasebeIe~tiriimektedir. Tutarin yeterince guvenilir alarak Olçulemedi~i ye yQkumlulu~Un
yerine getirilrnesi 1cm I~letrne’den kaynak çikma ihtirnalinin buIunrnadi~i durumlarda sOz kanusu
yUkUmlüluk “Ko~ullu” alarak kabul edilrnekte ye natlarda açiklanmaktadir. 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle
I~letme’nin kar~iIik, ~arta ba~h yukQmiuluk ye varlikiari bulunmamaktadmr.
(I)

ili~kiIi taraflar

a)

Sir ki~i veya bu ki~mnin yakin ailesinmn bir Qyesi, a~a~idaki durumlarda I~letme lie ili~kiIi sayihr:
Soz konusu ki~mnin,
(I)
(U)
(Ni)

b)

l~Ietme uzerinde kantral veya mü~terek kontral gücQne sahip olmasi durumunda,
l~Ietme uzerinde Onemli etkiye sahip almasi durumunda,
I~ietme veya l~ietme’nmn bir ana ortakh~inmn kUlt yOnetici personeimnmn bir üyesi almasi
durumunda.

A~a~idaki ka~ullardan herhangi birinin mevcut oirrmasi halmnde i~letme I~letme ile ili~kiIi saymiir:
(i)
(N)
(iii)

I~letme ye I~ietme’nmn ayni grubun üyesi olrnasi halinde,
I~letrne’nin, diOer i~letmenin (veya difler içletrnenin de üyesi alduOu bir grubun Qyesmnin)
i~tiraki ya da i~ ortakli~i almasi halinde,
her iki i~Ietmenmn de ayni bir üçüncu tarafmn i~ artakli~i olmasi halmnde,
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birliöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)
2.

Fjnansai tabiolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

B.

önemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)
(iv)
(v)

(vi)
(vH)

C.

i~ietmeIerden birinin üçüncü bir i~letmenin i~ ortakh~i olmasi ye di~er i~ietmenin soz
konusu üçuncu i~Ietmenin iflraki olmasi halinde,
I~letme’nin, l~letme’nin ya da I~ietme lie ili~kiIi clan bir i~ietmenin çah~anIarina ili~kin
olarak i~ten ayriima sonrasinda saOlanan tayda planlarinin olmasi hahnde (I~ietme’nin
kendisinin boyle bir pianinin olmasi halinde, sponsor olan i~verenier de l~Ietme lie
ih~kiIidir)
I~letme’nin (a) maddesinde tanimlanan bir ki~i taratindan kontrol veya mü~tereken kontrol
edilmesi hahnde,
(a) maddesinin (I) bendinde tanimianan bir ki~inin i~letme üzerincle önemli etkisinin
bulunmasi veya sOz konusu i~ietmenin (ya da bu i~ietmenin ana or1akii~inin) kiiit yOnetici
personelinin bir üyesi olmasi hahnde.

