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BAÔIMSIZ DENETçI RAPORU
Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~l Iktisadi I~ietmesi YOnetim Kuruluna
Finansal Tablolara jIi~kin Rapor
Finansal Kiralama, Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri Birli~i Iktisadi I~letmesi’nin
(I~Ietme”) 31 Aralik 2016 tarihll bilançcsu lie ayni tarihte sona eren hesap dOnemine ait; kar veya zarar
ye di~er kapsamli gelir tablosu, Ozkaynak de~i~im tablosu, nakit aki~ tabiosu lie Onemli muhasebe
politikalari ni Ozetleyen dipnotlar ye difler aciklayici notlardan oIu~an ili~ikteki finansal tablolari ni
denetlemi~ bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara ~Ii~kin SorumIuIu~u
I~letme yonetimi; finansal tablolarin Turkiye Muhasebe Standartlarina uygun olarak hazirlanmasindan,
gerçe~e uygun bir bicimde sunumundan ye hata veya hue kaynakli Onemli yanhi~lik icermeyen finansal
tablolarin hazirlanmasini sa~lamak 1cm gerekll gOrdu~u Ic kontrolden sorumludur.
Ba~Imslz Denetcinin SorumIuIu~u
SorumIuIu~umuz, yapti~imiz ba~imsiz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkinda gOru~
vermektir. Yapti~imiz ba~imsiz denetim, Kamu GOzetimi Muhasebe ye Denetirn Standartiari Kurumu
(KGK”) tarafindan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlarinin bir parçasi clan Ba~imsiz Denetim
Standartlari’na uygun olarak yurutulmu~tur. Bu standartiar, etik hUkumlere uygunluk sa~lanmasini ye
ba~imsiz denetimin, finansal tabloiarin Onemli yanhi~lik içerip içermedi~ine dair makui guvence elde
etmek üzere planlanarak yUrutulmesini gerektirmektedir.
Ba~imsiz denetim, finansal tablolardaki tutar ye açiklamalar hakkinda denetim kaniti elde etmek
amaciyla denetim prosedurlerinin uygulanmasini içerir. Bu prosedurierin seçimi, finansal tablolardaki
hata veya hue kaynakli ‘Onemli yanhi~lik” risklerinin de~eriendiriimesi de dâhil, ba~imsiz denetçinin
mesleki muhakemesine dayanir. Ba~imsiz denetçi, risk de~erIendirmelerini yaparken, ~artlara uygun
denetim prosedUrierini tasariamak amaciyla i~letmenin finansal tabloiarinin hazirlanmasi ye gerçe~e
uygun sunumuyla ulguli Ic kontroiu de~erlendirir, ancak bu de~erlendirme, i~letmenin Ic kontrolunQn
etkinli~ine ili~kin bir gOru~ verme amaci ta~imaz. Ba~imsiz denetim, bir bOtun olarak finansal tablolarin
sunumunun de~erIendirilmesinin yani sira, i~letme yonetimi tarafindan kuilanilan muhasebe
politikalarinin uygunlu~unun ye yapilan muhasebe tahminierinin makul oiup oImadi~inin
de~eriendirilmesini de içerir.
Ba~imsiz denetim sirasinda elde etti~imiz ba~imsiz denetim kanitiarinin, gOrü~umuzun oiu~turulmasi
cm yeterli ye uygun bir dayanak oIu~turdu~una inaniyoruz.
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G~ru~umuze gäre, finansal tabloiar, Finansal Kiraiama, Faktoring ye Finansman ~irketieri BirIi~i Iktisadi
I~Ietmesi’nin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyla finansal durumunu ye ayni tarihte sona eren hesap dOnemine
alt finansal performansini ye nakit aki~iarini; Turkiye Muhasebe Standartiari’na uygun oiarak turn Onemli
yonieriyie gerçe~e uygun bir biçimde sunmaktadir.
Mevzuattan Kaynakianan Di~er YUkümlülüklere hi~kin Rapor
TTK’nin 402 nd maddesinin dOrdQncu fikrasi uyarinca; i~letme’nin 1 Ocak 31 Aralik 2016 hesap
dOneminde defter tutma duzeninin, UK lie I~Ietme esas sOzie~mesinin finansai raporlamaya iii~kin
hUkDmierine uygun oimadi~ina dair Onemli bir hususa rastianmami~tir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiüi Iktisadi i~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle
finansal durum tablosu
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)

Notlar

Can
dönem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2016

Geçmi~
donem
Ba~imsiz
denetimden
gecmi?
31 Aralik 2015

115.422
590
1.022

91.313
8.378
386
904

117.034

100.981

Va rilkIa r
Donen varlikiar
Nakitve nakitbenzerlerj
Ticari alacaklar
Dj~er alacaklar
Difler donen varliklar

3
4
6

Toplam darien vanliklar

-

Duran varhklar

~

~

Toplam duran varliklar

2.579

Toplam varliklar

119.613

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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-

100.981

Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiUi iktisadi içletmesi
31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle
finansal durum tablosu
(Turn tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)
Carl donem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2016

Gecmi~ donem
8a~imsiz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2015

5
8
6

1.903
20.818
-

1.303
27.098
295

8
7

11.470
18.875

3.752
18.703

53.066

51.151

1.425

7.846

1.425

7.846

54.491

58.997

105.000

105.000

(2.092)
(2.092)
(61.166)
23.380

(1.850)
(1.850)
(57.660)
(3.506)

65.122

41 .984

119.613

100.981

Notlar
YukUmlUlUkler ye Ozkaynaklar
Kisa vadeli yUkUmlUlukler
Ticari borçlar
çaIi~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin borclar
Di~er borçlar
çaIi~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin kiss vadeli
kar~iIikIar
DiOer kiss vadeli yOkumlolukier
Toplam kisa vadeli yukUmlülukler
Uzun vadeli yukUmlulukler
çaI~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin uzun vadeli
kar~iIikIar

8

Toplam uzun vadeli yUkumlUlUkler
Toplam yükumlUlUkler
Ozkaynaklar
Sermaye
Kar veya zararda yeniden siniflandirilmayacak birikmi~
di~er kapsamli giderler
-TanimIanmi~fayda planlari yeniden OIçum kayiplari
Geçmi~ yillarzararlari
Net donem kari/(zarari)
Toplam özkaynaklar
Toplam yUkümlUlUkler ye özkaynaklar

14
8

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

Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiUi iktisadi içletmesi
I Ocak- 31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosu
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gösterilmiçtir.)

Notlar
Kar veya zarar kismi
Sati~lar
Sati~Iarin maliyeti (-)

9
9

Can donem Gecmi~ donem
Baflimsiz
Baöimsiz
denetimden
denetimden
qeçmiç
geçmi~
I Ocak 2016- I Ocak 201531 Aralik 2016 31 Aralck 2015
539.580
(183.077)

490.590
(173.817)

356.503

31 6.773

(341 .346)
-

(324.332)
(2)

15.157

(7.561)

5.864
(159)

5.797
(1.279)

Vergi öncesi kar!zarar

20.862

(3.043)

Vergi ge!ir I (gideri)
- DOnem vergi gideri
- Ertelenmi~ vergi geliri

-

-

2.518

463

23.380

(3.506)

(303)
61

(2.313)
463

-

-

(242)

(1.850)

23.138

(5.356)

BrUt kar
Gene! yonetim giderleri (-)
Difler faa!iyet giderleri (-)

10

Faaliyet kânilzarari
Finansal gelir!er
Finansa! giderler(-)

12

Net dönem kârlzarari
Diöer kapsamli geIinI(gider)
Kâr veya zararda yeniden siniflandinilmayacaklar
TanimIanmi~ fayda planlari aktDeryal kayip fonu
ErteIenmi~ vergi ge!iri
Kar veya zarar olarak yeniden siniflandinilacaklar
Diöer kapsamli gider, net
Toplam kapsamli gelir!(gider)

8

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tarnamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i Iktisadi i~Ietmesi
I Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
özkaynak de~i~im tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriIrni~tir.)

