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BA~IMSIZ DENETçI RAPORU

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Birli~i Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi Y~netim
Kurulu’na

Finansal Tablolara ~Ii~kin Rapor

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birli~i Finansal Kiralama Iktisadi I~letmesi’nin
(I~ietme”) 31 Arailk 2016 tarihll biiançosu lie ayni tarihte sona eren hesap dOnemine alt; karveya zarar
ye diner kapsamli geiir tablosu, ozkaynak de~i~im tabiosu, nakit akl~ tablosu lie Onemli muhasebe
poiitikaiari flI Ozetleyen dipnotlar ye diner ad klaylcl notlardan oIu~an iIi~ikteki finansai tablolarl n i
denetIemi~ bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara IIi~kin SorumIuIu~u

I~Ietme yonetimi; finansal tablolarln Turkiye Muhasebe Standartiarina uygun oiarak hazlrianmaslndan,
gerce~e uygun bir biçimde sunumundan ye hata veya hue kaynakii Onemii yanIl~ilk icermeyen finansai
tabiolarin hazirlanmaslni sa~Iamak 1cm gerekli gOrdu~Q Ic kontroiden sorumiudur.

Ba~imsiz Denetcinin SorumIuIu~u

Sorumiuiu~umuz, yapti~imiz ba~imsiz denetime dayanarak bu finansal tabiolar hakklnda gOru~
vermektir. Yapti~imlz ba~lmsiz denetim, Kamu GOzetimi Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurumu
(KGK”) taraflndan yayimlanan Turkmye Denetim Standartiari’nin bir parçasi olan Ba~imsaz Denetim
Standartlari’na uygun olarak yOrOtUimQ~tur. Bu standartlar, etik hOkUmlere uyguniuk sa~ianmasini ye
ba~imslz denetimin, finansal tabiolarin Onemii yanll~ilk icerip içermedi~ine dair makul güvence elde
etmek üzere pianlanarak yurUtulmesini gerektirmektedir.

Ba~imslz denetim, finansal tabloiardaki tutar ye açiklamaiar hakkinda denetim kanlti eide etmek
amaciyia denetim prosedUrierinin uygulanmasini icerir. Bu prosedurlerin seçimi, finansal tabioiardaki
hata veya hue kaynakil “Onemli yanii~Iik” riskierinin de~eriendiriimesj de dâhii, ba~Imslz denetçinin
mesieki muhakemesine dayanlr. Ba~imsiz denetçi, risk de~erIendirmeierini yaparken, ~artiara uygun
denetim prosedurlerini tasariamak amaclyia i~ietmenin finansal tablolarlnln hazlrianmasi ye gerçe~e
uygun sunumuyla ilgili Ic kontrolU de~erIendirir, ancak bu de~eriendirme, i~ietmenin Ic kontrolunUn
etkinii~ine iii~kin bir gOrU~ verme amaci ta~imaz. Ba~lmslz denetim, bir bUtUn oiarak finansai tabioiarin
sunumunun de~eriendirilmesinin yani slra, i~ietme yônetimi tarafindan kuiianilan muhasebe
poiitikaiarinln uygunIu~unun ye yapilan muhasebe tahminlerinin makul olup oImadl~inln
de~eriendiriImesini de içerir.

Ba~lmsIz denetim slraslnda eide etti~imiz ba~lmsIz denetim kanitlarinin, gOrO~Qmuzun oiu~turuimasi
1cm yeterii ye uygun bir dayanak oiu~turdu~una inanlyoruz.

A member firm of Ernst &Yoong Globol Limtted
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GörU~

GOru~umUze gOre, finansal tabiolar, Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketieri Birii~i
Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi’nin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyla finansal durumunu ye ayni tarihte
sona eren hesap dOnemine alt finansal performansint ye nakit aki~larini Turkiye Muhasebe
Standartiari’na uygun olarak turn Onemli yonleriyie gerçe~e uygun bir biçimde sunmaktadir.

Mevzuattan Kaynakianan Di~er YükümlUlüklere ~ii~kin Rapor

TTK’nln 402 nd maddesinin dOrdüncQ flkrasl uyarinca; I~Ietme’nin 1 Ocak - 31 Aralik 2016 hesap
dOneminde defter tutma duzeninin, TTK lie I~letme esas sOzle~mesinin finansal raporlamaya iii~kin
hukumlerine uygun oimadi~ina dair Onemli bir hususa rastlanmami~tir.

TTK’nin 402 nd maddesinin dOrduncQ fikrasi uyarinca; YOnetim Kurulu tarafimiza denetim kapsaminda
istenen aciklamalari yapmi~ ye talep edilen belgeleri vermi~tir.

Guney Ba~imsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Mu~avirlik A.~.
A memb- .q.f Ernst & Young Global Limited
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiOi Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle
finansal durum tablosu
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

Can donem Geçmi~ donem
Ba~imsiz Ba~imsiz

denetimden denetimden
geçmi~ gecmi~

Notlar 31 AraIik2Ol6 31 Aralik 2015

Varlikiar

Donen vanlikiar

Nakit ye nakit benzerleri 3 3.168.537 2.117.712
Ticari alacaklar 4 105.433 214.170
Difler alacaklar 13 - 3.049
Difler donen varliklar 672 530

Toplam donen varliklar 3.274.642 2.335.461

Duran varhklar

Maddi duran varliklar 5 77.077 6.591
Maddi olmayan duran varliklar 6 1.134.748 1.066.945
DiOerduran varliklar 1.209 228

Toplam duran varliklar 1.213.034 1.073.764

Toplam varliklar 4.487.676 3.409.225

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi Finansal Kira~ama Iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik2ol6tarihi itibarlyle
finansal durum tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

Carl dönem Gecmi~ donem
BaUimsiz Ba~imsiz

denetimden denetimderi
gecmi$ geQmi~

Notlar 31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

YUkumlulukler ye Ozkaynaklar

Kiss vadeli yUkümlülUkler

Ticari borçlar 7 216.027 122.181
çaIi~anIara sa~Ianan taydalara iIi~kin borçlar 9 83.061 41.041
DOnem kari vergi yukumIOIu~u 14 78.894 215.173
çaI~anIara sa~Ianan taydalara iIi~kin kisa vadeli 1 965
kar~iIikIar 9 1 .200
Difler kisa vadeli yukumlulUkler 8 30.852 87.373

Toplam kisa vadeli yükümlülUkler 410.799 466.968

Lizun vadeli yukUmlulükler

ErteIenmi~vergi yukumIUIU~u 14 13.620 12.180
çaIi~anIara sa~Ianan taydalara iIi~kin uzun vadeli
kar~iIikIar 9 16.745 10.336

Toplam uzun vadeli yUkUmlUlükler 30.365 22.516

Toplam yükümlülükler 441 .164 489.484

Ozkaynaklar

Odenmi~ sermaye 100.000 100.000
Geçmi~ yillar karlari/zararlari 2.819.875 (279.101)
Kar veya zararda yeniden siniflandirilmayacak
birikmi~ difler kapsamli giderler 5.644 (134)
- TanimIanmi~ tayda planlari yeniden Olçum
kayiplari 5.644 (134)
Net dönem kari / zarari 1.120.993 3.098.976

Toplam özkaynaklar 4.046.512 2.91 9.741

Toplam yUkumlulukler ye özkaynaklar 4.487.676 3.409.225

Ekteki dipnotlar bu tinansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sons eren hesap donemine ait
kar veya zarar ye diUer kapsamli gelir tablosu
(TOm tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmiçtir.)

Carl dönem
Baöimsiz

denetimden
qeçmiç

1 Ocak
Arahk 2016

Ekteki dipnotlar bu tinansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.

Geçmi~ dönem
BaOimsiz

denetimden
geçmi~

1 Ocak -

Aralik 201531Notlar 31

Kar veya zarar kismi
Satr~Iar 10 3.787.950 5.438.500
Sati~Iarin maliyeti (-) 10 (1 .396.746) (1.148.095)

Brut kar 2.391.204 4.290.405

Genel yonetim giderleri (-) 11 (678.895) (643.443)
Di~er taaliyet giderleri 12 (486.478) -

Faaliyet kãr/zarari 1.225.831 3.646.962

Finansal gelirler 13 301 .376 163.841
Finansal giderler (-) (4.469) (1.075)

Vergi öncesi kãr/zarar 1.522.738 3.809.728

Vergi gelir / (gideri)
- Dönem vergi gideri 15 (401 .750) (698.538)
- ErteIenmi~vergi geliri 15 5 (12.21 4)

Net dönem kar/zarari 1.120.993 3.098.976

Diöer kapsamli gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden siniflandirilmayacaklar

- TanimIanmi~ tayda planlari aktueryal (kayip)/kazanç 7 224
fonu 9 (168)

- ErteIenmi~ vergi gideri/geliri 15 (1.445) 34
Kar veya zarar olarak yeniden siniflandirilacakiar - -

Diöer kapsamli gider, net 5.779 (134)

Toplam kapsamli gelir/(gider) 1.126.772 3.098.842
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi 
 
1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
özkaynak değişim tablosu 
 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 
 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Kâr veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 
gelirler ve giderler    

 
Sermaye 

Tanımlanmış fayda planları 
yeniden ölçüm kayıpları 

Net dönem 
karı 

Geçmiş yıllar  
Karları 

Özkaynaklar 
toplamı 

      

1 Ocak 2015 itibariyle bakiye 100.000 - (279.101) - (179.101) 

      
Transferler - - 279.101 (279.101) - 

Net dönem karı/(zararı) - - 3.098.976  3.098.976 
Diğer kapsamlı gelir  (134) - - (134) 
      

Toplam kapsamlı gelir - (134) 3.098.976  3.098.842 

       

31 Aralık 2015 itibariyle bakiye 100.000 (134) 3.098.976 (279.101) 2.919.741 

      

1 Ocak 2016 itibariyle bakiye 100.000 (134) 3.098.976 (279.101) 2.919.741 

      
Transferler - - (3.098.976) 3.098.976 - 

Net dönem karı/(zararı) - - 1.120.993 - 1.120.993 
Diğer kapsamlı gelir  5.778 - - 5.778 
      

Toplam kapsamlı gelir - 5.778 1.120.993 - 1.126.771 

           

31 Aralık 2016 itibariyle bakiye 100.000 5.644 1.120.993 2.819.875 4.046.512 



Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiüi Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi

1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
nakit aki~ tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden itade ediImi~tir.)