Onemli muhasebe deUeriendirme, tahmin ye varsayimiari

Finansai tabiolarin hazirlanmasi, biianço tarihi itibariyla raporlanan aktit ye pasitlerin ya da açiklanan
~arta ba~ii varlik ye yukurniuiukierin tutariarini ye ilgili donem içerisinde oiu~tu~u raporlanan gehr ye
giderierin tutarlarini etkileyen tahmin ye varsayimlarin yapilmasini gerektirir. Bu tahminier yönetimin en
lyl kanaat ye bligilerine dayanmakla birhkte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden tarklihk gOsterebiiir.
Tahmin ye kararlar devamii olarak de~eriendirilmektedir. YOnetim, ayni zamanda tahminlerden ayri
olarak, muhasebe ilkelerinin uyguianmasi sureciyle iigili bazi karariar da aimaktadir. Finansal
tablolardaki miktarlarda Unemli etkiiere sahip karariar ye gelecek mali yila ta~inan variik ye
yUkUmlUiukierde onemli aiçude duzeltme gerektirebiiecek tahminier a~a~idaki gibidir:
ErteIenmi~ vergi varliUsnin taninmasi: Erteienmi~ vergi varlikiari, soz konusu vergi yararinin
muhtemel oidu~u derecede kayit aitina ahnabilir. Gelecekteki vergiiendiriiebiiir karlar ye geiecekteki
muhtemel vergi yararlarinin miktari, l~ietme taratindan hazirlanan orta vadeh i~ piani ye bundan sonra
çikariian tahminlere dayanir. i~ piani, I~letme’nin ko~uiIar dahilinde makul sayiian bekientilerini baz ahr.
Maddi varlikiarin faydali ömürleri: I~ietme’nin varhkiarinin faydali ekonomik Omurleri, varIi~in iktisap
tarihinde i~Ietme taratindan behrienir ye duzenli olarak uyguniu~u açisindan gozden geçiriiir. i~ietme,
bir varli~in faydali Omrünü o varli~in tahmini faydasini gOz Onunde buiundurarak behrier. Bu
de~eriendirme, i~letme’nin benzer variikiaria ilgili deneyimierine dayanir.
Kidem tazminati kar~thUi: ~ietme, mevcut i~ kanunu gere~ince, en az bir yii hizmet verdikten sonra
emeklilik nedeni lie i~ten ayriian veya istita ye kOtu davrani~ di~indaki nedenlerle i~ine son verilen
personele belirli miktarda kidem tazminati odemekie yukQmiudUr. i~ietme, finansal tabloiarda yer alan
bu fayda pianina ihi~kin yUkUmiulü~u hesapiarken, kuNanilacak iskonto cram, personei de~i~im orani
personel ucretierinde meydana gelecek de~i~iklikier gibi faktorlere iiii~kin tahmin ye varsayimiarda
bulunur.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliUl
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösterilmi~tir.)
3.

Nakit ye nakit benzerleri
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Kasa
Banka
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatiar

4.861

1.133

8.323
6.376.260

6.020
6.774.200

Toplam

6.389.444

6.781.353

-

(*)

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle bankada bulunan vadeli TL mevduatlarin yillik a~irIikIi faiz orani %8
lie %1 1,25 arasinda de~i~mekte, tahakkuk eden faiz tutari 36.851 TL’dir. Bankalarda buiunan TL
mevduatin vade tarihieri 2 Ocak 2017 ile 31 Ocak 2017 arasinda de~i~mektedir. (31 Aralik 2015:
4 Ocak 2016—6 Ocak 2016).

Nakit akimi tablosuna baz olan hazir deOerier a~aOidaki gibidir:
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Hazir de~erIer
Eksi: Faiztahakkukiari

6.389.444
(36.851)

6.781.353
(54.032)

Nakit aki~ tablosundaki nakit ye nakit benzerleri

6.352.593

6.727.321

4.

Ticari alacakiar

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibarlyle Birlik’in ticari alacakiari buiunmamaktadir.
Bankacilik Düzenieme vs Denetleme Kuruiu’nun 6990 sayili ye 18.08.2016 tarihli kararina istinaden
ACL Faktoring A.$.’nin faaliyet izninin, anUan çirketin talebi do~ruItusunda 6361 sayili Finansai
Kiralama, Faktoring vs Finansrnan ~irketleri Kanununun 50 nd maddesinin (1) numarali fikrasi uyarinca
iptai edilmesine kararverilmi~ olup, Birlik’e clan uyelikleri du~mu~tur. Birlik, 31 Aralik 2016 tarihi itibariyie
ACL Faktoring A.ç.’den clan 49.000 TL tutarindaki aiaca~ini, tahsii kabiliyeti bulunmadiOindan kar~Uik
ayrilmiçtir. 2016 yihna ait ~upheli alacak kar~Ui~i hareket tablosu a~a~idaki gibidir:
2016
Açili~ bakiyesi, 1 Ocak
Donem içerisinde ayriian kar~ihk

(85.765)
(49.000)

Kapani~ bakiyesi, 31 Aralik

(1 34.765)
2015

Açih~ bakiyesi, 1 Ocak
DOnem içerisinde ayrilan kar~ihk

(85.765)

Kapaniç bakiyesi, 31 Aralik

(85.765)

-
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri BirIiUi
1 Ocak -31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmi~tir.)
5.