Kâr veya zararda yeniden
siniflandirilmayacak
birikmi~ diöer kapsamli
gelirler ye giderler
T animlanmi~ fayda planlari
yeniden alcum kayiplari

Sermaye
I Ocak 2015 itibariyle bakiye

-

-

Net donem
kari

Geçmi~ yiIIar
zararlari

105.000

-

-

-

57.660
(3.506)

(57.660)

-

(1.850)

-

-

(3.506)
(1.850)

-

(1.850)

(3.506)

-

(5.356)

31 Aralik 2015 itibarlyle bakiye

105.000

(1.850)

(3.506)

(57.660)

41 .984

I Ocak 2016 itibariyle bakiye

105.000

(1.850)

(3.506)

(57.660)

41.984

-

-

3.506
23.380

(3.506)

-

(242)

-

-

23.380
(242)

-

(242)

23.380

-

23.138

105.000

(2.092)

23.380

(61.166)

65.1 22

Transferler
Net donem kari
Di~erkapsamli gelir
Toplam kapsamli gelir

Transferler
Net dönem kari
DiUer kapsamli gelir
Toplam kapsamli gelir
31 Aralik 2016 itibariyle bakiye

(57.660)

bzkaynaklar
toplami

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parcasidir.
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-

-

-

47.340
-

-

Finansai Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birliüi Iktisadi Içletmesi
I Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
nakit aki~ tablosu
(TOm tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)

Carl dönem

2016

Carl dbnem
Ba~imsiz
denetimden
qeçmi~
I Ocak
31 Aralik
2015

23.380

(3.506)

(5.864)
(2.518)
5.018
7.718

(5.774)

27.734

(2.296)

8.174
(118)
600
(6.280)
(123)
(11.742)

7.529
(282)
(20.831)
867
(15.832)

18.245

(30.845)

5.841

5.780

5.841

5.780

-

-

Ba~imsiz
denetimden
geçmi~

I Ocak

-

31 ArabIc

Notiar
~~Ietme faaliyetlerinden nakit aki~Iari
Net donem kari
Dönem kari lie i~ietme faaiiyetierinden saüianan net nakit
giri~ieri mutabakati 1cm gerekii dOzeitmeler
Faiz geliri
Vergi lie iigiii dUzeltmeier
Kidemtazminati kar~iii~i
Izin kar~ih~i

12
II
8
8

i~ietme sermayesindeki de~ikiikierden önceki faaiiyet
zarari
Ticari aiacaklar ye difler alacakiardaki deöi~im
Difler dorien varhkiardaki de~i~im
Ticari borçlardaki de~i~im
caIi~aniara sa~Ianan faydaiardaki de~i~im
Diöer borçlar ye difler yukOmiOlOkierdeki de~i~im
Kidem tazminati odemeieri

4, 6
5
6
8

Esas faaiiyetierden sa~ianan net nakit
Yatirim faaiiyetierinden kaynakianan nakit aki~iari
Ahnan faizier

12

Yatirim faaliyetlerinde kuilaniian net nakit
Finansman faaiiyetlerinde kuiianilan net nakit

-

6.311
673

-

Nakit ye nakit benzerierindeki net arti~ I azaIi~
Donem ba~i nakit ye nakit benzerieri donem ba~i bakiyesi

3

24.086
91.296

(25.065)
116.361

Dönem sonu nakit ye nakit benzerleri de~erier

3

115.382

91.296

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parcasidir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman Sirketleri BirIi~i iktisadi I~letmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gOsteriImi~tir.)

1.

i~letme hakkinda genel bilgi

isletme’nin organizasyonu
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliOi, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring
ye Finansman Sirketleri Kanunu gere~ince 25 Temmuz 2013 tarihinde kuruImu~tur. Birlik Geçici yonetim
kurulu Finansal Kiralama Derne~i, Faktoring Derne~i ye Tuketici Finansmani Sirketleri Derne~i’nin
yonetim kurulu Oyelerinin bir araya gelmesi ile oluçturulmu~, daha sonra 22 Ekim 2013 tarihinde
gerçekIe~tirilen Genel Kurul toplantisinda asil Yonetim Kurulu 3 yil 1cm seçiImi~tir.
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman çirketleri Birli~i Iktisadi I~letmesi ç’I~Ietme”) TUrkiye’de
faaliyet gostermekte olup Yonetim Merkezi; Esentepe Mahallesi, BuyOkdere Caddesi, Bahar Sokak,
No:1 3 River Plaza Kat:1 8 Otis No: 48-49 34394 çi~Ii, Istanbul, TOrkiye adresinde bulunmaktadir. Bilanço
tarihi itibariyla çaIi~an sayisi l’dir. (2015 çali~an sayisi:1)
Turkiye’de faaliyet gosteren butUn finansal kiralama, faktoring ye fmnansman ~irketIeri, Kanun
hukumlerine gore faaliyet izni aldikiari tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e Uye olmak, bu StatU
hukumlerine uymak ye Birli~in yetkili organlarinin aIdi~i kararlari uygulamak zorundadirlar.
31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle I~Ietme’nin Odenmi~ sermayesi 105.000 TL olup, tamami
Finansal Kiralama, Faktoring ye Fmnansman Sirketleri 8irIi~i tarafindan odenmi~tir.
Faaliyet Konusu:
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birli~i Iktisadi lçletmesi 24 Mart 2014 tarihli ticaret
sicil gazetesinde ilan edilerek kuruImu~tur. Iktisadi I~letme’nin amaç ye konusu a~a~idaki gibidir:
a.

TUrkiye’de Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri i~lemlerinin geli~mesine ye
yayginIa~masina yOnelik faaliyetleri yUrutmeye,
b. Finansal Kiralarna, Faktoring ye Finansman çirketleri konusunda en Ost duzeyde ye kalitede hizniet
verilebilmesi arnaciyla inceleme ye ara~trrma yapmaya, yaptirmaya,
c. SektorOnOn insan kaynakiarini olu~turma ye geli~tirme ile ilgili sertifikasyon, e~itim, Olçme ye
de~erIendirme sistemlerinin kurulmasi için gerekli yatirimlari yapmaya,
d. Sistemin duzenli ~ekiIde i~letiImesine yonelik personel ye i~letme harcamalari yapmaya,
e. SektOrdeki uzman personel sayisini artirmaya ye ilgili sektOrleri tanitma amaciyla e~itim programlari
hazirlamaya ye uygulamaya,
f. SektOr imajinin en Ust dQzeye yOkseltilmesini sa~Iamak amaciyla gerekli tanitimlari yapmaya, kitap,
dergi, bro~Or yayinlamaya, video bant, CD, DVD vb hazirlamaya, bunlara Ian ye rekiam alniaya,
konusu He ilgili kitaplarin basim ye yayin hakiarini almaya, thai etmeye, satmaya, sureli ye sOresiz
yayinlar yapmaya, bilimsei nitelikte seminer, sempozyum, konferans organize etmeye, Uyesi olan
kurumlarda ye alici i~letmelerde çaliçan personelin e~itimine yonelik olarak kurslar dOzenlemeye,
g. Birlik uyesi kurumlarda çaIi~anlar arasinda sosyal dayani~ma duygusunun geli~mesi için yemekli
toplantilar olmak Ozere çe~itli organizasyonlar dDzenlemeye,
h. Faaliyet alanindaki i~IemIeri ile ilgili hizmet geliri elde etmeye yonelik faaliyette bulunmaya,
Finansal Tablolarm Onaylanmasi:
31 Aralik 2016 tarihi itibariyla ye bu tarihte sona eren hesap donemine ait hazirlanan finansal tablolar,
I~ietme’nin Yonetim Kurulu tarafindan 9 Mart 2017 tarihinde onayIanmi~tir. Mevzuat çerçevesmnde
l~ietme’nin yetkili kurullarinin ye dUzenleymci kurumlarin fmnansal tablolari de~i~tirme yetkisi
bulunmaktadir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliUl iktisadi I~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriIrni~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 (UK), vergi mevzuatina ye T.C. Maliye
BakanIi~i tarafindan yayinlanan Tek Dozen Hesap Pianina uygun olarak tutrnaktadir.
l~ietrne, Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurulu tarafindan belirienen usul ye esaslar
çerçevesinde turn i~lemIerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeIe~tirmek, finansal
raporlarini bilgi edinme ihtiyacini kar~iIayabilecek biçim ye içerikte, anla~iiir, guvenhlir ye
kar~iia~tiriiabilir, denetime, analize ye yorumlamaya eiveri~ii, zarnaninda ye do~ru ~ekiide duzeniemek
zorundadir.
Finansal tabio ye dipnotiarin hazirlanmasinda, KGK tarafindan 20 Nisan 2013 tarihinde yayinlanan
“Finansal Tabio Ornekieri ye Kuiianim Rehberi”nde belirtlien esasiar kullanilmi~tir.
Finansal tablolar yasal kayitlara dayandirilmi~ ye TL cinsinden ifade edilmiç olup, KGK tarafindan
yayinlanan Turkiye Muhasebe Standartlari’na gore I~letme’nin durumunu iayikiyla arz edeblirnek 1cm bir
takim duzeltme ye sinifiandirma de~ikliklerine tabi tutularak hazirlanmiflr.
l~ietme’nin fonksiyonei pars birirni Turk Lirasi (TL)’dir.
Kar~iIa~tirmaIi bilgiler ye änceki donem tarihil finansal tablolarin yeniden dUzenlenmesi
Tutarliiik prensibine gore I~letme’nmn can donem finansal tablolari Onceki dOnemle kar~iIa~tirmali olarak
hazirlanmaktadir. Carl donem kar veya zarar ye difler kapsamb gelmr tabiolaninin sunumu lie uyguniuk
sa~lanmasi agisindan kar~ila~tirmali bilgiler gerekli gOruidu~unde yeniden duzenlenir veya
sin ifiandinilir.
Netie~tirme I mahsup
Içenik ye tutar itibaniyle Onern arz eden her tuniu kaiem, benzer nitelikte dahi olsa, fmnansai tabiolarda ayri
gosterihr. Onernim olmayan tutanlar, esasiari veya fonksiyonlari açisindan birbmnine benzeyen kalemler
itibanhyle topluIa~tiniIarak gosterilir. I~lem ye oiayin OzunUn rnahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu i~lem
ye olayin net tutarlari Uzermnden gOsterilmesi veya vanlikianin, de~er du~ukluflu du~uidukten sonraki
tutariari Uzenmnden izienmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihiali olarak de~eriendinilmez. I~ietme’nmn
normal i~ aki~i içinde gerçekle~tmrdi~i i~lemier sonucunda, elde etti~i gelmnler, i~lem veya olayin Ozone
uygun oimasi ~artiyla net deflerleri uzerinden gOsterikr.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i Iktisadi i~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iIi~kin aciklayici notlar (devami)
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gosterilmi~tir.)