Can dönem Gecmis dönem
Ba~imsiz Ba~inisiz

denetimden denetimden
geçmi~ geçmi~

lOcak- lOcak
31 Aralik 31 Aralik

Notlar 2016 2015

I~Ietme faaliyetleninden nakit aki~Iari

Net dänem kari 1.120.993 3.098.976

Dönem kani ile i~Ietme faaliyetlerinden sa~Ianan net
nakit gini~Ieri mutabakati için gerekil düzeltmeler

Amortisman ye illa paylari 5,6 96.937 77.587
Faiz geliri 13 (300.541) (163.333)
Kidem tazminati kar~iIi~i 9 13.632 7.461
Izin kar~iIi~i 9 765 1.200
Vergi ile ilgili duzeltmeler 15 401 .745 71 0.752

I~Ietme sermayesindeki de~i~ikIikIerden önceki faaliyet
zarani 1.333.531 3.732.643

Ticari alacakiar ye di~er alacakiar de~i~im 4 111.786 (146.681)
Difler dänen varlikiardaki de~i~im (142) 209.628
Carl dOnem vergislyle ilgili varlikiarla ilgili de~i~im (981) (228)
Ticari borçlardaki de~i~im 7 93.846 (268.682)
çaIi~anIara sa~Ianan faydalardaki de~i~im 9 43.007 18.823
Difler borçlar ye di~er yukumlUlüklerdeki de~i~im 8 (57.509) (1.281.905)
Odenen vergi 15 (538.029) (483.365)

Esas faaliyetlerden sa~Ianan net nakit 985.511 1.780.233

Yatirim faaliyetlerinden kaynakianan nakit aki~Iari
Alinanfaizler 13 292.532 153.601
Maddi ye maddi olrnayan duran varlik alimindan kaynakianan

nakit çiki~Iari 5 (235.227) (7.512)

Yatirim faaliyetlerinden sa~Ianan net nakit 57.305 146.089

Finansman faaliyetlerinde kullanilan net nakit

Nakit hareketlerindeki net de~i~im 1.042.816 1.926.322
DOnem ba~i nakit ye nakit benzeri de~erIer 3 2.107.472 181.150

Dönem sonu nakit ye nakit benzenleni de~enler 3 3.150.288 2.107.472

Ekteki dipnotlar bu tinansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i Finansal Kiralama iktisadi ~çIetmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)

1. I~Ietme’nin organizasyonu ye faaliyet konusu

isletme’nin organizasyonu

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri BirIi~i , 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring
ye Finansman ~irketIeri Kanunu gere~ince 25 Temmuz 2013 tarihinde kuruImu~tur. Birlik Gegici yönetim
kurulu Finansal Kiralama Derne~i, Faktoring DerneOi ye Tuketici Finansmani çirketleri Derne~i’nin
yönetim kurulu uyelerinin bir araya gelmesi ile oIu~turuImu~, daha sonra 22 Ekim 2013 tarihinde
gerçekIe~tirilen Genel Kurul toplantisinda asil Yänetim Kurulu 3 yil için seçilmi~tir.

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Finansal Kiralama lktisadi I~Ietrnesi
(“I~Ietme”) Turkiye’de faaliyet gostermekte olup Yönetim Merkezi; Esentepe Mahallesi, Buyukdere
Caddesi, Bahar Sokak, No:1 3 River Plaza Kat:1 8 Of is No: 48-49 34394 ~i~Ii, Istanbul, Turkiye adresinde
bulunmaktadir. Bilanço tarihi itibariyla gaIi~an sayisi 3’tür. (2015 çaIi~an sayisi 3’tur.)

Turkiye’de faaliyet gasteren bQtun finansal kiralama, faktoring ye finansman ~irketIeri, Kanun
hükumlerine gore faaliyet izni aldikiari tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e ‘Dye olmak, bu Stall)
hukumlerine uymak ye BirIi~in yetkili organlarinin aIdi~i kararlari uygulamak zorundadirlar.

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle I~Ietme’nin odenmi~ sermayesi 100.000 TL olup, tamami
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birlifli tarafindan Odenmi~tir.

Faaliyet konusu:

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Birli~i Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi 27
~ubat 2014 tarihli ticaret sicil gazetesinde tescili ilan edilerek kuruImu~tur. lktisadi I~letme’nin amaç ye
konusu a~a~idaki gibidir:

a. Içletrnenin 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanununun 21 ye 22
mci maddelerinde belirtilen tescil i~Iemleri ile ilgili sisternin kurulmasi cm gerekli yatirimlari
yapmak,

b. Sistemin duzenli ~ekiIde i~IetiImesine yonelik personel ye i~Ietme harcamalarini yapmak,
c. Yapilan tescil i~Iemleri ile ilgili hizmet geliri elde etmeye yonelik her turlu faaliyette bulunmak,
d. Tescil i~IemIeri ile ilgili e~itim, konferans, yayin ye c1ani~manlik hususlarinda faaliyette bulunrnak,
e. Faaliyetleri sonucu tahsil etti~i gelirleri uygun gorulen banka hesaplarinda tutup yatinm olarak

deOerlendirmek, yetkili olmak.

Finansal tablolarin onaylanmasi:

31 Aralik 2016 tarihi itibariyla ye bu tarihte sona eren hesap dänemmne ait hazirlanan finansal tablolar,
I~letme’nin Yonetirn Kurulu tarafindan 9 Mart 2017 tarihmnde onayIanmi~tir. Mevzuat çerçevesmnde
I~letme’nin yetkili kurullarinin ye duzenleyici kurumlarin fmnansal tablolari de~i~tirme yetkisi
bulunmaktadir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birliöi Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(TOrn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar

A. Sunuma iliflin temel esaslar

Uygulanan muhasebe standartlari

I~Ietme, yasal defterierini 6102 sayili TUrk Ticaret Kanunu’na (TTK), vergi mevzuatina ye T.C. Maliye
Bakanli~i tarafindan yayinlanan Tek Düzen Hesap Plani’na uygun olarak tutmaktadir.

l~Ietme, Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurulu tarafindan belirlenen usul ye esaslar
çerçevesinde turn i~IemIerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebele~tirmek, finansal
raporlarini bilgi edinme ihtiyacini kar~ilayabiIecek biçim ye içerikte, anIa~ilir, guvenilir ye
kar~iIaflriJabilir, denetime, analize ye yorumlamaya elveri~Ii, zamaninda ye do~ru çekilde dUzenlemek
zorundadir.

Finansal tablo ye dipnotlarin hazirlanmasinda, KGK tarafindan 20 Nisan 2013 tarihinde yayinlanan
“Finansal Tablo Ornekleri ye Kullanim Rehberi”nde belirtilen esaslar kuIianilrni~tir.

Finansal tablolar yasal kayitlara dayandirilmi~ ye TL cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafindan
yayinlanan Turkiye Muhasebe Standartlari’na gore I~letme’nin durumunu Iayikiyla arz edebilmek için bir
takim dUzeitme ye siniflandirma de~i~ikliklerine tabi tutularak hazirIanrni~tir.

l~Ietme’nin fonksiyonel para birimi Turk Lirasi (TL)’dir.

Kar~ila~tirmali bilgiler ye onceki dönem tarihil finansal tablolarin yeniden düzenlenmesi

Tutarlilik prensibine gOre I~letme’nin Carl dOnem finansal tablolari Onceki donemle kar~iIa~tirmaIi olarak
hazirianmaktadir. Carl dOnem kar veya zarar ye diOer kapsamli gelir tablolannin sunumu ile uygunluk
sa~lanmasi açisindan kar~ila~tirmali bilgiler gerekli gOrUldU~Unde yeniden dOzenlenir veya
siniflandi ri Ii r.

Netle~tirme I mahsup

lçerik ye tutar itibariyle Onem arz eden her tUrlu kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tabiolarda ayri
gosterilir. Onemli oimayan tutarlar, esaslari veya fonksiyoniari açisindan birbirine benzeyen kalemler
itibarlyle topIuIa~tirilarak gosterilir. I~Iem ye olayin OzOnUn mahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu i~iem
ye olayin net tutariari üzerinden gOsterilmesi veya varliklarin, de~er dU~ukiUOu du~UIdOkten sonraki
tutarlari uzerinden izienmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihiali olarak de~erlendiriimez. l~ietme’nin
normal i~ aki~i içinde gerçekle~tirdi~i içiemler sonucunda, elde etti~i gelirler, i~lem veya olayin Ozüne
uygun olmasi ~artiyla net de~erieri uzerinden gOsterilir.

Yeni ye dUzeItiImi~ standartlar ye yorumlar

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap dOnemine ait finansal tablolarin hazirlanmasinda esas
ahnan muhasebe politikalari a~a~ida ozetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibarlyle geçerli yeni ye de~i~tirilmi~
TFRS standartlan ye TFRYK yorumlari di~inda Onceki yilda kullanilanlar lie tutarli olarak uyguianmi~tir.
Bu standartlarin ye yorumlarin I~letme’nin mail durumu ye performansi uzerindeki etkileri ilgili
paragraflarda açikianmiflr.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Biriiüi Finansal Kiralama Iktisadi i~ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriInii~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

A. Sunuma ili~kin temel esaslar (devami)

i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli alan yeni standart, deOi~iklik ye yorumiar

TFRS 11 — MU~terek Faaliyetlerde Kisse Edinimi (De~i~ikiikIer)

TFRS 11, taahyeti bir i~letme te~kN eden mU~terek faahyetierde ortaklik payi edinimi muhasebesi lie 11gW
rehberFk etmesi cm deOi~tiriImi~tir. Bu de~i~ikhk, TFRS 3 I~Ietme Birie~meieri’nde behrlildiOi ~ekiide
taahyeti bir i~ietme te~kN eden bir mU~terek faakyette ortakilk payl edinen i~Ietmenin, bu TFRS’de
belirtilen rehberlik lie ters du~enier hariç, TFRS 3 ye di~er TFRS’ierde yer alan i~ietme birie~meieri
muhasebesine ih~kin tUrn ilkeleri uyguiamasini gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen i~ietme, TFRS
3 ye i~ietme birIe~meieri lie iigill difler TFRS’ierin gerektirdi~i bilgileri açikiamahdir. SOz konusu
de~i~ikIi~in I~ietme’nin tinansal durumu ye performansi uzerinde hiçbir etkisi oImarni~tir.