Di~er donen varliklar

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle difler dönen varlikiarin detayi a~a~idaki gibidir:
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Pe~in ödenmi~ sigorta giderleri
Verilen avanslar

12.642
1.743

14.538
10.852

Toplam

14.385

25.390

6.

Maddi duran varlikiar
Mobilya ye
demirba~Iar

Ozel
Maliyetler

Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2016 tarihindeki açiIi~ bakiyesi
Alimlar

357.441
25.726

1.418.135
2.096

1.775.576
27.822

31 AraIik2Ol6tarihi itibariyle kapanis bakiyesi

383.167

1.420.231

1.803.398

Birjkmj~ amortismanlar
1 Ocak 2016 tarihindeki açili~ bakiyesi
Carl yil amortismanlari

(104.276)
(70.771)

(427.624)
(284.732)

(531 .900)
(355.503)

31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle kapani~ bakiyesi

(1 75.047)

(712.356)

(887.403)

208.120

707.875

915.995

Mobilya ye
demirba~Iar

Ozel
Maliyetler

Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2015 tarihindeki açiIi~ bakiyesi
Alimlar

306.666
50.775

1.407.475
10.660

1.714.141
61 .435

31 Aralik 2015 tarihi itibariyle kapani~ bakiyesi

357.441

1.418.135

1.775.576

Birikmi~ amortismanlar
1 Ocak 2015 tarihindeki açili~ bakiyesi
Carl yil amortismanlari

(37.761)
(66.515)

(145.708)
(281 .916)

(183.469)
(348.431)

(1 04.276)

(427.624)

(531 .900)

253.165

990.511

1.243.676

Maddi duran varlikiar

Net defter deUeri

Maddi duran varlikiar

31 Aralik 2015 tarihi itibariyle kapani~ bakiyesi
Netdefterde~eri
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri BirliUl
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)
7.

Maddi olmayan duran varhklar
Hakiar

Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2016 açili~ bakiyesi
Alimlar

205.031

205.031

31 Aralik 2016 itibarlyle kapani~ bakiyesi

205.031

205.031

Birikmi~ itfa paylari
1 Ocak 2016 açiIi~ bakiyesi
Carl yil itfa paylari

(61 .184)
(41 .536)

(61 .184)
(41 .536)

(1 02.720)

(102.720)

102.311

102.311

Hakiar

Toplam

Satin alma maiiyeti
1 Ocak 2015 açili~ bakiyesi
Alimlar

205.031

205.031

31 Aralik 2015 itibariyle kapani? bakiyesi

205.031

205.031

Birikmi~ itfa paylari
1 Ocak 2015 açili~ bakiyesi
Carl yil itfa paylari

(1 9.649)
(41.535)

(1 9.649)
(41.535)

31 Aralik 2015 itibarlyle kapaniç bakiyesi

(61.184)

(61 .184)

Netdefterde~eri

143.847

143.847

-

31 Aralik 2016 itibariyle kapanis bakiyesi
Netdefterdeöeri

8.