2.

Finansal tablolann sunumuna iliflin esaslar (devam)

A.

Sunuma iliflin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeltiImi~ standartlar ye yorumlar
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine ait finansal tablolarin hazirlanmasinda esas
alinan muhasebe politikalari a~a~ida Ozetlenen I Ocak 2016 tarihi itibariyie geçerli yeni ye de~i~tirilmi~
TFRS standartiari ye TFRYK yorumlari di~inda Onceki ylida kulianilanlar ile tutarli olarak uygulanmi~tir.
Bu standartlarin ye yorumiarin I~letme’nin mali durumu ye performansi uzerindeki etkiieri ilgili
paragraflarda açikianrni~tir.
i) I Ocak 2016 tarihinden itibaren gecerli olan yeni standart, deUi~ikIik ye yorumlar
TFRS 11

—

MU~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (DeUi~ikIikIer)

TFRS 11, faaliyeti bir i~letme te~kil eden mu~terek faaliyetlerde ortaklik payi edinimi muhasebesi ile iigili
rehberlik etmesi icin de~i~tirilmi~tir. Bu de~i~iklik, TFRS 3 I~ietme Birle~melerrnde beIirtildi~i ~ekilde
faaliyeti bir i~letme te~kiI eden bir mu~terek faaliyette ortakhk payi edinen i~Ietmenin, bu TFRS’de
belirtilen rehberlik ile ters du~enler hang, TFRS 3 ye di~er TFRS’lerde yer alan i~letme binle~meIeni
muhasebesine ili~kin turn likeleri uygulamasini gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen i~letme, TFRS
3 ye i~letme binle~rneleni lie iigili difler TFRSierin gerektirdi~i bilgileni agiklamalidir. Soz konusu
de~i~ikli~in I~ietme’nin finansai dunumu ye performansi Uzerinde higbir etkisi oimamiflr.
TMS 16 ye TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ye ~tfa Yöntemlerinin AcikliOa Kavu~turuImasi
(TMS 16 ye TMS 38’deki Deöi~ikIikIer)
TMS 16 ye TMS 38’deki De~i~iklikler, maddi duran varliklar igin hasilata dayali arnortisman hesaplamasi
kullanimini yasakiami~ ye maddi olmayan duran varlikiar 1gm hasilata dayali amortisman hesaplamasi
kuiianimini Onemli Olgude sinirlandirmi~tir. SOz konusu de~i~ikr~in I~letme’nin finansai dunumu ye
performansi Uzeninde higbir etkisi olmami~tir.
TMS 16 Maddi Duran Varlikiar ye TMS 41 Tarimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler (De~içikIikIer)
TMS 16’da, “ta~iyici bitkiler”in muhasebele~tirilrnesine ili~kin bir de~i~iklik yapilmi~tir. Yayinlanan
deOi~ikhkte UzUm asmasi, kauguk a~aci ya da hurma a~aci gibi canli vanlik sinifindan oian ta~iyici
bitkilenin, olgunlaçma doneminden sonra bir donemden fazia UrOn verdi~i ye i~ietrneler tarafindan Urun
verme OmrU sUresince tutuldu~u belirtiimektedir. Ancak ta~iyici bitkiler, bir kere olgunia~tiktan sonra
Onemb biyolojik donU~Umden gegmedikieri 1gm ye i~levleri imalat benzeni oidu~u 1gm, de~i~ikIik ta~iyici
bitkilermn TMS 41 yenine TMS 16 kapsaminda muhasebeie~tirilmesi gerektiflini ortaya koymakta ye
“rnahyet modeli” ya da “yeniden de~enleme modeli” lIe de~erlenrnesine izmn vermektedmr. Ta~iyici
bitkilerdeki UrUn ise TMS 41deki sati~ maliyetieni dU~QImu~ gerge~e uygun de~er modeli ile
muhasebele~tmnilecektmr. De~i~iklik çmrket gin gegenli de~ildir ye I~letme’nmn finansal durumu veya
performansi Uzenmnde etkisi olmami~tir.
TMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak Yontemi (TMS 27’de DeUi~iklik)
Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartiani Kurumu (KGK), i~letmelenmn bmreysel fmnansal
tabiolaninda ba~li ortakhklarve iflrakierdeki yatirimlarin muhasebele~tmnilmesmnde ozkaynak yonteminin
kuilanilmasi segene~ini yeniden sunmak gin TMS 27’de de~i~iklik yapmiflr. Buna gore i~letmelenin bu
yatinimlani:
• maliyet de~eniyle
• TARS 9 uyarinca
veya
• TMS 28’de tanirnlanan Ozkaynak yontemmni kullanarak muhasebele~tirmesi gerekmektedmr.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman Sirketleri Birli~i iktisadi i~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Yeni ye dUzeltilmi~ standartlar ye yorumlar (devami)
l~letmelerin ayni muhasebele~tirmeyi her yatirim kategorisine uygulamasi gerekmektedir. De~i~iklik
Sirket icin geçerli de~iidir ye l~letme’nin finansal durumu veya performansi Ozerinde etkisi olmamiçtir.
TFRS 10 ye TMS 28: Yatirimci i~Ietmenin Içtirak veya
Katkilari DeUi~ikIikler

I~

Ortakli~ina Yapti~i Varlik Sati~Iari veya

-

TFRS 10 ye TMS 28deki bir i~tirak veya i~ ortakli~ina verilen bir ba~li ortakIi~in kontrol kaybini ele
almadaki gereklilikler arasindaki tutarsizli~i gidermek icin TFRS 10 ye TMS 28’de de~i~ikIik yapmiflr.
Bu de~i~ikIik ile bir yatirirnci ile i~tirak veya i~ ortakli~i arasinda, TFRS 3’te tanimlandi~i ~ekli lie bir
i~letme te~kil eden varlikiarin sati~i veya katkisindan kaynakianan kazanç veya kayiplarin tamaminin
yatirimci tarafindan muhasebeIe~tiriIn,esi gerekti~i acikIi~a kavu~turuimu~tur. Eski baOIi ortaklikta
tutulan yatirimin gerçe~e uygun de~erden yeniden Olçulmesinden kaynaklanan kazanç veya kayiplar,
sadece ili~iksiz yatirimcilarin 0 eski ba~Ii ortakliktaki paylari OlçusUnde muhasebeie~tiriImehdir.
DeOi~ikIikler ~irket için geçerli de~ildir ye l~Ietme’nin finansal durumu veya performansi Uzerinde etkisi
olmami~tir.
TFRS 10, TFRS 12 ye ThIS 28: Yatirim I~letmeIeri: Konsolidasyon istisnasinin uygulanmasi (TFRS
10 ye TMS 28’de Deöiciklik)
~ubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardindaki yatirim i~Ietmeleri istisnasinin
uygulanmasi sirasinda ortaya çikan konulari ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ye TMS 28’de
de~i~iklikler yapmi~tir: De~i~ikIikler ~irket cm gecerh de~ildir ye Içletme’nin finansal dururnu veya
performansi Uzerinde etkisi oImami~tir.
TMS 1: Aciklama Inisiyatifi (TMS l’de DeUi~iklik)
TMS ide de~i~iklik yapmi~tir. Bu de~içiklikler; Onemlilik, Ayri~tirma ye alt toplamlar, Dipnot yapisi,
Muhasebe politikalari açiklamalari, Ozkaynakta muhasebele~tirilen yatirimlardan kaynaklanan difler
kapsamli gelir kalemlerinin sunumu alanlarinda dar odakli iyile~tirmeler içermektedir. De~i~ikliklerin
I~Ietme’nin finansal tablo dipnotlari Uzerinde Onemli bir etkisi oimami~tir.
TFRS YiIIik iyile~tirmeIer, 2012-2014 Donemi
KGK, “ThRS YiIIik lyile~tirmeler, 2012-2014 DOnemi’ni yayinlamiflr. Dokuman, de~ikIikierin sonucu
olarak de~ikli~e u~rayan standartlar ye ilgili Gerekçeler hariç, dart standarda be~ de~i~iklik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ye de~i~ikliklerin konulari a~a~idaki gibidir:
-

-

-

-

TFRS 5 Satiç Amaçli Elde Tutulan Duran Varliklar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma
yontemlerindeki deOi~iklikIermn (sati~ veya ortakiara da~itim yoluyla) yeni bir plan olarak de~iI, eski
planin devami olarak kabul ediIece~ine açiklik getirilmi~tir
TFRS 7 Finansal Aragiar: Açiklamalar bir finansal varli~in devredilmesinde hizmet sozleçmelermnin
de~erlendirilmesmne ye netle~tirmeye ili~kin TFRS 7 açiklamalarinin ara dOnem Ozet finansal tablolar
cm zorunlu olmadiOina ili~kin açiklik getirilmiflr
TMS 19 cali~anIara Sa~lanan Faydalar yOksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinh~inin,
borcun bulundu~u Olkede de~N borcun ta~indi~i para biriminde de~erlendirilece~ine aç,klik
getirilmi~tir
TMS 34 Ara Danem Finansal Raporlama gerekli ara donem açiklamalarinin ya ara donem finansal
tablolarda ya da ara donem finansal tablolardan gonderme yapilarak sunuiabilece~mne açiklik
getirilmiçtir.
—