TMS 16 ye TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ye itfa Yöntemierinin Açikii~a Kavuçturuimasi
(TMS 16 ye TMS 38’deki Deöi~ikiikler)

TMS 16 ye TMS 38’deki De~ikIikIer, maddi duran varlikiar için hasilata dayah amortisman hesapiamasi
kuflanimini yasakiami~ ye maddi oimayan duran varlikiar 1cm hasdata dayah amortisman hesapiamasi
kuilanimini Onernh olçUde sinirIandirmi~tir. Söz konusu defli~ikhOin i~ietme’nin finansal durumu ye
performansi uzerinde hiçbir etkisi oimami~tir.

TMS 16 Maddi Duran Varhkiar ye TMS 41 Tarimsal Faaliyetier: Ta~iyici Bitkiler (De~i~iklikIer)

TMS 16’da, “ta~iyici bitkiler”mn muhasebeie~tiriimesine ihi~kin bir de~i~ikhk yapiImi~tir. Yayinianan
de~i~ikhkte üzüm asmasi, kauçuk a~aci ya da burma a~aci gibi cank varhk sinifindan oian ta~iyici
bitkiierin, oIgunla~ma daneminden sonra bir dOnemden fazia Urün verdi~i ye i~letme(er tarafindan ürün
verme ömrü sUresince tutuidu~u behrtilmektedir. Ancak ta~iyici bitkiier, bir kere oigunia~tiktan sonra
onemh biyoiojik danu~umden geçmedikleri cm ye i~ievIeri imalat benzeri oidu~u 1cm, de~i~ikhk ta~iyici
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsaminda muhasebeIe~tiriimesi gerekti~ini ortaya koymakta ye
“mahyet modeb” ya da “yeniden de~erieme modeh” lie de~erienmesine izin vermektedir. Ta~iyici
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki sati~ mahyetleri dQ~uimü~ gerçe~e uygun deOer modeli lie
muhasebeie~tiriiecektir. De~i~ikhk ~irket cm geçerli de~iIdir ye i~ietme’nmn tinansai durumu veya
performansi uzerinde etkisi oimami~tir.

TMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Ôzkaynak Yöntemi (TMS 27’de Oe~içikiik)

Kamu GOzetimi, Muhasebe ye Denetim Standartiari Kurumu (KGK), i~letmelerin bireysel fmnansal
tabiolarinda ba~h ortaklikiarve i~tirakIerdeki yatirimiarin muhasebele~tirilmesinde Ozkaynak yOnteminin
kullanilmasi seçene~ini yeniden sunmak cm TMS 27’de de~i~iklik yapmi~tir. Buna gore i~Ietmelerin bu
yati rimlari:
• rnaliyet de~eriyle
• TFRS 9 uyarinca
veya
• TMS 28’de tanimianan ozkaynak yöntemmni kullanarak muhasebeie~tlrmesi gerekmektedir.

lçletmeiermn ayni muhasebele~tirmeyi her yatirim kategorismne uygulamasi gerekmektedir. De~l~iklik
~irket cm geçerh de~iIdir ye l~letme’nin tinansal durumu veya performansi Uzermnde etkisi oImami~tir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi Finansal Kiralama iktisadi ~~letmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iliçkin açiklayici notiar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Liras’ (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)

2, Finansal tablolann sunumuna iii~kin esaslar (devami)

A. Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

Yeni ye düzeltiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)

TFHS lOve TMS 28: Yatirimci ~~Ietmenin i~tirak veya I~ Oflakli~ina Yapti~i Varlik Sati~Iari veya
Katkilari - De~i~ikIikler

TFRS 10 ye TMS 28’deki bir i~tirak veya i~ ortakli~cna verilen bir ba~Ii ortakli~in kontrol kaybini ele
almadaki gerekiilikler arasindaki tutarsizli~i gidermek cm TFRS lOve TMS 28’de deOi~iklik yapmi~tir.
Bu de~i~iklik lie bir yatirimci lie i~tirak veya i~ ortakIi~i arasinda, TFRS 3’te tanimlandi~i ~ekli lie bir
i~Ietme te~kii eden variikiann satiçi veya katkisindari kaynakianan kazanç veya kayipiarin tamaminin
yatirimci tarafindan muhasebele~tiriimesi gerekti~i açikh~a kavu~turuimuçtur. Eski ba~h ortaklikta
tutulan yatirimin gerçe~e uygun deOerden yeniden oiçulmesinden kaynakianan kazanç veya kayipiar,
sadece iIi~iksiz yatirimciiarin o eski ba~li ortakhktaki paylari olçUsUnde muhasebeIe~tirilmehdir.
DeOi~ikhkier çirket için geçerh de~ildir ye l~ietme’nin finansal durumu veya performansi uzerinde etkisi
oimami~tir.

TFRS 10, TFRS 12 ye TMS 28: Yatirim I~Ietmeleri: Konsolidasyon istisnasinin uygulanmasi (TFRS
lOve TMS 28’de Deüi~ikiik)

Subat 2015’de, TFRS 10 Konsohde Finansai Tabiolar standardindaki yatirim i~ietmeieri istisnasinin
uygulanmasi sirasinda ortaya çikan konulari eie aimak için TFRS 10, TARS 12 ye TMS 28’de
de~i~ikhkler yapmi~tir: De~ikhkIer ~irket 1cm geçerh de~iidir ye i~ietme’riin finansal durumu veya
performansi Ozermnde etkisi olmami~tir.

TMS 1: Açiklama inislyatifi (TMS l’de De~i~ikiik)

TMS ide de~i~iklik yapmi~tir. Bu de~i~ikhkIer; OnemiNik, Ayri~tirma ye alt topiarniar, Dipnot yapisi,
Muhasebe politikalari açiklamalari, Ozkaynakta muhasebele~tirilen yatirimlardan kaynaklanan difler
kapsamli gehr kalemierinmn sunumu alaniarinda dar odakli iyiIe~tirmeier içermektedir. DeOi~ikIikIer1n
l~letme’nin finansal tablo dipnotlari uzerinde änemli bir etkisi oimamiçtir.

TFRS YiIIik iyiIe~tirmeler, 2012-2014 Dönemi

KGK, “TFRS YiiIik lyiie~tirmeier, 201 2-2014 Dänemi’ni yayinIami~tir. Dokuman, deOi~ikhkIerin sonucu
olarak de~ikIi~e u~rayan standartlar ye ilgili Gerekçeler hariç, dart standarda be~ deOi~ikIik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ye de~ikIikieHn konulari a~a~idaki gibidir:

- TFRS 5 Sati~ Amaçii Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetler — elden çikarma
yontemlerindeki deOi~ikhklerin (sati~ veya ortakiara da~itim yoluyla) yeni bir plan olarak de~ii, eski
planin devami oiarak kabul edilece~mne açiklik getirilmiçtir

- TFRS 7 Finansal Araçiar: Açiklamalar—. birfinansai varIi~in devredilmesinde hizmet sözIe~meIerinmn
de~erIendiriimesine ye netlegirmeye iiii~kin TFRS 7 açiklamalarinin ara donem özet finansal tabiolar
cm zoruniu olmadi~ina ihi~kmn açiklik getirilmi~tir

- TMS 19 çaii~anIara Sa~Ianan Faydalar — yQksek kaliteli kurumsal senetlermn pazar derinh~mnmn,
borcun buIundu~u ulkede de~il borcun ta~indi~i para biriminde de~erlendiriiece~mne açiklik
getiriImi~tir

- TMS 34 Ara Donern Finansal Raporlama— gerekh ara dOnern açiklamalarinin ya ara donem fmnansal
tablolarda ya da ara donem finansal tablolardan gOnderme yapilarak sunulabiIece~mne aciklik
getiriImi~tir.

Soz konusu de~içikhklermn l~ietme’nmn finansal durumu ye pertormansi Uzerinde bir etkisi olmami~tir.
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Finansal Kiraiama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Finansal Kiralama ~ktisadi I~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iiiçkin açiklayici notlar (devami)
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriirni~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

A. Sunuma ili~kin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeItiimi~ standartiar ye yorumlar (devami)

ii) Yayinianan ama yUrUrIU~e girmemi~ ye erken uyguiamaya konulmayan standartlar

Finansal tablolarin onaylanma tarihi itibariyle yayimianmi~ fakat earl raporlama dOnemi 1gm henuz
yüruriU~e girmemi~ ye çirket tarafindan erken uyguianmaya ba~ianmami~ yeni standartlar, yorumiar ye
de~i~ikhkier a~a~idaki gibidir. I~ietme aksi behrtiimedikge yeni standart ye yorumlarin yurQriU~e
girmesinden sonra finansal tabiolarini ye dipnotlarini etkiieyecek gerekh de~i~ikIikieri yapacaktir.

TFRS 15 - Müçterilerie Yapilan SozIe~meIerden Do~an Hasilat

KGK EyluI 2016’da TARS 15 Mugeriierie Yapiian Sozie~meierden Do~an Hasilat standardini
yayiniami~tir. Yayinianan bu standart, UMSK’nin Nisan 201 6’da UFRS 1 5’e açikhk getirmek 1gm yapti~i
de~ikiikieri de igermektedir. Standaritaki yeni be~ a~amaii model, hasilatin muhasebeIe~tirme ye
oigum lie iigili gerekhhkleri agikiamaktadir. Standart, mQ~teriIerle yapilan sOzie~meIerden do~an hasiiata
uyguianacak olup bir i~letmenin oia~an faaliyetieri ile ilgiii oimayan bazi finansal olmayan varlikiarin
(örne~in maddi duran varlik giki~iari) sati~inin muhasebeie~tirihp Oiçuimesi için model oiu~turrnaktadir.
TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~Iayan yiNik hesap dOnemieridir. Erken
uyguiamaya izin veriimektedir. TFHS 15’e gegi~ gin iki aiternatif uyguiama sunuimu~tur; tam geriye
danük uyguiama veya modif lye ediimi~ geriye dönuk uygulama. Modifiye ediimi~ geriye dUnuk uyguiama
tercih ediidi~inde Onceki donemler yeniden düzenienmeyecek ancak mall tabio dipnotlarinda
kar~iia~tirmali rakamsai bligi veriiecektir. Soz konusu standardin I~letme’nin finansal durumu veya
performansi uzerinde Onemh bir etkisi oimasi bekienmemektedir.