-

-

-

Ba~Ii ortakliklar

7 Ocak 2014 tarihli, 2014/2, 2014/3 ye 2014/4 numarali yonetim kurulu kararlari gere~i Finansal
Kiralama, Faktoring ye Finansman çirketlerl BirIi~inin amaçlarinin gerçekie~tirilmesine yardimci olmak
üzere ye Birlik’e sürekli gelir temin edebilmek cm 6361 sayili ilgili kanun hukQmlerine gore iktisadi
i~letmeIer kurulmasina karar veriImi~tir.
Iktisadi i~Ietmelerin faaliyet konusu sirasiyla,
llgili kanunun 21. ye 22. maddelerinde belirtilen teach i~lemleri lie ilgili sistemin kurulmasi 1cm
gerekli yatirimlari yapmak ye bu amaçiar do~rultusunda faaliyet gOstermek,
Ilgili kanunun ‘Merkezi Fatura Kaydi’ ba~likli 43. maddesinde Faktoring ~irketleri lie bankalarin,
fatura bilgileri de dahil olmak Uzere devir aidiklari alacakiarla ilgili bilgileri topluia~tiraca~i
sistemin kurulmasi 1cm gerekli yatirimlari yapmak,
TOrkiyede Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri i~lemierinin geli~mesine ye
yayginla~masina yOnehk taaliyetieri yUrutmektir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri BirIi~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)
8.

BaölI ortakliklar (devami)

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyie BirIik’in ba~Ii orlakliklari clan iktisadi i~letmeler a~aOidaki gibidir:
Adres
(Sehir/Ulke)

linvani
Finansal Kiralama lktisadi Içletmesi
Fakicring lktisadi l~Ietmesi
Birlik Iktisadi i~Ietmesi

Pay Orani

31 Aralik 2015
Odenmi~
Sermaye Tutari

%100

100.000

%100

100.000

%100
%100

100.000
105.000

%100
%100

100.000
105.000

Pay Orani

tstanbullrurkiye
Istanbul/Turkiye
Istanbul/Turkiye

Toplam

9.

31 Aralik 2016
Odenmi~
Sermaye Tutari

305.000

305.000

Ticari borçlar
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Saticilar (*)

66.685

83.024

Toplam

66.685

83.024

Ticari borçlarin ortalama vadeleri 30 gunden azdir.
(*)

10.

Saticilara borçlar dani~manIik, bina ortak gicier katitim payl, teknik hizmetler, ilan, kurumsal
iIeti~im vs giderlerle ilgili saticilara olan borç bakiyelerinden oIu~maktadir.
Difler borçlar

~irketin 31.12.2016 tarihi itibariyie difler borcu bulunmamaktadir. (31.122015: Buiunrnamaktadir.)
11.

çali~anIara sa~Ianan faydalar

çaliçanlara sa~lanan taydalara ili~kin borçlar; odenecek sosyal sigorta primlerinden, çali~anIar adina
odenen gelir vergilerinden ye çali~anlara sa~lanan faydalara iIi~kin uzun vadeli kar~iIiklar ise kidem
tazrninati kar~iliklarindan olu~maktadir.
Odenecek tazminat her hizmet yili için bir aylik brut maa~ kadardir ye bu tutar 31 Aralik 2016 tarihi
itibariyla 4.297,21 TL (31 Aralik 2015: 3.828,37 TL) lie sinirlandirilmi~tir.
Birlik, 31 Aralik 2016 itibariyle 47.096 TL tutarinda kidem tazminati kar~ili~i ayirmi~tir (31 Aralik 2015:
30.546 TL).
YUkumluluklerin bugunku de~erinin hesaplanmasinda kullanilan aktüeryal varsayimlar a~a~ida
belirtiImi~tir:

lskonto orani
Entlasyon orani
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31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

%4,50
%6

%2,83
%6

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiöi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
bireysel finansal tablolara iIi~kin açik!ayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriIrni~tir.)
11.

çah~anIara saülanan faydalar (devami)

2016 ye 2015 tarihleri itibariyle kidem tazminati hareket tablosu a~a~idaki gibidir:

Açiliç bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Odenen tazminatlar
AktUeryal kazanç

2016
30.546
3.290
27.787
(13.045)
(1.482)

2015
19.835
1 .755
1 8.220
(5.850)
(3.444)

Kapani~ bakiyesi

47.096

30.546

31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Izin kar~iIi~i

30.873

16.322

Toplam

30.873

16.322

31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle izin kar~Ii~i detayi a~a~idaki gibidir:

12.