—

—

—

SOz konusu deOi~ikliklerin I~letme’nin finansal durumu ye performansi Uzerinde bir etkisi olmami~tir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirliUi iktisadi i~Ietmesi
31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

Yeni ye dUzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
ii) Yayinlanan ama yUrürIü~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolarin onaylanma tarihi itibariyle yayimlanmiç fakat can raponlama donemi icin henUz
yUrDnI0~e girmemi~ ye çirket tarafindan erken uyguianmaya ba~lanmami~ yeni standartlar, yorumlar ye
de~i~ikIikler a~a~idaki gibidir. I~ietme aksi beiirtiimedikçe yeni standart ye yorumiarin yOrOrlu~e
girmesinden sonra finansal tablolarini ye dipnotlarini etkileyecek gerekli de~i~ikIikleni yapacaktir.
TFRS 15- MU~teriIerIe Yapilan Sozleçmelerden Doüan Kasilat
KGK EyluI 2016’da TFRS 15 M0~terilenIe Yapilan SOzleçmelerden Do~an Hasilat standardini
yayinlami~tir. Yayinlanan bu standart, UMSK’nin Nisan 201 6’da UFRS 15’e açiklik getirmek için yapti~i
de~iklikIeri de içermektedir. Standarttaki yeni be~ a~amaIi model, hasilatin muhasebele~tirme ye
oiçum ile ilgili gereklilikleri acikiamaktadir. Standart, mO~teniierie yapilan sOzle~melerden do~an hasilata
uygulanacak olup bir i~letrnenin oIa~an faaliyetleri ile ilgili olmayan bazi finansal olmayan varlikiarin
(Orne~in maddi duran varlik ciki~lari) sati~inin muhasebeIe~tiriIip olçOlmesi cm model olu~turmaktadir.
TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleridir. Erken
uygulamaya izin veniimektedir. TFRS 15’e geçi~ 1cm iki alternatif uygulama suriuImu~tur; tam geriye
dOnUk uygulama veya modifiye edilmi~ geriye donuk uygulama. Modifiye edilmi~ geriye donok uygulama
tercih ediidi~mnde Onceki donemler yeniden dOzenlenmeyecek ancak mall tablo dipnotlaninda
kar~ila~tirmali rakamsal bilgi verilecektir. Soz konusu standardin l?letrne’nmn fmnansal durumu veya
performansi Ozermnde Onemli bir etkisi olmasi beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2016’da TFRS 9 Fmnansal Araçlar’i nihai hallyle yayinlami~trr. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebele~tirme projesinin üç yOnOnu: siniflandirma ye olçrne, de~er dO~uklO~U ye fmnansal riskten
korunma muhasebesmni bir araya getirmektedir. TFRS 9 fmnansal varliklarin içinde yonetildikleri i~
modelini ye nakit skim Ozellikierini yansitan akilci, tek bir sinifiama ye Olçum yakla~imina
dayanmaktadir. Bunun Qzerine, knedi kayipiarinin daha zamanli muhasebele~tinilebilmesini sa~layacak
ileriye yonelik bir ‘bekienen kredi kaybi’ modeli lie de~er dO~Uklu~u muhasebesine tabi olan tam finansal
araçlara uygulanabilen tek bir model kuruImu~tur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ye difler i~letmeiermn,
finansal borçlarini gerçe~e uygun de~eri ile Oiçme opsiyonunu sectikleri durumlarda, kendi kredi
de~erlilikienindeki du~O~e ba~li olarak finansal borcun gerçe~e uygun de~erindeki azalmadan dolayi kar
veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleni sonucunu do~uran “kendi kredi riski” denilen konuyu eie
aimaktadir. Standart ayrica, risk yanetimi ekonomismni muhasebe uygulamaiari lie daha iyi
ili~kilendirebilmek 1cm geliflnilmi~ bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasinda ba~iayan yiHik hesap donemleni cm geçerlidmr ye standardin torn gerekhhiklenmnmn
erken uygulamasina izin yenilmektedir. Alternatif olarak, i~letrneier, standarttaki di~er ~artlani
uyguiamadan, sadece “gerçe~e uygun de~en deOi~imi kar yeya zanara yansitilan” olarak belirlenmi~
finansal yukOmlalOklenmn kazanç yeya kayipianinin sunulmasina ili~kmn hUkumieri enken uyguiamayi
tercih edebilinler. l?letrne, standardin fmnansal dunumu ye performansi Uzenine etkilenmni
de~enlendirmektedir.
iii) Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinIanmi~ fakat KGK
tarafindan yayinlanmami~ yeni ye dUzeItiImi~ standartlar ye yorumlar
A~a~ida listelenen yeni standartiar, yorumlar ye mevcut UFRS standartiarindaki de~i~iklikier UMSK
tarafindan yayinlanmiç fakat carl raporlama donemi 1cm henOz yUnOniU~e gmrmemiflr. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlarve de~i~ikhkier henOz KGK tarafindan TFRS’ye uyarianmami~tir/yayinlanmami~tir
ye bu sebepie TFRS’nin bmr parçasini olu~turmazlan. I~letme flnansai tablolarinda ye dipnotiarda gerekli
de~i~iklmklerm bu standant ye yorumlar TFRS’de yOrOrlO~e gmrdikten sonra yapacaktir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birii~i Iktisadi içletmesi
31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Yeni ye düzeItiImi~ standartiar ye yorumlar (devami)
TFRS 10 ye TMS 28: Yatirimci içletmenin Içtirak veya
Katkilari Deöiciklik

i~

OrtakIi~ina Yapti~i Varlik Sati~Iari veya

-

UMSK, Ozkaynak yontemi lie ilgili devam eden ara~tirma projesi çiktiiarina ba~h oiarak deOi~tiriImek
Uzere, Arahk 2015’te TARS love TMS 28’de yapilan sOz konusu de~ikhklerin geçerlilik tarihini sUresiz
olarak erteIemi~tir. Ancak, erken uyguiamaya halen izin vermektedir.
YiIIik iyiIe~tirmeIer 2010—2012 Donemi
-

TFRS 13 Gerceäe Uygun Deger OlçumU
Karar Gerekceieri’nde açikiandi~i uzere, Ozerlerinde faiz orani beiirtiimeyen kisa vadeh ticari alacak ye
borçlar, iskonto etkisinin Onemsiz olduflu durumlarda, fatura tutarindan gOsterilebiiecektir. De~i~ikiikier
derhal uyguianacaktir.
YiIiik iyiieçtirmeier 2011—2013 Dönemi
-

UFRS 16 Kiralama içlemieri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama I~iemieri” standardini yayinianmi~tir. Yeni standart, faaliyet
kiralamasi ye finansai kiralama ayrimini ortadan kaidirarak kiraci durumundaki ~irketier icin birçok
kiraiamanin tek bir model aitinda biiançoya alinmasini gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
~irketler için muhasebeie~tirme bOyuk Olçude deOi~memi~ oiup faaiiyet kiraiamasi lie finansal kiralama
arasindaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ye UMS 17 lIe ilgili Yorumiarin yerine gececek
oiup 1 Ocak 2019 ye sonrasinda ba~iayan yiilik hesap donemieri cm geçeriidir. UFRS 15 “MO~teriierIe
Yapilan SOzle~meierden Do~an Hasilat” standardi da uyguIandi~i surece UFRS 16 1cm erken
uygulamaya izin veriimektedir. De~i~ikiik çirket 1cm geçerli de~iidir ye I~ietme’nmn finansal durumu veya
performansi Uzerinde etkisi olmayacaktir.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekle~memi~ Zararlar için
Muhasebeleçtirilmesi (DeUiciklikler)