TFRS 9 Finansai Araçlar

KGK, Ocak 2016’da TARS 9 Finansal Aragiar’i nihai hahyle yayiniami~tir. TFRS 9 finansai araglar
muhasebeie~tirme projesinin Ug yönOnü: sinifiandirma ye oigme, de~er dQ~uklü~U ye finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TARS 9 finansai varlikiarin iginde yOnetildikieri i~
modelini ye nakit akim ozeNiklerini yansitan akiici, tek bir sinifiama ye OigUm yakia~imina
dayanmaktadir. Bunun Uzerine, kredi kayipiarinin daha zamanli muhasebeie~tiriiebiimesini sa~iayacak
iieriye yOneiik bir ‘bekienen kredi kaybi’ modeh lie deOer d~4Ukiu~u muhasebesine tabi oian tUrn finansai
aragiara uygulanabilen tek bir model kuruimu~tur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ye difler i~letmelerin,
fmnansal borçiarini gerge~e uygun de~eri lie Oigme opsiyonunu segtikieri durumiarda, kendi kredi
de~erliliklermndeki dQ~U~e ba~h oiarak finansai borcun gerge~e uygun de~erindeki azaimadan doiayi kar
veya zarar tabiosunda gehr kaydetmeleri sonucunu do~uran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele
aimaktadir. Standart ayrica, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uyguiamaiari lie daha iyi
ih~kiiendirebiImek için geh~tiriimi~ bir finansal riskten korunma modeK igermektedir. TARS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasinda ba~iayan yiNik hesap dOnemleri gin gegerhdir ye standardin tOm gerekhhklerinin
erken uyguiamasina izin veriimektedir. Alternatif oiarak, i~letmeier, standarttaki difler ~artiari
uygulamadan, sadece “gerge~e uygun de~er de~i~imi kar veya zarara yansitilan” oiarak behrlenmi~
fmnansal yQkumlQiukierin kazang veya kayipiarinin sunuimasina ihi~kin hQkumieri erken uyguiamayi
tercih edebilirier. i~Ietme, standardin finansal durumu ye performansi Uzerine etkiierini
de~erlendirmektedir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiUi Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
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)

iii) Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinIanmi~ fakat KGK
tarafindan yayinlanmami~ yeni ye duzeItilmi~ standartlar ye yorumlar

A~a~ida listelenen yeni standartlar, yorumlar ye meveut UFRS standartlarindaki de~iklikIer UMSK
taratindan yayinlanmi~ fakat can raporlama danemi için henuz yurürIU~e girmemi~tir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ye de~içikIikIer henUz KGK taratindan TFRS’ye uyarIanmami~tir/yayinlanmami~tir
ye bu sebeple TFRS’nin bir parçasini oIu~turmazIar. l~letme finansal tablolarinda ye dipnotlarda gerekli
de~i~ikIikIeni bu standart ye yorumlar TFRS’de yururIQ~e girdikten sonra yapacaktir.

TFRS lOve TMS 28: Yatirimci ~çIetmenin I~tirak veya i~ OrtakliUina YaptiUi Varlik Satiçlari veya
Katkilari - Deöi~ikIik

UMSK, ozkaynak yantemi ile ilgili devam eden ara~tirma projesi çiktilarina ba~li olarak de~iginilmek
Ozere, Aralik 201 Ste TFRS lOve TMS 26’de yapilan sOz konusu de~i~ikIiklerin geçerlilik tarihini sQresiz
olarak erteIemi~tir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.

YiIIik Iyile~tirmeIer- 2010—2012 Dönemi

TFRS 13 Gerçe~e Uygun DeOer OIçOmU

Karar Gerekçeleri’nde açikIandi~i üzere, üzenleninde taiz orani belirtilmeyen kisa vadeli ticani alacak ye
borçlar, iskonto etkisinin Onemsiz oldu~u durumlarda, fatura tutanindan gOsterilebilecektir. De~içikIikIer
derhal uygulanacaktir.

Yillik iyile~tirmeIer- 2011—2013 Donemi

UFRS 16 Kiralama i~Iemleri

UMSK Ocak 201 6’da UFRS 16 “Kiralama l~IemIeni” standardini yayinlanmiflr. Yeni standart, taaliyet
kiralamasi ye tinansal kiralama ayrimini ortadan kaldirarak kiraci durumundaki çirketler için birçok
kiralamanin tek bin model altinda bilançoya alinmasini gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
~irketler için muhasebele~tirme bUyuk älçQde de~i~memi~ olup faaliyet kiralamasi ile tinansal kiralama
arasindaki tark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ye UMS 17 ile ilgili Yorumlarin yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap dOnemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Mu~teriIerle
Yapilan Sozle~melerden Do~an Hasilat” standardi da uygulandi~i sOrece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~içiklik ~irket için geçerli de~iIdir ye l~letme’nin finansal durumu veya
penformansi üzeninde etkisi olmayacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devam,)
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

A. Sunuma iliflin temel esaslar (devami)

Yeni ye düzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)

UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekle~memi~ Zararlar 1cm Ertelenmi~ Vergi Varlikiarinin
MuhasebeIe~tiriImesi (Deöi~ikIikIer)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardinda de~ikIiklerini yayinlami~tir. Yapilan
de~i~iklikler gerçe~e uygun de~eri ile olçulen borçlanma araçlarina iliçkin erteIenmi~ vergi
muhasebele~tirilmesi konusunda açiklik getirmektedir. DeOi~iklikIer; gerçekle~memi~ zararlar cm
ertelenmi~ vergi varlikiarinin muhasebele~tirilmesi hOkumleri konusunda, uygulamadaki mevcut
tarkliliklari gidermeyi amaçlamaktadir. De~i~ikIikler, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda baØyan yillik hesap
donemleri için geriye donük olarak uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
deOi~ikliklerin ilk kez uygulandi~i dUnem, kar~iIa~tirmali sunulan ilk donemin açili~ azkaynaklanridaki
etki, açcli~ gegmi~ ylliar karlari/zararlari ye ciiOer ozkaynak kalemleri arasinda ayri~tirilmadan, açili~
geçmi~ ylilar karlari/zararlarinda (ya da uygun olmasi durumunda bir difler Ozkaynak kaleminde)
muhasebele~tirilebilecektir. ~irket bu muafiyeti uygulamasi durumunda, fmnansal tablo dipnotlarinda
açiklama yapacaktir. De~i~iklik çirket için geçerli de~ildir ye l~Ietme’nin finansal durumu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.

UMS 7 Nakit Aki~ Tablolari (Deüi~ikIikIer)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Aki~ Tablolari standardinda deOi~ikliklerini yayinlami~tir.
De~i~iklikler, ~irketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanicilarina sa~lanan bilgilermn
iyile~tirilmesi için UMS 7’ye açiklik getirilmesini amaçlamaktadir. Dipnot açiklamalarindaki iyile~tirmeler,
~irketlerin finansal borçlarindaki de~i~iklikler içmn bilgi sa~lamasini gerektirmekteciir. De~i~iklikler, 1 Ocak
2017 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri cm uygulanacaktir. Erken uygulamaya izmn
verilmektedir. I~letme’nmn/Grup’un bu de~i~iklikIeri ilk kez uygulamasinda, ãnceki donemlere ili~kmn
kar~ila~tirmali bilgi sunulmasina gerek yoktur. Soz konusu de~i~ikliklerin l~letme’nin fmnansal durumu ye
performansi uzerindeki etkileri de~erlendirilmektedir.

UFRS 2 Hisse Bazli Odeme Içlemlerinin Siniflandirma ye OlçümU (DeUi~ikIikler)

UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Sazli Odemeler standardinda de~iklikler yayinlami~tir.
De~i~iklikler, belirli hisse bazli ödeme i~lemlerinin nasil muhasebele~tirilmesi gerekti~i ile ilgili UFRS
2ye açiklik getirilmesini amaçlamaktadir. DeOi~iklikIer a~a~idaki konularin rnuhasebele~tirilmesini
kapsamaktadir;
a. nakit olarak odenen hisse bazli ödemelermn älçumunde hakedi? ko~ullarinin etkileri,
b. stopaj vergi yukumlulukleri açisindan net mahsup özelliOi bulunan hisse bazli Odeme i~lemleri,
c. i~lemin niteli~ini nakit olarak odenen hisse bazli i~lemden Uzkayna~a dayali hisse bazli i~leme
donu~turen hukQm ye ko~ulIardaki de~içiklikler.

De~iklikler, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri için uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izmn verilmektedir. De~i~iklik çirket için geçerli deOildir ye I~letme’nin fmnansal durumu veya
performansi Qzerinde etkisi olmayacaktir.

(14)



Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi Finansal Kiralama iktisadi Içletmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

A. Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

Yeni ye düzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)

IJFRS 4 Sigorta SozIe~meIeri (DeUi~ikIikIer);

UMSK EyIuI 201 6’da, UFRS 4 ‘Sigorta SOzIe~meIeri’ standardinda deOi~iklikIer yayimIami~tir. UFIRS
4’de yapilan de~ikIik iki farkli yakIa~im sunmaktadir: ‘ortuk yakIa~im (overlay approach)’ ye ‘erteleyici
yakla~im (deferral approach)’. Yeni de~i~tiriln,i~ standarl:
a. Sigorta sOzIe~meleri tanzim eden turn ~irketIere yeni sigorta sozIe~meIeri standardi yayimlanmadan
Once UFRS 9 Finansal Araçlar standardinin uygulanmasindan oIu~abiIecek dalgalanmayi kar veya
zarardan ziyade di~er kapsamli gelirlerde muhasebeleçtirrne hakki sa~Iayacaktir, ye
b. Faaliyetleri a~irIikIi olarak sigorta ile ba~IantiIi olan ~irketIere UFRS 9 Finansal Araçlar standardini
iste~e ba~li olarak 2021 yilina kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFIRS 9 Finansal Araçlar
standardini uygulamayi erteleyen i~IetmeIer halihazirda var olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardini
uygulamaya devam edecekierdir.