Oi~er kisa vadeli yUkUmlUlUkler

Gidertahakkuklari
Di~er*

6.987

9.145
6.350

Toplam

6.987

15.495

-

(*)

Dj~er kalemi 6.693 TLtutarinda sorurolu sitati ile Odenecek KDV (31.12.2015: 6.155 TL) ye 295
TL tutarindaki alinan avanslardan oIu~maktadir.

13.

ErteIenmi~ gelirler

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle Qyelerden topIanmi~ olan aidat ye masrat i~tirak paylarinin 1 Ocak
31 Aralik 2016 donemine alt kismi gelir olarak kaydediImi~ olup, gelecek yila ait olan 1.848.667 TL
erteIenmi~ gelir olarak muhasebeIe~tiriImi~tir (31 Aralik 2015 ~2.077.079 TL).
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri BirIiUi
1 Ocak -31 Aralrk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iIi~kin açikiayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosterilrniçtir.)
14.

Hasilat

Birlik’in gelirleri masraf i~tirak payi ye giri~ aidatlarindan oIu~maktadir. 31 Aralik 2016 ye 2015
tarihierinde sona eren donemlere ait gelirlerin detayi a~a~idaki gibidir:
lOcak—
31 Arahk 2016

lOcak—
31 Aralik 2015

Birlik masraf i~tirak payi
Faktoring sektor masraf içtirak payi
Finansal kiralama sektOr masraf i~tirak payi
Finansman ~irketIeri masraf i~tirak payl
Finansman ~irketIeri giri~ ücreti
Di~er gelirler (*)

4.125.342
775.069
453.667
485.334
80.000
-

4.31 3.018
1.031.472
501.667
329.333
40.000
6.068

Toplam

5.919.412

6.221.558

(*)

15.

2015 yilindaki di~er gelirler Tüketici Finansman çirketleri Derne~inin tasfiyesi sonucu ilgili
sektorde de~erIendiriImek üzere Birlik’e baOi~Ianan tutardan oIu~maktadir.
Genel yönetim giderleri
lOcak—
31 Aralik 2016

lOcak—
31 Aralik 2015

Personel giderleri
Kira giderleri
Tanitim ye rekiam giderleri
Konferans ye organizasyon giderleri
Dani~manhik ye denetim gideri
Amortisman gideri
Genel ofis giderleri
Di~ardan sa~Janan fayda ye hizmetler
Seyahat giderleri
Stopaj gideri
Temsil ye a~irIama giderleri
Uyelik aidat gideri
Di~er giderler
Ba~i~ gideri

(2.796.454)
(982.685)
(808.218)
(646.284)
(486.532)
(397.038)
(372.286)
(246.31 9)
(177.813)
(127.320)
(98.659)
(85.336)
(27.969)
-

(2.575.899)
(899.152)
(357.957)
(420.260)
(331.975)
(389.965)
(338.898)
(222.876)
(141 .945)
(112.387)
(118.033)
(1 9.433)
(17.872)
(250.000)

Toplam

(7.252.913)

(6.196.654)

16.

Esas faaliyetlerden diöer gelirler

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren yilda difler gelirler hesabinda 1 TL’Iik yuvarlama farkindan
kaynakianan bakiye bulunmaktadir (31 Aralik 2015 4 TL).
-

17. Esas Faaliyetlerden diOer giderler
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren yilda difler giderler hesabinda 76 TLlik yuvarlama farkindan
kaynakianan bakiye bulunmaktadir (31 Aralik 2015- 17 TL).
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birii~i
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(TUrn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)
18.

Finansal gelirler I giderler (-)
lOcak—
31 Aralik 2016

lOcak—
31 Aralik 2015

Faiz gelirleri

831 .629

769.131

Toplam

831 .629

769.131

lOcak—
31 Aralik 2016

locak—
31 Aralik 2015

Kambiyo zarariari (net)

(1.592)

(5.982)

Toplam

(1.592)

(5.982)

Finansal gelirler

Finansal giderler (-)

19.