ErteIenmi~ Vergi Varlikiarinin

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gehr Vergileri standardinda de~i~ikhklerini yayinlamiflr. Yapilan
de~I~ikhkIer gerçe~e uygun deOeri lie OiçUien borçianma araçiarina ih~kin erteienmi~ vergi
muhasebeie~tiriimesi konusunda agikhk getirmektedir. Defli~iklikIer; gerçekIe~memi~ zarariar cm
erteienmi~ vergi variikiarinin muhasebeie~tiriimesi hukumieri konusunda, uyguiamadaki mevcut
farkhhkiari gidermeyl amaçiamaktadir. De~i~ikhkier, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda ba~iayan yiflik hesap
donemieri cm geriye donuk oiarak uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin veriimektedir. Ancak,
de~i~ikhklermn ilk kez uyguiandi~i donem, karçiia~tirmah sunuian ilk donemin açiii~ Ozkaynakiarindaki
etki, açili~ geçmi~ yiNar kariari/zarariari ye di~er Ozkaynak kaiemleri arasinda ayrr~tiriimadan, açili~
geçmi~ yiNar kariari/zararlarinda (ya da uygun oimasi durumunda bir di~er Ozkaynak kaiemmnde)
muhasebeie~tiriiebiiecektir. ~irket bu muafiyeti uygulamasi durumunda, fmnansal tabio dipnotiarinda
açiklama yapacaktir. De~içikhk I~Ietme cm geçerh de~iidir ye i~ietme’nin finansai durumu veya
performansi Uzermnde etkisi oirnayacaktir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketleri BirIi~i iktisacii i~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Yeni ye duzeItiImi~ standartiar ye yorumlar (devami)
IJMS 7 Nakit Aki~ Tabiolari (DeUiciklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Aki~ Tablolari standardinda de~i~ikliklerini yayinlami~tir.
De~i~ikIikler, ~irketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanicilarina sa~lanan bilgilerin
iyile~tirilmesi 1cm UMS 7’ye açiklik getirilmesini amaçlamaktadir. Dipnot açikiamalarindaki iyile~tirmeier,
~irketierin finansal borçlarindaki de~i~iklikler 1cm bilgi sa~lamasini gerektirmektedir. De~i~iklikler, 1 Ocak
2017 ye sonrasinda ba~iayan yiilik hesap dOnemleri icin uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. I~letme’nin/Grup’un bu de~i~ikIikleri ilk kez uygulamasinda, Onceki denemiere ili~kin
kar~iia~tirmali bilgi sunulmasina gerek yoktur. SOz konusu de~i~ikliklerin I~ietme’nin fmnansal durumu ye
performansi Uzerindeki etkileri de~erlendiriImektedir.
IJFRS 2 Hisse Bazli Odeme içlemierinin Siniflandirma ye ~lçUmU (DeUi~iklikIer)
UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazli Odemeler standardinda defli~iklikler yayinlami~tir.
De~ikIikler, belirli hisse bazli Odeme i~lemIerinin nasil muhasebele~tiriimesi gerekti~i ile ilgili UFRS
2’ye açikiik getirilmesini amaçiamaktadir. Defli~iklikler a~a~idaki konularin muhasebele~tiriImesini
kapsamaktadir;
a. nakit olarak Odenen hisse bazli Odemelerin OicQmUnde hakedi~ ko~ullarinin etkileri,
b. stopaj vergi yukumlUIOkIeri açisindan net mahsup OzelliOi bulunan hisse bazli Odeme i~lemieri,
c. i~lemmn niteii~ini nakit olarak Odenen hisse bazli i~lemden Ozkayna~a dayali hisse bazli i~leme
dOnu~tUren hOkum ye ko~uiIardaki de~i~ikIikler.
De~i~iklikler, I Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri gin uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik çirket gin gegerli de~ildir ye I~letme’nin finansal durumu veya
performansi Ozermnde etkisi olmayacaktir.
UFRS 4 Sigorta Sözle~meleri (Deöi~ikIikler);
UMSK EyluI 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta SOzle~meieri’ standardinda de~iklikier yayimlami~tir. UFRS
4de yapilan de~i?ikiik iki farkli yakla~im sunmaktadir: Ortuk yakla~im (overlay approach)’ ye ‘erteleyici
yakla~im (deferral approach)’. Yeni de~i~tirilmi~ standart:
a. Sigorta sOzle~meieri tanzim eden tOrn ~irketiere yeni sigorta sOzle~meIeri standardi yayimlanmadan
Once UFRS 9 Fmnansal Araglar standardinin uygulanrnasindan oiu~abilecek daigalanmayi kar veya
zarardan ziyade di~er kapsamli gelirlerde muhasebeIe~tirrne hakki sa~iayacaktir, ye
b. Faaliyetleri a~irIikh olarak sigorta lie ba~lantili olan ~irketlere UFRS 9 Finansal Araglar standardini
iste~e ba~li olarak 2021 yilina kadar gegici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Fmnansal Aragiar
standardini uygulamayi erteleyen i~ietmeIer halihazirda var olan UMS 39 ‘Fmnansal Araglar’ standardini
uyguiamaya devam edeceklerdir.
De~iklikler, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan ylilik hesap donemleri gin uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik ~irket gin gegerli de~ildir ye l~ietme’nin finansai durumu veya
performansi Ozerinde etkisi olmayacaktir.
IJMS 40 Yatirim Amacli Gayrimenkuller:
(DeUi~iklikler)

Yatirim Amacli Gayrimenkullerin Transferleri

UMSK, UMS 40 “Yatirim Arnagh Gayrirnenkuller” standardinda de~i~iklik yayiniami~tir. Yapiian
de~i~ikhkler, kullanim amaci deOi~ikli~mnin, gayrimenkuiun yatirim arnagli gayrimenkui’ tanimina
uymasina ya da uyguniu~unun sona ermesine ye kullanim amaci de~i~ikli~ine ih~kin kanitlarin mevcut
olmasina ba~li oldu~unu beiirtrnektedir. De~m~ikhkler, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~iayan yillrk hesap
donemleri 1gm uygulanacaktir. Erken uyguiarnaya izmn verilmektedir. DeOi~iklik ~irket igin gegerli de~ildir
ye I~ietme’nmn finansal dururnu veya performansi uzerinde etkisi olrnayacaktir.
(14)

Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi lktisadi içletmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Yeni ye düzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
UFRS Yorum 22 Yabanci Para Cinsiden Yapilan I~IemIer ye Avans Bedelleri
Bu yorum yabanci pare cinsinden alinan veya yapiian avans Ociemelerini kapsayan i~iemierin
muhasebeIe~tiriImesi konusuna açiklik getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varli~in, gider veya gelirin ilk muhasebele~tirilmesinde kuilanilacak dOviz kurunun
belirlenmesi amaci lie i~lem tarihini, içletmenin evans abmi veya odemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varhk veya parasai olmayan yOkOmlukierini ilk muhasebeleçtirdi~i tarih olarak beiirtmektedir.
I~letmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya dOzenledi~i sigorta poliçelerine (reasurans poliçeleri dahil)
veya sahip oldu~u reasQrans policeierine uyguiamasina gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yilhk hesap donemieri 1cm uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik çirket cm geçerli de~iidir ye l~ietme’nin finansal durumu veya
performansi Uzerinde etkisi olmayacaktir.
UFRS YiIlik Iyile~tirmeler

—

2014-2016 Donemi

UMSK, a~a~ida behrtiien standartiari de~i~tirerek, UFRS Standartlari 2014-2016 dOnemine ili~kmn Yiflik
Iyileçtirmeierini yayinlarni~tir:
-

-

-

UFRS 1 “Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarinin Ilk Uyguiamasi”: Bu de~i~ikIik, bazi
UFRS 7 açiklamalarinin, UMS 19 geçi~ hukumierinmn ye UFRS 10 Yatirim I~ietmeleri’nin kisa
donemli istisnalarini kaidirmi~tir. De~i~ikik, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yiilik hesap
donemleri cm uyguianacaktir.
UFRS 12 “Di~er I~letmelerdeki Payiara Ili~kmn Açikiamalar”: Bu de~i~iklik, i~ietmenin, UFRS 5
Sati~ Amaçh Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durduruian Faahyetler uyarinca sati~ amaçh oiarak
siniflandirilan ya da elden çikarilacak varlik grubuna dahii olup sati~ amaçli olarak siniflandirilan
ba~li ortaklrk, i~tirak veya l~ ortakliklarindaki paylari cm Ozet finansal bilgileri açiklamasi
gerekmedi~ine açiklik getirmektedir. De~i~iklik, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda ba~layan yrllrk hesap
donemieri 1cm uygulanacaktir.
UMS 28 “I~tiraklerdeki ye I~ Ortaklikiarindaki Yatirimlar”: Bu de~i~ikhk, i~tirakteki veya i~
ortakli~rndaki yatirim, bir giri~im sermayesi kurulu~u veya benzeri i~ietmeler yoluyla dolayli olarak
ya da bu i~letmelerce do~rudan elde tutuiuyorsa, i~letmenmn, i~tirakteki ye i~ ortakli~indaki
yatirimiarini UFRS 9 Fmnansal Araçlar uyarinca gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara
yansitilan oiarak Olçmeyi seçebilmesmnmn, her i~tirak veya I~ ortakli~inin ilk muhasebele~tirilmesi
sirasinda gegerli oldu~una aciklik getirmektedir. De~i~iklik, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~Iayan
yilhk hesap donemleri için uygulanacaktir. Erken uyguiamaya izin veriimektedir.

De~iklik Sirket icin geçerli de~ildir ye I~ietme’nmn finansal durumu veya performansi Uzerinde etkisi
olmayacaktir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birli~i iktisadi I~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar (devami)
(TOrn tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gOsterilmi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

B.

Onemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti

Finansal tablolarin hazirlanmasinda izienen Onemli muhasebe poiitikaiari a~a~ida Ozetlenmiflr.
(a)

Nakit ye nakit benzerleri

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

Finansal Araçlar

Alim-satim amaçb finansal varlikiar
Alirn-satim amaçli menkul kiymetler, kisa dOnem fiyat ye marj dalgalanmalarindan kar sa~lamak
amaciyia airnan veya kisa donemde kar sa~Iamak arnactyla hazirianrni~ bir portfOyde bulunan menkul
kiyrnetlerdir.
Alim-satim arnaçii menkul kiymetier kayda alinmalarini izleyen donemlerde rayiç de~erleri Ozerinden
de~erienir. Alirn-satirn amaçli rnenkui kiyrnetlerin rayiç de~erierinin belirlenmesinde çiki~ fiyatini
yansitti~i kabul edilen biianço tarihi itibariyla olu~an kapani~ gunundeki sati~ fiyati baz aiinrni~tir.
Alim-satirn arnaçli menkul kiyrnetlerin rayic de~erindeki de~i~ikIik sonucu ortaya çikan kar veya zarar
gelir tablosunda “Di~er gelir/gider”e dahil edilir.
Alirn-satim amacli menkul kiymetler i~Iern tarihi esasina gore kayda alinmakta ye kayitlardan
çikarilmaktadir.
(c)

caIi~anlara saOlanan faydalar

Kidem tazminati kar~iIiUi
TUrkiye’de mevcut kanunlar ye toplu i~ sOzIe~rneleri hUkumlerine gore kidem tazminati, ernekiiiik veya
i~ten cikarilma durumunda Odenmektedir. GUncellenrni~ olan TMS 19 “çaliçan!ara Sa~ianan Faydalar”
Standardi (“TMS 19”) uyarinca sOz konusu turdeki OdernelertanirnIanmi~ emeklilikfayda planlari olarak
nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleflrilen kidern tazminati yUkurnlulQ~u, turn çali~aniarin emeklilikleri dolayisiyla
ileride do~rnasi bekienen yukurnIulOk tutarlarinin net bugunku de~erine gore hesaplanrni~ ye finansal
tablolara yansitilmi~tir.
Kidem tazminati yukUrnIulO~U yasal olarak herhangi bir fonlarnaya tabi de~iIdir.
Kidern tazminati yukumlulU~U, içletrne’nin cali~anIarin a~irhkli olarak emekli olmasindan do~an
gelecekteki olasi yukurnIQlu~Unun bugOnku de~erinin tahminine gore hesapianir. TMS 19 (“cali~anIara
Sa~Ianan Faydalar”), i~Ietrnenin yUkumlulUkierinin tanimlanrni~ fayda planlari kapsarninda aktUeryal
de~erlerne yontemieri kuilanilarak geli~tiriImesini OngOrur.
iskonto orani erneklilik taahhutierinin vadeleri lie uyurnlu donernier icin ye taahhQt edilen yukQrnlUluklerin
Odenmesinde kullanilacak para birirni cinsinden tahmin edilmi~ olup 31 Aralik 2015 tarihh hesaplarnaya
gore yiNara gore de~i~en iskonto orani kuIIanilmi~tir. Uzun vadeli enfiasyon tahminleri için de iskonto
orani tahrninleri ile uyurniu bir yakia~im benirnsenrni~ yillara gore de~i~en enflasyon oraniari
kulianiImi~tir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i iktisadi içletmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gösteriIrni~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

B.

Onemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)

Iste~e ba~li i~ten ayrilmalar neticesinde Odenmeyip, I~letrne’ye kalacak alan kidem tazminati tutarlarinin
tahmini orani da dikkate alinir. çaI~anIarin iste~e ba~Ii ayrilma cranlarinin, geçmi~ hizmet sUresine tabi
olacafli varsayilir ye gecmi~ tecrubenin analizi yapilarak toplam kidem tazminati yUkumiQlu~unU
hesaplamak için varsayilan, gelecekte beklenen isteOe ba~li ayrilma bekientisi hesaplamaya yansitilir..
Buna gore yapilan aktOeryal hesaplamalarda çaIi~anlarin kendi iste~iyle aynlma olasiii~i, geçrni~ hizmet
sUresi arttikça azalan aranlarda olacak ~ekiide hesaplamaya dahil edilir.

(d)

Faiz gelirlerugiderleri

Faiz gelir ye giderleri ilgili dOnemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasina gOre muhasebele~tirilmektedir.
(e)

Kurum kazanci Uzerinden hesaplanan vergiler

I~Ietme %20 oranindaki TUrkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazanci uzerinden
tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi orani ticari kazancin tespitinde gider yazilan vergi matrahindan
indirilemeyen giderlerin ekienmesi ye vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirlerve yatirim
indirimleri dQ~UldQkten sonra kalan matrah Ozerinden hesaplanmaktadir.
TUrkiye’de gecici vergi Qçer aylik dOnemler itibariyla hesaplanmakta ye tahakkuk ettirilmektedir.
Zararlar, gelecek yiliarda olu?acak vergilendirilebilir kardan du~Qlmek Ozere maksimum 5 yil taçinabilir.
Ancak, olu~an zararlar geriye donuk olarak Onceki yillarda olu~an karlardan dQ~uIemez.
Turkiye’de vergi de~erlendirmesiyle ilgili kesin ye kati bir mutabakatla~ma prosedUru bulunmamaktadir.
~irketler ilgili yiiin hesap kapama donemini takip eden yilin 1-25 Nisan tarihleri arasinda vergi
beyannamelerini hazirlamaktadir. Vergi Dairesi tarafindan bu beyannameler ye buna baz clan
muhasebe kayitlari 5 yil icerisinde incelenerek deOi~tirilebilir.
(f)

Kur deUi~iminin etkileri

Yabanci para cinsinden clan i~lemler, i~lemin yapildi~i tarihte geçerli clan kurdan; yabanci para
cinsinden alan parasal varlik ye borçlar ise, dOnem sonu TOrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi dOviz ali~
kurundan Turk lirasina çevriimi~tir. Yabanci para cinsinden alan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya
çikan gelir ye giderler, ilgili donemin gelir tablosuna dahil ediImi~tir.
(g)

Ticari borçlar

Ticari borçlar, gerçekle~mi~ mal ye hizmet alimlari ile ilgili faturaIanmi~ ya da faturalanmami~ tutariari
ihtiva etmekte olup, vadeleri 3 aydan kisa alan bcrçlardan ciu~maktadir.
(h)

Bilanco tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki alaylar, dOnem karma ili~kin herhangi bir duyuru veya difler seçilmi~ finansal
bilgilerin karnuya açiklanmasindan sonra crtaya cikrni~ olsalar bile, bilanço tarihi lie bilançonun yayimi
icin yetkilendirilme tarihi arasindaki turn olaylari kapsar. l~letme, bilanço tarihinden scnraki duzeltme
gerektiren olaylarin ortaya cikmasi dururnunda, finansal tablolara alinan tutarlari bu yeni duruma uygun
~ekilde duzeltir.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi iktisadi Içletmesi
31 Aralak 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(TUrn tutarlar, Turk Liras, (“TV’) olarak gOsterilmi~tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

B.

Onemli Muhasebe Politikalarinin Ozeti (devami)

(I)

Kar~iIikIar, ~arta ba~li yükUmlülükler ye varlikiar

Kar~ilikIar bilanço tarihi itibartyla mevcut bulunan ye geçmi~ten kaynakianan yasal veya yapisal bir
yUkUmlQlO~Un bulunmasi, yQkUmlUlU~U yerine getirmek için ekonomik fayda sa~layan kaynaklarin
ciki~inin muhtemel olmasi ye yQkumluIQk tutari konusunda guvenilir bir tahminin yapiIabiidi~i
durumlarda muhasebeleçtirilmektedir. Tutarin yeterince guvenilir olarak OIçulemedi~i ye yOkUmlUIU~Un
yerine getirilmesi 1cm I~letn,e’den kaynak çikma ihtimalinmn bulunmadi~i durumlarda sOz konusu
yokumlulUk “Ko~ulIu” olarak kabul edilmekte ye notlarda açiklanmaktadir. 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle
l~Ietme’nin kar~ilik, ~arta ba~li yukUmIQIQk ye varlikiari bulunmamaktadir.

U)

Iliflhli taraflar

a)

Bir ki~i veya bu ki~inin yakin ailesinin bir Uyesi, a~a~idaki durumlarda I~Ietme ile iIi~kiIi sayilir:
Soz konusu ki~mnin,
(I)
(N)
(Ni)

b)

I~letme uzerinde kontrol veya mU~terek kontrol gQcune sahip olmasi durumunda,
I~letme uzerinde Unemli etkiye sahip olmasi durumunda,
l~Ietme veya l~letme’nin bir ana ortakIi~inin kilit yanetici personelmnin bir Qyesi olmasi
durumunda.

A~a~idaki ko~uIIardan herhangi birinin mevcut olmasi halinde i~letme I~letme lie iIi~kiIi sayilir:
(i)
(B)
(Ni)
(iv)
(v)

(vi)
(vN)

l~Ietme ye I~Ietme’nin ayni grubun Uyesi olmasi halinde,
I?letme’nin, di~er i~letmenin (veya difler i~ietmenin de Uyesi oldu~u bir grubun Uyesinin)
i~tiraki ya da i~ ortakIi~i olmasi halinde,
her iki i~letmenin de ayni bir QçuncQ tarafin i~ ortakii~i olmasi halinde,
i~letmelerden birinin OçUncu bir i~letmenin i~ ortakli~i olmasi ye difler i~Ietmenin sOz
konusu UçUncu i~Ietmenin i~tiraki olmasi halmnde,
I~Ietme’nin, l~Ietme’nin ya da I~Ietme Be ili~kiIi olan bir i~Ietmenin çali~anIarina ili~kin
olarak i~ten ayrilma sonrasinda sa~lanan fayda pianlarinin olmasi haiinde (I~letme’nin
kendisinin boyle bir planinin olmasi halinde, sponsor olan i~verenler de l~letme He
ili~kilidir),
l~letme’nin (a) maddesinde tanimlanan bir ki~i tarafindan kontrol veya mO~tereken kontrol
edilmesi halinde,
(a) maddesinmn (i) bendinde tanimlanan bir ki~inin i~letme Uzerinde Onemli etkisinin
bulunmasi veya sOz konusu i~ietmenin (ya da bu i~letmenin ana ortakIi~inin) kilit yonetici
personelinin bir Uyesi olmasi halmnde.
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiöi Iktisadi içletmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(TOrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gösterilrniçtir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

C.