De~i~ikIikIer, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~Iayan yillik hesap dOnernleri için uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~ikIik ~irket için geçerli de~iIdir ye I~letme’nin finansal durumu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.

UMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller: Yatirim Amaçli Gayrimenkuflerin Transferleri
(De~i~ikIikIer)

UMSK, UMS 40 “Yatirim Amaçli Gayrimenkuller” standardinda deOi~ikIik yayinlami~tir. Yapilan
de~i~ikIikIer, kullanim arnaci de~i~ikIi~inin, gayrimenkulun ‘yatirim amaçli gayrimenkul’ tanirnina
uymasina ya da uygunlu~unun sona ermesine ye kullanim amaci de~i~ikIiOine iIi~kin kanitlarin mevcut
olmasina ba~Ii oIdu~unu belirtmektedir. De~i~ikIikIer, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~Iayan yillik hesap
dOnemleri 1cm uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De~ikIik çirket 1cm geçerli de~iIdir
ye I~Ietrne’nin tinansal durumu veya performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.

UFRS Yorurn 22 Yabanci Para Cinsiden Yapilan i~IemIer ye Avans Bedelleri

Bu yorurn yabanci para cinsinden alinan veya yapilan avans Odemelerini kapsayan i~Iemlerin
muhasebeIe~tirilmesi konusuna açiklik getirmektedir.

Bu yorum, ilgili varIi~in, gider veya gelirin ilk muhasebeIe~tiriImesinde kullanilacak dOviz kurunun
belirlenmesi arnaci ile i~Iem tarihini, i~Ietmenin avans alimi veya Odemesinden kaynakianan parasal
olmayan varlik veya parasal olrnayan yukumluklerini ilk muhasebele~tirdi~i tarih olarak belirtmektedir.
I~Ietmenmn bu Yorumu gelir vergilerine, veya duzenledi~i sigorta poliçelerine (reasurans poliçeleri dahil)
veya sahip oIdu~u reasürans poliçelerine uygularnasina gerek yoktur.

Yorum, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~Iayan yillik hesap dOnemleri cm uygulanacaktrr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik Sirket için geçerli de~ildir ye I~Ietrne’nin fmnansal dururnu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Finansal Kiralama iktisadi içletmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

2. Finansal tablolann sunumuna iliflin esaslar (devami)

A. Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeItilmi~ standartlar ye yorumlar (devami)

IJFRS YiIIik IyiIe~tirmeIer — 2014-2016 Dönemi

UMSK, a~a~ida belirtilen standartlari de~i~tirerek, UFRS Standartlari 201 4-2016 dönemine iIi~kin YilIik
lyiIe~tirmelerini yayinIami~tir:

- UFAS 1 “Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarinin Ilk Uygulamasi”: Bu deOi~iklik, bazi
UFRS 7 açiklamalarinin, UMS 19 geçi~ hukumlerinin ye UFRS 10 Yatirim l~IetmeIeri’nin kiss
dOnemli istisnalarini kaldirmi~tir. De~i~iklik, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yilhk hesap
donemleri 1cm uygulanacaktir.

- UFRS 12 “Difler l~Ietmelerdeki Paylara IIi~kin Açiklamalar”: Bu de~i~iklik, i~letmenin, UFRS 5
Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetler uyarinca satiç amaçli olarak
sinitlandirilan ya da elden çikarilacak varlik grubuna dahil olup sati~ amaçli olarak siniflandirilan
ba~li ortaklik, i~tirak veya i~ ortakliklarindaki paylari 1cm äzet tinansal bilgileri açiklamasi
gerekmedi~ine açiklik getirmektedir. De~iklik, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda baçlayan yillik hesap
dönemleri 1cm uygulanacaktir.

- UMS 28 “I~tirakIerdeki ye l~ Ortakliklarindaki Yatirimlar”: Bu de~i~iklik, i~tirakteki veya i~
ortakilOindaki yatirim, bir giri~im sermayesi kurulu~u veya benzeri i~letmeler yoluyla dolayli olarak
ya da bu i~letmeIerce do~rudan elde tutuluyorsa, i~letmenmn, i~tirakteki ye j~ ortakIi~indaki
yatirimlarini UFRS 9 Finansal Araçlar uyarinca gerçe~e uygun deOer farki kár veya zarara
yansitilan olarak Olçmeyi seçebilmesinin, her i~tirak veya i~ ortakIi~inin ilk muhasebele~tirilmesi
sirasinda geçerli oIdu~una açiklik getirmektedir. De~i~iklik, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan
yillik hesap dOnemleri cm uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

De~i~iklik ~irket cm geçerli de~iIdir ye I~Ietme’nmn finansal durumu veya performansi Uzerinde etkisi
olmayacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi

31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

B. Onemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti

Finansal tablolarin hazirlanmasinda izienen Onemli muhasebe politikalari a~a~ida OzetIenmi~tir.

(a) Nakit ye nakit benzerleri

Nakit ye nakit benzerleri, nakit para, vadeli ye vadesiz mevduattan ye taiz geliri tahakkukundan
olu~maktadir.

(b) Finansal Araçlar

Ahm-sat,ni amaçli finansal varfikiar

Alim-satim amaçli menkul kiymetler, kisa donem tiyat ye marj dalgalanmalarindan kar saOlamak
amaciyla alinan veya kisa dönemde kar saOlamak amaciyla hazirIanmi~ bir portföyde bulunan menkul
kiymetlerdir.

Alim-satim amaçli menkul kiyrnetler kayda alinmalarini izleyen dOnemlerde rayiç de~erleri Uzerinden
de~erlenir. Alim-satim amaçli menkul kiymetlerin rayiç de~erlerinin belirlenmesinde çiki~ fiyatini
yansitti~i kabul edilen bilanço tarihi itibariyla oIu~an kapani~ günündeki sati~ fiyati baz alinmi~tir.

Ahm-satim amaçli menkul kiymetlerin rayiç de~erindeki de~i~iklik sonucu ortaya çikan kar veya zarar
gelir tablosunda “Difler gelir/gider”e dahil edilir.

Alim-satim amaçli menkul kiymetler i~Iem tarihi esasina gOre kayda alinmakta ye kayitlardan
ci kari lmaktad I r.

c) Maddi duran varlikiar

Maddi duran varlikiar, maliyetten birikmi~ amortisman ye de~er dU~ükIü~u zararlari di4ulerek fade
edilir. Amortisman, a~a~ida belirtilen tahmini faydali OmUr sUrelerine dayanarak duz amortisman
yOnteminin kullanilmasiyla ilgili varliklarin tahmini faydali Ornurleri uzerinden gider yazmak üzere
hesaplanmaktadir:

Yillar

Makine ye cihazlar 3.5

Ayri bir ~ekilde muhasebeIe~tirilen bir maddi duran varlik kalemine ait bir bile~eni de~i~tirme sirasinda
u~raniIan gider aktifle~tirilir ye de~i~tiriIen bile~enin defter de~eri gider olarak yazilir. Devamindaki giderler,
sadece ilgili maddi duran varlik kaleminin gelecekteki ekonornik faydalarini arttirmasi halinde aktifle~tiriIir.
Difler turn giderler, u~raniIan gider olarak kapsamli gelir raporunda muhasebele~tiriIir.

d) Maddi olmayan duran varhklar

Maddi olmayan duran varlikiar, iktisap edilrni~ haklari içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti uzerinden
kaydedilir ye iktisap edildikieri tarihten taydali Omurleri uzerinden doOrusal amortisman yOntemi ile
arnortismana tabi tutulur.

Villar

Haklar 5-15

DeOer th4ukIU~unun olmasi durumunda maddi olrnayan duran varlikiarin kayitli de~eri, geri kazanilabilir
de~erine indirilir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birli~i Finansal Kiralama Iktisadi Içletmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

B. Onemli Muhasebe Politikalarinin ~zeti (devami)

(e) çaIi~anIara saUlanan faydalar

Kidem tazminati kar,siIiUi

Turkiye’de mevcut kanunlar ye toplu i~ sozIe~meleri hukUmlerine gore kidem tazminati, emeklilik veya
i~ten çikarilma durumunda odenmektedir. GQnceIlenmi~ alan TMS 19 “QaI,~anIara Sadlanan Faydalar”
Standardi (“TMS 19”) uyarinca sOz konusu turdeki odemeler tanimlanmi~ emeklilik fayda planlari olarak
nitelendi rilir.

Bilançoda muhasebele~tirilen kidem tazminati yukumluIu~u, turn çali~anIarin emeklilikleri dolayisiyla
ileride do~masi beklenen yukumluluk tutarlarinin net bugunku de~erine gOre hesapIanrni~ ye finansal
tablolara yansitilmi~tir.

Kidern tazminati yukurnIUIu~u yasal olarak herhangi bir fonlarnaya tabi de~ildir.

Kidem tazminati yukumluIQ~u, ~letme’nin çaIi~anlarin a~irIikIi olarak emekli olrnasindan daOan
gelecekteki olasi yukumlUlU~unun bugünku de~erinin tahrninine gOre hesaplanir. TMS 19 (“çali~anlara
Sa~lanan Faydalar”), I~Ietme’nin yQkurnlüluklerinin tanimIanmi~ fayda planlari kapsaminda aktueryal
de~erleme yontemleri kullanilarak geli~tirilmesini OngOrur.

Iskonto orani emeklilik taahhutlerinin vadeleri ile uyumlu dönemler için ye taahhut edilen yukumluluklerin
Odenmesinde kullanilacak para birimi cinsinden tahmin ediIrni~ olup 31 Aralik 2015 tarihli hesaplamaya
gOre yillara gOre de~i~en iskonto orani kullanilmi~tir. Uzun vadeli enflasyon tahminleri için de iskonto
orani tahminleri ile uyumlu bir yakIa~im benimsenmi~ yillara gOre de~i~en enflasyon oranlari
kuIlaniIrni~tir.

lsteOe ba~Ii i~ten ayrilmalar neticesinde Odenmeyip, I~Ietrne’ye kalacak alan kidern tazminati tutarlarinin
tahmini orani da dikkate alinir. 9ali~anlarin iste~e ba~li ayrilma oranlarinin, geçmi~ hizrnet süresine tabi
olacaOi varsayilir ye geçmi~ tecrubenin analizi yapilarak toplam kidem tazrninati yQkurnluIu~unQ
hesaplamak için varsayilan, gelecekte bekienen iste~e baOli ayrilma bekientisi hesaplamaya yansitilir..
Buna gOre yapilan aktueryal hesaplarnalarda çaIi~anlarin kendi iste~iyle ayrilma olasiIi~i, geçmi~ hizmet
sUresi arttikça azalan oranlarda olacak ~ekilde hesaplamaya dahil edilir.