IIiçkili taraf açiklamalari

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle iii~kili taraflardan alacakiar bulunmamaktadir.
31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyie ili~kiIi tarafiara borçlar bulunmamaktadir.
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle üst duzey yoneticilere sa~Ianan menfaatler bulunmamaktadir (31 Aralik
2015: Bulunmamaktadir).
31 Aralik 2016 ye 2015 tarihlerinde sona eren yillara alt IIi~kiIi taraflarla yapilan i~lemIer
bulunmamaktadir.
20.

Finansal araçiardan kaynakianan riskierin niteliöi ye dUzeyi

Risk yönetimi amaçlari ye prensipleri
Birlik, faaliyetlerinden dolayi, borç ye sermaye piyasasi fiyatlari, dOviz kurlari lie faiz oranlarindaki
de~i~imIerin etkileri dahil çe~itIi finansal riskiere maruz kalmaktadir. Birlik’in risk yonetim programi, mali
piyasalarin öngorUlemezli~ine ye de~i~kenli~ine odaklanmakta olup, Birlik’in mali performansi
uzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçIami~tir.
Kredi riski
Finansal araçlari elinde bulundurmak, kar~i tarafin ania~manin gereklerini yerine getirememe riskini de
ta~imaktadir. Birlik yOnetimi bu riskleri, her anla~mada bulunan kar~i taraf için ortalama riski kisitlayarak
ye gerekti~i takdirde teminat alarak kar~ilamaktadir. Birlik’in tahsilat riski, esas olarak Uyelerinden olan
alacaklarindan do~abiImektedir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliUl
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
bireysel finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmi~tir.)
20.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteIi~i ye dUzeyi (devami)
31 Aralik 2016 itibarlyle

Raporlama tarihi itibarlyle mann kalinan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
Azami riskin teminat vs lie gUvence aitina ahnmi~ kismi (2)
A. Vadesi geçmemi~ ya da de~er dQçUkiU~Une
j~ramami~ finansal varhkiarin net defter de~eri
B. Ko~uiIari yeniden gOrU~Uimi4 bulunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dU~ukiu~Qrie u~rami~ sayiiacak finansai varhkiarin
defter de~eri
C. Vadesi geçmi~ ancak de~er d(40kiU~Une u~ramami~ varlikiarin net defter de~eri
- Teminat vs lie gUvence aitina alinmi~ kismi
D. De~er dU~OkiU~une u~rayan variiklarin net defter de~erIeri
-Vadesi geçmi~ (bait defter de~eri)
-De~er dU~UkiU~ü (-)
-Net de~erin teminat, vs iie gUvence aitina ahnrni~ kismi
-Vadesi geçmemi~ (brut defter de~eri)
-De~er dU~UkiU~0 (-)
-Net de~erin teminat vs lie gOvence aitina ahnmi~ kismi
E. Bilanço di~i kredi riski içeren unsuriar
-

DiUer
Alacakiar

Ticari
Alacakiar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatirimlar

-

-

6.384.583

-

-

-

-

-

-

-

6.384.583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Di~er
Aiacakiar

Ticari
Aiacakiar

Bankaiardaki
Mevduat

Finarisal
yatirimiar

-

-

6.780.220

-

-

-

-

-

6.780.220

.