~nemIi muhasebe deöerlendirme, tahmin ye varsayimlari

Firiansal tablolarin hazirlanmasi, bilanco tarihi itibariyla raparlanan aktif ye pasiflerin ya da açiklanan

~arta ba~Ii varlik ye yUkUmlulOklerin tutarlarini ye ilgili dOnem içerisinde olu~tu~u raporlanan gelir ye
giderlerin tutarlarini etkileyen tahmin ye varsayimlarin yapilmasini gerektirir. Bu tahminler yonetimin en
iyi kanaat ye bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuclar bu tahminlerden farklilik gosterebilir.
Tahmin ye kararlar devamli olarak de~erlendirilmektedir. Yonetim, ayni zamanda tahrninlerden ayri
olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanmasi sOreciyle ilgili bazi kararlar da almaktadir. Finansal
tablolardaki miktarlarda Unemli etkilere sahip kararlar ye gelecek mali yila ta~inan varlik ye
yukumlUloklerde Onemli OlçOde duzeitme gerektirebilecek tahminler a~a~idaki gibidir:
ErteIenmi~ vergi varilUinin taninmasi: Ertelenmi~ vergi varliklari, sOz konusu vergi yararinin
muhtemel oldu~u derecede kayit altina alinabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ye gelecekteki
muhtemel vergi yararlarinin miktari, l~letme tarafindan hazirlanan orta vadeli i~ plani ye bundan sonra
cikarilan tahminlere dayanir. l~ plani, I~letme’nin ko~uIlar dahilinde makul sayilan beklentilerini baz alw.
Maddi variiklann faydali omurieri: l~letme’nin varlikiarinin faydali ekonomik Omürleri, varli~i n iktisap
tarihinde I~letme tarafindan belirlenir ye dOzenli olarak uygunlu~u acisindan gOzden geçirilir. l~letme,
bir varIi~in faydali OmrUnQ o varli~in tahmini faydasini goz Onunde bulundurarak belirler. Bu
de~erlendirme, I~letme’nin benzer varliklarla ilgili deneyimlerine dayanir.
Kidem tazminati kar~iIiUi: I~Ietme, mevcut iç kanunu gere~ince, en az bir yil hizmet verdikten sonra
emeklilik nedeni ile i~ten ayrilan veya istifa ye kotu davrani~ di~indaki nedenlerle i~ine son verilen
personele belirli miktarda kidem tazminati odemekle yDkOmlUdQr. I~Ietme, finansal tablolarda yer alan
bu fayda planina ili~kin y0kumlUlU~u hesaplarken, kullanilacak iskonto orani, personel de~i~im cram
personel ucretlerinde meydana gelecek de~i~iklikler gibi faktorlere ili~kin tahmin ye varsayimlarda
bulunur.
3.

Nakit ye nakit benzerleri

Kasa
Banka
Vadesiz mevduatlar
-Vadeli mevduatlar
-

Toplam

31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

418

736

23.859
91.145

7.543
83.034

115.422

91.313

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatlarin yillik a~irlikli faiz cram %8
olup tahakkuk eden faiz tutari 40 TL’dir. Bankalarda bulunan TL mevduatin vade tarihi 2 Ocak 2017 dir
(31 Aralik 2015: Yillik faiz cram; %7,5 olup, tahakkuk eden faiz tutari 17 TL’dir. Mevduatin vade tarihi;
4 Ocak 2016’dir).
Nakit akimi tablosuna baz clan hazir de~erler a~a~idaki gibidir:
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Hazir deOerler
Eksi: Faiz tahakkuklari

115.422
(40)

91.313
(17)

Nakit aki~ tablosundaki nakitye nakit benzerleri

115.382

91 .296
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Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi iktisadi I~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar(devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImi~tir.)

4.

Ticari alacakiar

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle ticari alacakiar Uyelerden olan 590 TL tutarindaki e~itim hizmetlerinden
alacakiardan oIu~maktadir. (31 Aralik 2015: 8.378TL).
5.

Ticari borçlar
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Di~er borçlar (*)

1.903

1.303

Toplam

1.903

1.303

(*) Di~er borçlar, bina ortak gider payi, e~itim kirtasiye-basim matbaa gideri, kargo ye e~itmen
Ocretlerinden oIu~maktadir.
6.

DiUer alacakiar ye borclar

31 Aralik 2016 tarihi ~irketjn difler alacakiari bulunmamaktadir (31 Aralik 2015: 386 TL).
31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle di~er borçlarin detayi a~aflidaki gibidir:
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

-

295

-

-

-

295

IIi~kiIi taraflara difler borçlar
IIi~kiIi olmayan taraflara di~er borçlar
Toplam
7.

Di~er kisa vadeli yukumlUlUkler

DiOer kisa vadeli yukumlulOkler 18.875 TL tutarinda Odenecek vergi ye fonlardan oIu~maktadir. (2015:
18.703 TL)
8.

caIi~anIara sa~Ianan faydalar

çaIi~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin 20.818 TL tutarindaki borçlar; Odenecek sosyal sigorta
primlerinden, çaIi~anIar adina Odenen gelir vergilerinden (31.12.2015:27.098 TL) çaIi~anIara sa~Ianan
faydalara iIi~kin uzun vadeli kar~iIikIar; kidem tazminati kar~iIikIarindan ye çaIi~anIara sa~Ianan
faydalara iIi~kin kisa vadeli kar~iIikIar se izin karciliOindan oIu~maktadir.
Odenecek kidem tazminati her hizmet yili cm bir aylik brut maa~ kadardir ye bu tutar 31 Aralik 2016
tarihi itibarryla 4.29721 TL ile sinirIandiriImi~tir (2015: 3.82837 TL).
l~Ietme, 31 Aralik 2016 itibariyle 1.425 TL tutarinda kidem tazminatr kar~ili~i ayirmiçtir (31 Aralik 2015:
7.846 TL).
YOkUmIUIukIermn bugunku de~erinin hesaplanmasinda kullanilan aktoeryal varsayimlar a~a~ida
beIirtiImi~tir:

Iskonto orani
Enflasyon orani

(20)

31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

4,50%
6%

%2,83
%6

Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiUi iktisadi I~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara iliflin aciklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gosteriIrni~tir.)

8.

caliçanlara saülanan faydalar (devami)

I~Ietmenin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle izin kar~iIiOi tutari 11.470 TL’dir (31 Arahk 2015: 3.752 TL).
31 Aralik 2016 ye 2015 tarihlerinde sona eren yillar itibariyle kidem tazminati hareket tablosu a~a~idaki
gibidir:
2016
7.846
845
4.173
(11.742)
303

2.313

1.425

7.846

I Ocak2Ol6—
31 Aralik 2016

1 Qcak2OlS—
31 Aralik 2015

Yurtici sati~Iar (*)

539.580

490.590

Net sati~Iar

539.580

490.590

(181 .789)
(1.288)

(172.378)
(1.439)

356.503

316.773

AçiIi~ bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Odenen tazminatlar
Aktueryal kayip
Kapaniç bakiyesi
9.

2015
1.535
138
3.860
-

Satiçlar

EOitim giderleri (-)
Kargo ye kurye giderleri

(-)

BrUt kar
(*)

Yurtiçi sati~Iar, Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman çirketleri sektOrlerinin geliçmesine ye
yayginIa~masina yonelik yOrutulen e~itim hizmet bedellerinden oIu~maktadir.

10.

Genel yonetim giderleri (-)
I Ocak2OlG—
31 Aralik 2016

1 Ocak2OlS—
31 Aralik 2015

Personel giderleri
Dani~manIik giderleri
Kira gideri
Di~er

(258.427)
(53.131)
(21.353)
(8.435)

(246.371)
(50.179)
(19.538)
(8.244)

Toplam

(341 .346)

(324.332)

(21)
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finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)

11.