(f) Faiz gelirleri/giderleri

Faiz gelir ye giderleri ilgili dOnerndeki gelir tablosunda tahakkuk esasina gOre muhasebel~tiriIrnektedir.

(g) Kurum kazanci Uzerinden hesaplanan vergiler

I~letrne, %20 oranindaki Turkiye kururniar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazanci uzerinden
tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi orani ticari kazancin tespitinde gider yazilan vergi matrahindan
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ye vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ye yatirim
indirimleri d(4Qldukten sonra kalan matrah uzerinden hesaplanmaktadir.

TQrkiye’de geçici vergi üçer aylik dOnemler itibariyla hesaplanmakta ye tahakkuk ettirilmektedir.

Zararlar, gelecek yillarda olu~acak vergilendirilebilir kardan du~ulmek üzere maksimum 5 yil ta~inabilir.
Ancak, oIu~an zararlar geriye dOnUk olarak Onceki yillarda oIu~an karlardan dü~Ulemez.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birli~i Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösterilmi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

B. Ônemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)

Turkiye’de vergi de~erIendirmesiyle ilgili kesin ye kati bir mutabakatIa~ma proseduru bulunmamaktadir.
$irketler ilgili yilin hesap kapama dOnemini takip eden yilin 1-25 Nisan tarihieri arasinda vergi
beyannameleilni hazirlamaktadir. Vergi Dairesi tarafindan bu beyannameler ye buna baz olan
muhasebe kayitlari 5 yil içerisinde incelenerek de~igirilebilir.

(h) Kur de~i~iminin etkileri

Yabanci para cinsinden olan i~IemIer, i~lemin yapildi~i tarihte geçerli olan kurdan; yabanci para
cinsinden olan parasal varlik ye borçlar ise, dOnem sonu Turkiye Cumhuriyet Merkez Sankasi doviz ali~
kurundan TUrk lirasina çevriImi~tir. Yabanci para cinsinden olan kalemlerin gevrimi sonucunda ortaya
çikan gelir ye giderler, ilgili donemin gelir tablosuna dahil edilmi~tir.

(I) Ticari borçlar

Ticari borçlar, gerçekIe~mi~ mal ye hizmet alimlari ile ilgili faturalanmi~ ya da faturalanmami~ tutarlari
ihtiva etmekte olup, vadeleri 3 aydan kisa olan borçlardan oIu~maktadir.

(j) Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, danem karma iIi~kin herhangi bir duyuru veya difler seçilmi~ finansal
bilgilerin kamuya açiklanmasindan sonra ortaya çikmm~ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayimi
1cm yetkilendirilme tarihi arasindaki turn olaylari kapsar. l~letme, bilanço tarihinden sonraki dUzeitme
gerektiren olaylarin ortaya gikmasi durumunda, finansal tablolara alinan tutarlari bu yeni duruma uygun
~ekiIde duzeltir.

(k) Kar~iIikIar, ~arta ba~li yükümlülUkler ye varlikiar

Karçmliklar bilanço tarihi itibariyla mevcut bulunan ye geçmi~ten kaynakianan yasal veya yapisal bir
yukUrnluIu~Un bulunmasi, yukUmIUlu~U yerine getirmek için ekonomik fayda sa~Iayan kaynakiarin
çiki~mnin muhtemel olmasi ye yukUmlUluk tutari konusunda gUvenhlir bir tahrninin yapilabildi~i
durumlarda muhasebele~tirilmektedir. Tutarin yeterince gUvenilir olarak Olçulemedi~h ye yUkurnluIu~Un
yerine getirilmesi cm l~letme’den kaynak çikrna ihtimalmnin bulunmadm~m durumlarda soz konusu
yUkUrnluluk “Ko~ullu” olarak kabul edilmekte ye notlarda açiklanmaktadir. 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle
I~letme’nmn kar~mlik, ~arta ba~lm yukUmlUluk ye varlikiari bulunrnamaktadmr.

(I) IIi~kiIi taraflar

a) Sir ki~i veya bu kiçinin yakin ailesinin bir uyesi, a~a~idaki durumlarda l~letrne ile iIi~kili sayilir:

Soz konusu ki~mnmn,

(i) I~letme uzerinde kontrol veya rnu~terek kontrol gücüne sahip olmasi dururnunda,
(U) I~letrne Uzermnde önemli etkiye sahip olmasi durumunda,
(IB) I~letrne veya I~letme’nmn bir ana orlakli~inin kilit yonetici personelmnin bir üyesi olmasi

durumunda.

b) A~a~idaki ko~ullardan herhangi birinin rnevcut olmasi halinde i~letme l~letrne ile ili~kili sayilir:

(i) l~letme ye l~letrne’nmn ayni grubun üyesi olmasi halinde,
(U) I~letme’nin, di~er i~letmenin (veya di~er i~Ietrnenin de Uyesi oldu~u bir grubun Uyesinin)

i~tiraki ya da i~ ortakliOi olmasi halmnde,
(Ni) her iki içletmenin de ayni bir üçUncU tarafin i~ ortakli~i olmasi halmnde,
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiOi Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iliflin açikiayici notlar (devami)
(Turn tutariar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esasiar (devami)

B. Onemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)

(iv) i~ietmeierden birinin üçQncQ bir i~Ietmenin i~ ortakh~i olmasi ye di~er i~ietmenin sOz
konusu UçUncü i~Ietmenin i~tiraki olmasi hahnde,

(v) ~ietme’njn, I~Ietme’nin ya da i~Ietme lie iIi~kiiii olan bir i~Ietmenin çali~aniarina Wi~kin
oiarak i~ten ayriima sonrasinda saOianan fayda plâniarinin oimasi haknde (I~Ietme’nin
kendisinin boyie bir plãninin olmasi hahnde, sponsor oian i~verenIer de i~ietme lie
H i~kihdir)

(vi) I~ietme’nin (a) maddesinde tanimlanan bir ki~i tarafindan kontroi veya mu~tereken kontroi
ediimesi hahnde,

(vU) (a) maddesinin (I) bendinde tanimianan bir ki~inin i~ietme üzerinde onemh etkisinin
buiunmasi veya söz konusu i~ietmenin (ya da bu i~ietmenin ana ortakU~inin) kiht yönetici
personehnin bir uyesi oimasi hahnde.

C. Onemii muhasebe de~eriendirme, tahmin ye varsayimlari

Finansal tabioiarin hazirianmasi, biianço tarihi itibariyia raporianan aktif vs pasifierin ya da açiklanan
~arta baOh varhk ye yukOmiuiQkierin tutariarini vs iigiii danem içerisinde oiu~tu~u raporianan gehr ye
giderierin tutariarini etkiieyen tahmin ye varsayimiarin yapiimasini gerektirir. Bu tahminier yOnetimin en
iyi kanaat ye biigiierine dayanmakia birlikte, gerçek sonuçiar bu tahminierden farklilik gösterebiiir.
Tahmin ye karariar devamh oiarak deOerlendiriimektedir. Ybnetim, ayni zamanda tahminierden ayri
oiarak, muhasebe iikeierinin uyguianmasi süreciyle iigllii bazi karariar da aimaktadir. Finansai
tabioiardaki miktariarda anemh etkiiere sahip karariar ye geiecek mail yiia ta~inan varhk ye
yukumiuiukierde onemh oiçude duzeitme gerektirebiiecek tabminier a~a~idaki gibidir:

ErteIenmi~ vergi varliUlnin taninmasi: Erteienmi~ vergi variikiari, sOz konusu vergi yararinin
muhtemei oiduOu derecede kayit aitina ahnabiiir. Geiecekteki vergiiendiriiebihr kariar ye geiecekteki
muhtemei vergi yarariarinin miktari, Içietme tarafindan hazirianan orta vadeb i~ piani ye bundan sonra
çikanian tahminiere dayanir. I~ piani, I~ietme’nin ko~uNar dahlUnde makui sayiian bekientiierini baz ahr.

Maddi varlikiarin faydali ömürleri: I~ietme’nin varhkiannin faydaii ekonomik ömürieri, varIi~in iktisap
tarihinde i~ietme tarafindan bebrienir ye duzenli oiarak uyguniu~u açisindan gOzden geçiriiir. I~letme,
bir varh~in faydah ömrünQ o varh~in tahmini faydasini göz önunde buiundurarak behrier. flu
de~eriendirme, I~letme’nin benzer varhkiaria 11gW deneylmierine dayanir.

Kidem tazminati kar~thüi: i~ietme, mevcut i~ kanunu gere~ince, en az bir yii hizmet verdikten sonra
emekhhk nedeni lie i~ten ayriian veya istifa ye kotQ davrani~ di~indaki nedenierle i~ine son veriien
personeie behrr miktarda kidem tazminati Odemekie yukumiudur. I~ietme, finansai tabioiarda yer aian
bu fayda pianina ihi~kin yukUmiuiQ~u hesapiarken, kuflaniiacak iskonto orani, personel de~i~im orani
personei Ucretierinde meydana geiecek de~i~ikhkier gibi faktariere iii~kin tahmin vs varsayimiarda
buiunur.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösterilmi~tir.)