-

31 Araiik 2015 itibarlyle

Raporiama tarihi itibariyie maruz kaiinan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
Azami riskin teminat vs lie gUvence aitina aiinmi~ kismi (2)
A. Vadesi geçmemi~ ya da de~er dU~Ukiü~Qne u~ramami~ finansai variikiarin net defter de~eri
B. Ko~uliari yeniden gOrU~uimU~ buiunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dO~UkiQ~Une u~rami~ sayiiacak tinansai varlikiarin
defter de~eri
C. Vadesi geçmi~ ancak de~er di4Ukiu~Qne u~ramami~ varhkiann net defter de~eri
- Teminat vs lie gUvence aitina aiinmi~ kismi
D. De~er dO~Ukiü~Une u~rayan variikiarin net defter de~erieri
-Vadesi geçmi~ (brut defter de~eri)
-De~er dU~UkiUöO (-)
-Net de~eñn teminat, vs lie güvence aitina aiinmi~ kismi
-Vadesi geçmemi~ (bait defter de~eri)
-De~er di4ukiO~U (-)
-Net de~erin teminat vs lie gUvence aitina aiinmi~ kismi
E. Biianço di~i kredi riski içeren unsuriar
-
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiüi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
bireysel finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)
20.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteIi~i ye düzeyi (devami)

Likidite riski
Mevout ye ilericieki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayrda ye yüksek kalitedeki
kredi sa~IayiciIarinin eri~iIebiIirIiOinin surekli kilinmasi suretiyle yonetilmektedir.
Ihtiyatli likidite riski yorietimi, yeterli OlçUde nakit ye menkul kiymet tutmayi, yeterli miktarda kredi i~IemIeri ile
fon kaynakiarinin kuIIaniIabiIirIi~ini ye piyasa pozisyonlarini kapatabilme gücünü fade eder.
Birlikin 31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle, vade tarihierine gore ticari borçlarinin vade da~iIimIari
a~aOidaki gibidir:
31 Aralik 2016
Defter
Deüeri

SözIe~me uyarinca
nakit çiki~Iar
toplami (=1+11+111)

3 aydan
kisa (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 yil
arasi (III)

Ticari borçlar

66.685

66.685

66.685

-

-

Toplam

66.685

66.685

66.685

-

-

Defter
De~eri

SozIe~me uyarinca
nakit çiki~Iar
toplami (=1+11+111)

3 aydan
kisa (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 yil
arasi (III)

Ticari borçlar

83.024

83.024

83.024

Toplam

83.024

83.024

83.024

SözIe~me uyarinca vadeler
TUrev olmayan finansal
yukUmlulUkler

31 Aralik 2015
SàzIe~me uyarinca vadeler
TUrev olmayan finansal
yükümlulUkler
-

-

-

Faiz orani riski
Birlikin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadir (31 Aralik 2015: Bulunmamaktadir).
Yabanci para riski
Birlik, doviz cinsinden borçlu veya alacakli bulunulan meblaOlarin TL’ye çevrilmesinden dolayi kur
de~ikIerinden do~an dOviz kuru riskine rnaruz kalmaktadir. Birlik, kur riskini azaltabilmek için döviz
pozisyonunu dengeleme amaçli bir politika izlemektedir.
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle dOvizli bakiyesi buIunmadi~indan yabanci para riski bulunmamaktadir (31
Aralik 2015: Bulunmamaktadir).
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiUi
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)
21.

Bilançotarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadir.
22.

Finansal tablolari önemli öIçUde etkileyen ya da finansal tablolarin açik, yorumlanabilir ye
anIa~iIabiIir olmasi açisindan açiklanmasi gereken diUer hususlar

Birlikin 31 Aralik 2016 tarihleri itibariyle TMS’ye uygun konsolide finansal tablolari ayrica hazirIanmi~,
denetIenmi~ olup; 17 Mart 2017 tarihli denetim raporumuzda sOz konusu finansal tablolar üzerinde olunilu
görü~ sunuImu~tur. IIi~ikteki finansal tablolar ozel amaçli bireysel finansal tablolar, Birlikin 31 Aralik 2016
tarihindeki finansal durumu ye ayni tarihte sona eren yila aitfinansal performansini ye nakit akiçlari hakkinda
kapsamli bilgi edinilebilmesi açisindan, Birlikin konsolide finansal tablolariyla birlikte incelenrnelidir.
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