Vergi

TOrkiye’de, kurumlar vergisi cram 2016 yilc 1cm %20’dir (2015: %20). Bu oran, kurumlarin ticari
kazancina vergi yasalari gere~ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin have 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.
TOrkiye’deki bir i~yeri ya da daimi temsilcisi aracilr~i ile gelir elde eden kurumlar Fe Turkiye’de yerIe~ik kurumlara
Odenen kar paylarindan (temettuler) stopaj yapilmaz. Bunlarin di~inda kalanlara yapilan temettO Odemeleri ikili
anla~ma hukumleri sakli olmak Ozere %15 oraninda stopaja tabidir. Karin sermayeye ilavesi, kar da~itcmi
sayilmaz ye stopaj uygulanmaz.
Turk vergi mevzuatina gOre beyanname Uzerinde gOsterilen mali zararlar 5 yili a~mamak kaydryla donem
kurum kazancindan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmi~ yil karlarindan mahsup edilemez.
TOrkiye’de Odenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa~Iamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadir. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap dOneminin kapandi~i ayi takip eden dorduncu ayin
25’inci gunu 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
miktarlarr de~i~ebiIir.
l~letme’nin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle vergi yQkOmlOlu~Q bulunmamaktadir. (31 Aralik 2015:
Bulunmamaktadir).
I~Ietme’nin 2016 ye 2015 hesap dOnemlerine ait vergi giderinin mutabakati a~a~idaki gibidir
2016

2015

Vergi öncesi (zarar) I kar

20.862

(3.043)

Vergi Oncesi kar uzerinden hesaplanan vergi
Mali zarar
Kanunen kabul edilmeyen giderler

(4.172)
4.411
(239)

609
(609)

-

-

Toplam vergi gideri

-

ErteIenmi~ vergi
I~letme, ertelenmi? vergi varlikve yukOmluloklermni, varlikve yukumluluklerin bilançodaki kayitli de~erleri ilevergi
de~erleri arasinda olu~an geçici farklar uzerinden bilanço tarihi itibariyle yasala~mi~ vergi oranlarini kullanarak
hesaplamaktadir. Ileriki dOnemlerde gerçekle~ecek gecici farkiar Ozerinden yQkUmlulUk metoduna gore
hesaplanan ertelenmi~ vergi varliklari ye yukumlulukleri icin uygulanan oran %20’dir (2015- %20).
31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle birikmi~ geçici farklar ye ertelenmi~ vergi varlik ye yOkQmlulUklerinin
bilanço tarihieri itibariyle yOrUrlukteki vergi oranlari kullanilarak hesaplamalarinin dOkumu a~a~idaki gibidir:
Verghlendirilebilir
_______________________________________________________ gechci farkiar
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015
Kidem tazminati kar~ili~i
Kullanilmami~ izin kar~ili~i

1.425
11.470

Ertelenen vergi vadi~i

12.895

(22)

Ertelenen vergi
vadi~i/ (yuk0mlOlO~u)
31 Aralrk
31 Aralik
2016

-

285
2.294

-

2.579

-

2015
-

-

Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman $irketleri BirliUl iktisadi I~Ietmesi
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
finansal tablolara iliçkin aciklayici notlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) oiarak gösterilmi~tir.)

12.

Finansal gelirleri

Finansman gelirler 5.864 TL tutarindaki mevduat faiz gelirlerinden oIu~maktadir (1 Ocak 31 Aralik
2015: 5.769 TL). Faiz tahakkulari 40 TL tutarinda faiz tahakkuk gellri içermektedir. (31 Aralik 2015: 17
TL).
—

13.

IIi~kili taraf aciklamalari

çirketin 31 Aralik 2016 tairihi itibarlyle ili~kiIi taraflardan herhangi bir alacafli bulunmamaktadir (31 Aralik
2015: Bulunmamaktadir.)
~irketin 31 Aralik 2016 tairihi itibariyle iIi~kili taraflara herhangi bir borcu bulunmamaktadir (31 Aralik
2015: 295 TL).
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle Ost dOzey yoneticilere saOlanan menfaatler bulunmamaktadir (31 Aralik
2015: Bulunmamaktadir).
14.

Sermaye

31 Aralik 2016 itibariyla I~letme’nin 105.000 TL turarindaki sermayesi, Finansal Kiralama, Faktoring ye
Finansman Sirketleri Birli~i tarafindan tahsis edilmi~tir.
15.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteliöi ye dUzeyi

Risk yönetimi amaçlari ye prensipleri
I~Ietme, faaliyetlerinden dolayi, borc ye sermaye piyasasi fiyatlari, dOviz kurlari ile faiz oranlarindaki
de~i~imlerin etkileri dahil çe~itIi finansal riskiere maruz kalmaktadir. I~letme’nin risk yonetim programi,
mali piyasalarin OngOrUleniezli~ine ye de~kenli~ine odaklanmakta olup, I~Ietme’nin mali performansi
uzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçIami~tir.
Kredi riski
Finansal araclari elinde bulundurmak, kar~i tarafin anla~manin gerekierini yerine getirememe riskini de
ta~imaktadir. I~letme yonetimi bu riskieri, her anla~mada bulunan kar~i taraf cm ortalama riski kisitlayarak
ye gerekti~i takdirde temmnat alarak kar~ilamaktadir. Içletme’nin tahsilat riski, esas olarak Oyelerinden olan
alacakiarindan do~abiln,ektedir.

(23)
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15.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteliUl ye duzeyi (devami)
31 Aralik 2016 itibarlyle

Raporlama tarihi itibariyie maruz kalinan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
-Azami riskin teminat vs lie gUvence altina aiinmi~ kismi (2)
A. Vadesi geçmemi~ ya da de~er di4OkiU~une
u~ramami~ finansal variikiarin net defter de~erj
B. Ko~uiiari yeniden gorOçUim(4 bulunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dU~ukiU~Une u~ran,i~ sayilacak finansal varirkiarEn defter de~eri
C. Vadesi geçmi~ ancak de~er dU~tikiU~une u~ramami~ variikiarin net defter de~eri
- Teminat vs lie gUvence aitina aiinrm~ kismi
D. De~er di4OkiU~0ne u~rayan varlikiarin net defter de~erleri
-Vadesi geçmi~ (brut defter de~eri)
-De~er dU~ukiu~U (-)
-Net de~erin teminat, vs lie gOvence aitina aiinmi~ kismi
-Vadesi geçmemi~ (brUt defter de~eri)
-De~er d(40kiU~U (-)
-Net de~erin teminat vs lie gUvence aitina ahnn,i~ kismi
E. Biianço di~i kredi riski içeren unsuriar

Di~er
alacakiar

Ticari
alacakiar

Bankalardaki
Finansal
mevduat yatirimlar

-

590

115.004

-

-

-

-

-

-

590

115.004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diöer
alacakiar

Ticari
alacaklar

Bankalardaki
mevduat

386

8.378

90.577

386

8.378

90.577

31 Aralik 2015 itibariyle

Raporiama tarihi itibariyie niaruz kairnan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
Azami riskin teminat vs lie gOvence aitina ahnmi~ kismi (2)
A. Vadesi geçmemi~ ya da de~er dUçUkiU~0ne
u~ramami~ tinansai varirkiarin net defter de~eri
B. Ko~uNari yeniden goru~uimu~ buiunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dU~ukiU~Une u~rami~ saydacak finansai varirkiarin defter de~eri
C. Vadesi geçmi~ ancak deOer dUçUkiu~une u~ramami~ varhkiarin net defter de~eri
- Terninat vs iie guvence aitina ahnmi~ kismi
D. De~er di4Ukiu~Une u~rayan varhkiarin net defter de~erieri
-Vadesi geçmi~ (brut defter de~eri)
-De~er dU~ukiu~u (-)
-Net de~erin teminat, vs lie gUvence aitina ahnmi~ kismi
-Vadesi geçmemi~ (brut defter de~eri)
-De~er dU~ukiO~a (-)
-Net de~erin teminat vs lie gUvence aitina aiinmi~ kismi
E. Biianço di~i kredi riski içeren unsuriar
-

(24)

Finansal
yatirimlar
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15.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteliöi ye dUzeyi (devami)

Likiclite riski
Mevcut ye ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayida ye yUksek kalitedeki
kredi sa~IayiciIarinin eri~iIebiIirIi~inin sQrekli kilinmasi suretlyle yonetilmektedir.
Ihtiyatli likidite riski yOnetimi, yeterli OlçOde nakitve menkul kiymettutmayi, yeterli miktarda kredi i~IemIeri ile
fon kaynakiarinin kuIIaniIabiIirIi~ini ye piyasa pozisyonlarini kapatabilme gQcunO ifade eder.
l~Ietme’nin 31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle, vade tarihierine gore ticari borçlarinin vade da~iIimIari
a~a~idaki gibidir:
31 Aralik 2016
SozIe~me uyannca vadeler

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

3 aydan
kisa (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 ylI
arasi (III)

TUrev olmayan
finansal yukumlOlUkler
Ticari borçlar

1.903

1.903

1.903

-

-

Toplam

1.903

1.903

1.903

-

-

SözIe~me
uyarinca nakit
Defter çikiçlartoplami
Deöeri
(=1+11+111)

3 aydan
kiss (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 yil
arasi (III)

31 Aralik 2015
SözIe~me uyarinca vadeler
Turev olmayan
finansal yUkUmlUlOkler
Ticari borclar

1.303

1.303

1.303

-

-

Toplam

1.303

1.303

1.303

-

-

Faiz orani riski
I~Ietme’nin 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadir (31 Aralik 2015: Bulunmamaktadir).
Yabanci para riski
I~Ietme, dOviz cinsinden borçlu veya alacakli bulunulan mebIa~Iarin TL’ye cevrilmesinden dolayi kur
de~i~ikIerinden do~an dOviz kuru riskine maruz kalmaktadir. I~Ietme, kur riskini azaltabilmek icin doviz
pozisyonunu dengeleme amaçli bir politika izlemektedir.
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle dOvizli bakiyesi bulunmadiflindan yabanci pars riski bulunmamaktadir (31
Aralik 2015: Bulunmamaktadir).
16.

Finansal tablolari onemli ölcOde etkileyen ya da finansal tablolarin acik, yorumlanabilir ye
anIa~iIabilir olmasi acisindan aciklanmasi gereken diöer hususlar

Bulunmamaktadir (2015: Bulunmamaktadir).
17.

Bilanco tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadir.
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