3. Nakit vs nakit benzerleri

31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Kasa 580 544
Banka

- Vadesiz mevduatlar 38.133 11.625
- Vadeli mevduatlar 3.129.824 2.105.543

Toplam 3.168.537 2.117.712

31 Aralik 2016 tari[ii itibarlyle bankada bulunan vadeli TL mevduatlarin yillik a~irlikli faiz orani %6,8 ile
%1 1,2 arasinda de~i~mekte, tahakkuk eden faiz tutari 18.249 TUdir. Bankalarda bulunan TL mevduatin
vade tarihleri 2 Ocak 2017 ile 10 Ocak 2017 arasinda de~mektedir. (31 Aralik 201 5:%7,5, %12,65 faiz
tutari:10.240 TL)

l~letme’nin 31 Aralik 2016 ye 31 Aralik 2015 tarihleri itibariyla nakit akim tablolarinda nakit ye nakit
benzeri de~erIer, hazir de~erlerden faiz tahakkuklari du~ulerek gösterilmektedir:

31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Hazirde~erler 3.168.537 2.117.712
Eksi: Faiztahakkuklari (18.249) (10.240)

Nakit aki~ tablosundaki nakit ye nakit benzerleri 3.150.288 2.107.472

4. Ticari alacakiar

31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Tescil i~Iemlerinden alacaklar 105.433 214.170

Toplam 105.433 214.170

Ticari alacaklar, 105.433 TL tutarindaki leasing sozie~me tescil i~Iemlerinden alacakiardan
oiu~maktadir.(31 Aralik 2015: 21 4.170 TL) 6361 sayili kanunun 21. ye 22. maddeleri uyarinca tinansal
kiralama iktisadi i~letmesi yurtiçinde ye yurtdi~inda yapilan tinansai kiralama sazle~meleri’nin tescillerini
gerçekIe~tirmektedir. 9 ~ubat 2015 tarihinden itibaren Merkezi Kayit KuruIu~u lie yapilan i~ birii~i
sonucunda, finansal kiralama sözie~meierinin tescil i~iemieri Finansal Kiralama lktisadi l~letrne
tarafindan yapiimaya ba~Ianmi~tir.

Yurt iginde yapia’an finansal kiralama söz!esmeleri’nin tescili
6361 Sayili Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri Kanunu’nun 22. Maddesi gere~i, (1)
Ta~inmaz maflara iliçkin sOzie~meler ta~inmazin bulundu~u tapu kUtQ~unun ~erhler hanesine,
kendlierine mahsus Ozei sicili bulunan ta~inir mallara dair sözleçmeler bu maliarin kayitli oiduklari sicile
tescfl ye ~erh olunur ye kiralayan tarafindan ayrica Birlik’e bildirihr. (2) kendilerine ait äzel siciii
buiunmayan ta~inir maflara alt tinansal kiralama sozle~meleri Finansal Kurumlar Birh~i tarafindan
tutuiacak Ozei siciie tescfl edilir.

Yurt d,s,ndan yapilan finansal kiralama sOzlesme!eri’nin tescili
6361 Sayili Finansai Kiralama, Faktoring ye Finansman çirketleri Kanununun 21. Maddesi gere~i yurt
di~indan yapilacak finansai kiraiama sozle~meleri Finansal Kurumiar Birli~i tarafindan tescii edihr.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiOi Finansal Kiralama Iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iIi~kin açzklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

5. Maddi Duran Varlikiar

Demirba~Iar Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2016 açili~ bakiyesi 7.512 7.512
Alimlar 78.943 78.943

31 Aralik 2016 itibariyle kapani~ bakiyesi 86.455 86.455

Birikmi~ itfa paylari
1 Ocak 2016 açili~ bakiyesi (921) (921)
Carl yil amortismanlar (8.457) (8.457)

31 Aralik 2016 itibarlyle kapanis bakiyesi (9.378) (9.378)

Net defter deOeri 77.077 77.077

Demirba~Iar Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2015 açiIi~ bakiyesi - -

Alimlar 7.512 7.512

31 Aralik 2015 itibarlyle kapani~ bakiyesi 7.512 7.512

Birikmiç itfa paylari
1 Ocak 2015 açili~ bakiyesi - -

Can yil amorlismanlar (921) (921)

31 Aralik 2015 itibariyle kapani~ bakiyesi (921) (921)

Net defter de~eri 6.591 6.591
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

6. Maddi olmayan duran varlikiar

DiUer Maddi
Olmayan Duran

Flakiar Varlikiar Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2016 agili~ bakiyesi 1.150.000 - 1.150.000
Alimlar 106.283 50.000 156.283

31 Aralik 2016 itibariyle kapanis bakiyesi 1.256.283 50.000 1.306.283

Birikmiç itfa paylari
1 Ocak 2016 açili~ bakiyesi (83.055) - (83.055)
Carl yil itfa paylari (83.480) (5.000) (88.480)

31 Aralik 2016 itibariyle kapani~ bakiyesi (166.535) (5.000) (171 .535)

Net defter deUeri 1.089.748 45.000 1.134.748

Hakiar Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2015 açiIi~ bakiyesi 1.150.000 1.150.000
Alimlar - -

31 Aralik 2015 itibarlyle kapani~ bakiyesi 1.150.000 1.150.000

Birikmi~ itfa paylari
1 Ocak 2015 açili~ bakiyesi (6.389) (6.389)
Can yil itta paylari (76.666) (76.666)

31 Aralik 2015 itibariyle kapani~ bakiyesi (83.055) (83.055)

Net defter de~eri 1.066.945 1.066.945

7. Ticari borçlar

31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Saticilanaborçlar 216.027 122.181

Toplam 216.027 122.181

lli~kili olmayan taratlara ticari borçlaniri ortalama vadeleri 30 gunden azdir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

8. DiUer kiss vadeli yukUmlUlukler

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle di~er kisa vadeli yukUmlülUkler 29.680 TL tutarindaki mukellef sifatiyla
odenecek KDV den, 186 TL tutarindaki sorumlu sifatiyia odenecek KDV den ye 986 TL tutarindaki
ödenecek damga vergisinden olu?maktadir. 31 Aralik 2015 itibariyla ise, 87.372 TL tutarindaki
Odenecek KDV ye 1 TL tutarindaki difler kisa vadeli yOkumluluklerden oiu~maktadir.

9. çaIi~anIara sa~Ianan faydalar

çaii~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin borçlar; Odenecek sosyal sigorla primlerinden, çaIi~aniar adina
Odenen gelir vergilerinden oIu~maktadir. çaIi~anIara saOlanan faydalara iIi~kin kisa vadeli kar~iIikIar izin
kar~iIikIarindan oIu~maktadir. çaIi~anIara sa~ianan uzun vadeli kar~iIikIar ise kidem tazminati
kar~rIikIarindan oiu~maktadir.

Odenecek tazminat her hizmet yili cm bir ayiik brut maa~ kadardir ye bu tutar 31 Aralik 2016 tarihi
itibariyla 4.297,21 TL lie sinirlandiriImi~tir (31 Aralik 2015: 3.828,37 TL).

I~Ietme, 31 Aralik 2016 itibariyle 16.744 TL tutarinda kidem tazminati kar~iIi~i ayirmi~tir (31 Aralik 2015:
10.336 TL).

YukumlulQklermn bugunkci de~erinin hesapianmasinda kuilanilan aktueryal varsayimlar a~aOida
bel irtiImi~ti r:

31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Iskonto orani %4,50 %2,83
Enfiasyon orani %6 %6

2016 ye 2015 tarihleri itibariyie son eren yila ait kidem tazminati hareket tablosu a~a~idaki gibidir:

2016 2015
AçiIi~ bakiyesi 10.336 2.875
Faiz maliyeti 1.114 259
Hizmet maliyeti 12.519 7.034
Aktueryal kayip (7.224) 168

Kapani~ bakiyesi 16.745 10.336

I~Ietme 31 .12.2016 tarihi itibariyla çaIi~anIarinin birikmi~ izin haklariyla iIi~kiIi olarak ayriImi~ olan izin
kar~iIi~i tutari 1.965 TL dir. (2015: 1.200 TL)
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiUi Finansal Kiralama ~ktisadi I~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

10. Hasilat

1 Ocak 2016- 1 Ocak 2015-
31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Yurtdi~i tescil ücret gelirleri 39.000 45.500
Yurtiçi tescil Ucret gelirleri 3.748.950 5.393.000

Net sati~Iar 3.787.950 5.438.500

Sati~Iarin maliyeti (-) (1 .396.746) (1 .148.095)

Brüt kar 2.391.204 4.290.405

11. Genel yönetim giderleri

1 Ocak2Ol6- 1 Ocak2OlS-
31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Personel giderleri (454.345) (437.428)
Kira giderleri (1 06.767) (97.691)
Dani~manIik ye denetim gideri (51 .631) (60.899)
Difler giderler (23.61 6) (8.899)
Genel ofis giderleri (23.191) (20.723)
Kargo ye nakliye giderleri (10.141) (8.302)
Damga vergisi (3.485) (6.619)
Temsil ye aOirlama giderleri (3.414) (1.961)
Amortisman giderleri (1.618) (921)
Kanunen kabul edilmeyen giderler (687) -

Toplam (678.895) (643.443)

12. Diöer faaliyet giderleri

1 Ocak2Ol6- 1 Ocak2OlS-
31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Ba~i~ gideri (1 38.750)
Ara~tirmasi gideri (61 .360) -

Organizasyon gideri (80.058) -

Ian tasarim gideri (81 .184) -

Uluda~ Zirvesi Katilim (17.250)
Seyahat gideri (55.71 7)
Stopaj gideri (52.159) -

Toplam (486.478) -
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Finansal Kiralama, Fakioring ye Finansman $irketleri BirIiUi Finansal Kiralama iktisadi i~Ietmesi

31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosterilrniçtir.)

13. Finansal gelirler

Finansal gelirleri 300.541 TL (1 Ocak - 31 Aralik 2015 : 163.811 TL) tutarindaki mevduat faiz
gelirlerinden ye 835 TL (1 Ocak - 31 Aralik 2015 : 30) tutarindaki kur farki gelirlerinden oIu~maktadir.
Faiz gelirleri, 18.249 TL (31 Aralik 2015: 10.241 TL) tutarinda faiz tahakkuk gelirini içermektedir.

14. iliçkili taraf açiklamaiari

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihieri itibariyle iIi~kiIi tarafiardan alacakiarin detayi a~a~idaki gibidir:

Iliflhli taraflardan alacaklar 31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Birlik iktisadi I~Ietmesi - 295

Toplam - 295

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle iIi~kili taraflara ticari borçlar bulunmamaktadir.

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle üst dUzey yärieticilere saOlanan menfaatler bulunmamaktadir.(31 Aralik
201 5:Yoktur).

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihlerinde sona eren yillara alt lli~kili taraflarla yapilan i~lemIer
bulunmamaktadir.

15. Vergi

31 Aralik 2016 31 Aralik 2015

Carl kurumlar vergisi kar~iIi~i 401.750 698.538
Pe~in odenen kurumlar vergisi (322.856) (483.365)

Toplam 78.894 21 5.173

TUrkiye’de, kurumlar vergisi orani 2016 yili için %20’dir (2015: %20). Bu oran, kurumiarin ticari
kazancina vergi yasalari gere~ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarinda
yer alan istisna (i~tirak kazançlari istisnasi gibi) ye indirimlerin (yatirim indirimi gibi) indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahina uygulanir. Kar da~itilmadi~i takdirde ba~ka bir vergi Odenmemektedir.

TUrkiye’deki bir i~yeri ya da daimi temsilcisi aracili~i lie gehr elde eden kurumiar ile Turkiye’de yerIe~ik kurumlara
Odenen kar paylarindan (temetlOler) stopaj yapilmaz. Bunlarin di~inda kaianlara yapilan temetlU Odemeleri ikill
anla~ma hükumieri sakh olmak Uzere %15 oraninda stopaja tabidir. Karin sermayeye ilavesi, kar da~itimi
sayilmaz ye stopaj uygulanmaz.

Turk vergi mevzuatina gOre beyanname Uzerinde gOsterilen mali zararlar 5 yili a~mamak kaydiyla dOnem
kurum kazancindan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmi~ yil karlarindan mahsup edilemez.

Turkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi lie mutabakat sa~lamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadir. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap dOneminin kapandi~i ayi takip eden dOrdüncU ayin
25’inci günü ak~amina kadar ba~li bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar be~ yil zarfinda muhasebe kayitlarini inceleyebilir ye hatali i~lem tespit edilirse Odenecek vergi
miktarlari de~i~ebilir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiUi Finansal Kiralama Iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Turn tutariar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösterilmiçtir.)

14. iliçkili taraf açiklamalan (devami)

ErteIenmi~ vergi

içletme, erteienmi~ vergi varlikve yükümlülüklerini, varlik ye yukumlQluklerin bilançodaki kayitli de~erIeri ile vergi
de~erIeri arasinda olu~an geçici farkiar Uzerinden bilanço tarihi itibariyle yasaIa~mi~ vergi oraniarini kulianarak
hesaplamaktadir. Ileriki donemlerde gerçekIe~ecek geçici tarkiar uzerinden yukUmluluk rnetoduna gore
hesaplanan erteIenmi~ vergi varlikiari ye yukumlulukleri 1cm uygulanan oran %20’dir (2015 - %20).

31 Aralik 2016 ye 31 Araiik 2015 tarihieri itibariyle birikmi~ geçici farkiar ye erteIenmi~ vergi varlik ye
yukumiQiukierinin biianço tarihieri itibariyle yUrurlukteki vergi oranlari kullanilarak hesaplamalarinin dOkumu
a~a~idaki gibidir

Vergilendirilebilir Ertelenen vergi
gecici farkiar varIi~iI (yQkUmIuIü~ü)

31 Aralik 31 Aralik 31 Aralik 31 Araiik
2016 2015 2016 2015

Maddi duran ye maddi olmayan duran varlikiar
amortisman duzeltmesi (86.808) (71 .235) (17.362) (14.247)

Kidem tazminati kar~ili~i 16.745 10.336 3.349 2.067
KuIianiimami~ izin kar~iIi~i 1.965 393

ErteienenvergiyükümIüIU~ü (68.098) (60.899) (13.620) (12.180)

2016 ye 2015 tarihleri itibariyle sona eren yiliara alt erteienmi~ verginin hareket tabiosu a~a~idaki gibidir:

2016 2015
Açiii~ bakiyesi 12.1 80 -

Gelirtablosunda muhasebeIe~tiriien (5) 12.214
Ozkaynakiarda muhasebeie~tiriien 1.445 (34)

Kapani~ bakiyesi 13.620 12.1 80

16. Biianço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadir.

17. Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteiiöi ye düzeyi

Risk yönetimi amaçiari ye prensipleri

I~ietme, faahyetierinden doiayi, borç ye sermaye piyasasi tiyatlari, doviz kurlari lie faiz oraniarindaki
de~i~imlerin etkileri dahO çe~itIi fmnansal riskiere maruz kaimaktadir. i~ietme’nin risk yOnetim programi,
mali piyasaiarin ongOrülemezh~ine ye de~kenh~ine odakianmakta oiup, i~ietme’nin mall performansi
Uzerindeki potansiyel oiumsuz etkiiermn en aza mndirgenmesini amaçiami~tir.

Kredi riski

Fmnansai araçlan elinde buiundurmak, kar~i tarafin ania~manin gerekierini yerine getiremerne riskini de
ta~imaktadir. I~ietme yOnetimi bu riskieri, her ania~mada buiunan kar~i taraf cm ortaiama riski kisitiayarak
ye gerekti~i takdirde teminat aiarak kar~iIamaktadir. I~Ietme’nmn tahsilat riski, esas olarak uyeiermnden olan
aiacakiarindan do~abiimektedir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i Finansal Kiralama Iktisadi i~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iliçkin açiklayici notlar (devami)
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriTmi~tir.)

17. Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteIi~i ye dUzeyi (devami)

31 Aralik 2016 itibarlylo
Di~er Ticari Sankalardaki Finansal

alacakiar alacakiar mevduat yatirimlar

Raporlama tarlhi itibarlyle maruz kahnan azami kredi riski (A+8+C+D+E) (1) - 105.433 3.167.955 -

- Azami riskin teminat vs lie gUvence aitina aiinmt~ kisrni (2) - - - -

A. Vadesi geçmemi$ ya da de~er dU~uklU~Une
u~ramami$ finansal varlikiarin net defter de~erl 105.433 3.167.956
8. Ko~uliari yeniden gUrU~uimUç butunan aksi takdirde vadesi geçmi$ veya de~erdu$UkiU~une uUramI~ sayilacak finansai variikiann defterde~erl - - - -

C. Vadesi geçmi~ ancak de~er dU~UkiU~üne u~ramami~ vartikiarin net defter de~eri . . -

. Teminat vs lie guvence aitina aIinmi~ kismi . . -

D. De~er dO$UkiU*Une uUrayan vartikiarin net defter de~erierl - - - -

4adesi geçmi~ (brUt defter de~erl) . . - -

-De~er d0~uki0~U (-) . . - -

-Net deUedn teminat, vs ite güvence aitina aiinmi~ kismi . . - -

vadesi geçmemi~ (brut detter de~eri) . . -

-De~er dU$OkiOOU (.) - - -

Net de~erin teminat vs lie gUvence aitina atinmi~ kismi - - . -

E. Biianço di~i kredi riski içeren unsurlar - . - -

31 Araiik 2015 itibariyie
Di~er Ticari Sankaiardaki Finansal

Alacakiar alacakiar Mevduat yatirimlar

Raportama tarihi itibartyle maruz kalinan azami kredi riski (A+R+C+D÷E) (1) 2754 214.170 2117.168
- Azami riskin teminat vs ile gOvence aitina aiinmi~ kismi (2) - -

A. Vadesi geçmemi~ ya da deUer du~UkiQOUne - - -

u~ramam’~ finansai varlikiarin net detterde~ed 2.754 214170 2.117.165
8. Ko~uiiari yeniden garU~0imu~ butunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dU~ukIuöUne uOram’~ sayitacak finansat varlikiarin defter deöeri - - -

C. Vadesi gegmi~ ancak de~er dO$OkiOOUne u~ramami$ vartakiarin net defter de~ert
- Terninat vs lie gUvence aitina aiinmi~ kismt
D. DeOer dU~0kiüOUne u~rayan varliktarin net defter deöerleri
-Vadesi geçmi~ (brot defter de~eri)
-De~er d0~UkiU~O (-)

-Net deOerln teminat, vs lie gUvence aitina alinmi~ kismi
-Vadesi geçmemi$ (brOt defter deUeri)
-De~er dU~UkiU~0 (-)

-Net deöeriri teminat vs ite gOvence ahna aiinmi$ kismi
E. Siianço di~i kredi dski içeren unsurtar
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliüi Finansal Kiralama Iktisadi I~Ietmesi

31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iliflin açiklayzci notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gosteriImi~tir.)

17. Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteIi~i ye dUzeyi (devami)

Likidite riski

Mevcut ye ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin tonlanabilme riski, yeterli sayida ye yuksek kalitedeki
kredi sa~ayiciIarinin eri~iIebiIirIi~inin sUrekli kilinmasi suretiyle yUnetilmektedir.

Ihtiyatli likidite riski yonetirni, yeterli älçüde nakit ye menkul kiyrnet tutmayi, yeterli miktarda kredi i~IemIeri ile
fon kaynakiarinin kuIIaniIabiIirIi~irii ye piyasa pozisyonlarini kapatabilme gQcünü ifade eder.

I~Ietme’nin 31 Aralik 2016 ye 31 Aralik 2015 tarihleri itibariyle, vade tarihierine gore ticari borçlarinin vade
da~iIimIari a~a~idaki gibidir:

31 Aralik 2016

SözIe~me uyarinca
SözIe~me uyarinca vadeler Defter nakit çiki~lar 3 aydan 3-12 ay 1-5 ylI

De~eri toplami (=1+11+111) kisa (I) arasi (II) arasi (III)
TUrev olmayan finansal
yukümlülUkler

Ticari borçlar 21 6.027 21 6.027 21 6.027

Toplam 216.027 216.027 216.027

31 Aralik 2015

SözIe~me

SözIe~me uyarinca vadeler uyarinca nakitDefter çiki~Iar toplami 3 aydan 3-12 ay 1-5 yil
Deöeri (=1+11+111) kisa (I) arasi (II) arasi (III)

Turev olmayan finansal
yUkumlUlUkler
Ticari borçlar 122.181 122.181 122.181 - -

Toplam 122.181 122.181 122.181 - -

Faiz orani riski

I~Ietme’nin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle taiz riski bulunmamaktadir (31 Aralik 2015: Bulunmamaktadir).

Yabanci para riski

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle dovizli bakiyesi bulunmadlOindan yabanci pars riski bulunmamaktadir (31
Aralik 2015: Bulunmamaktadir).

16. Finansal tablolari önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolarin açik, yorumlanabilir ye
anIa~iIabiIir olmasi açisindan açiklanmasi gereken di~er hususlar

Bulunmamaktadir (31 Aralik 2015 : Bulunmamaktadir).
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