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BA~IMSIZ DENETcI RAPORU
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i YOnetim Kuruluna
Konsolide Finansal Tablolara ~li~kin Rapor
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birti~i’nin (Birlik’) ye ba~h ortakliklarinin (hep
birlikte “Grup” olarak an~Iacakt~r) 31 Aralik 2016 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile ayni tarihte
sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosu, konsolide
Ozkaynak de~im tablosu ye konsolide nakit aki~ tablosu ile önemli muhasebe politikalarini Ozet~eyen
dipnotlar ye di~er aciklayici notlardan oIu~an iIi~ikteki konsolide finansal tablolarini denetIemi~
bulunuyoruz.
Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara ~li~kin SorumIuIu~u
Grup yonetimi; konsolide finansal tablolarin Turkiye Muhasebe Standartlarina uygun olarak
hazirlanmasindan, gerçe~e uygun bir bicimde sunumundan ye hata veya hue kaynakli Onemli yanIi~Iik
icermeyen finansa~ tablolarin hazirlanmasini sa~Iamak için gerekli gOrdu~u iç kontrolden sorum~udur.
Ba~jimsiz Denetcinin SorumIuIu~u
SorumIuIu~umuz, yapti~imiz ba~imsiz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkinda göru~
vermektir. Yapti~imiz ba~imsiz denetim, Kamu GOzetimi Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurumu
(“KGK”) tarafindan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlari’nin bir parcasi olan Ba~imsiz Denetim
Standartlarina uygun olarak yurutuImu~tOr. Bu standartlar, etik hukumlere uygunluk sa~Ianmasini ye
ba~imsiz denetimin, finansal tablolarin Onemli yanIi~Iik içerip icermedi~ine dair makul gQvence elde
etmek üzere planlanarak yurutulmesini gerektirmektedir.
Ba~imsiz denetim, finansal tablolardaki tutar ye açiklamalar hakkinda denetim kaniti elde etmek
amaciyla denetim prosedürlerinin uygulanmasini icerir. Bu prosedurlerin secimi, finansal tablolardaki
hata veya hue kaynakli ‘Onemli yanhi~lik” riskierinin de~er~endiriImesi de dáhil, ba~imsiz denetçinin
mesleki muhakemesine dayanir. Ba~imsiz denetçi, risk de~erIendirmeIerini yaparken, ~artIara uygun
denetim prosedurlerini tasarlamak amaciyla i~Ietmenin finansal tablolarinin hazirlanmasi ye gerçe~e
uygun sunumuyla ilguli iç kontrolu de~erIendirir, ancak bu de~erIendirme, i~Ietmenin iç kontrolunun
etkinhi~ine iJi~kin bir gOru~ verme amaci ta~imaz. Ba~imsiz denetim, bir butun olarak finansal tablolarin
sunumunun de~erIendirilmesinin yani sira, i~Ietme yOnetimi tarafindan kullanilan muhasebe
politikalarinin uygunIu~unun ye yapilan muhasebe tahminlerinin makul olup oImadi~inin
de~erIendiriImesini de icerir.
Ba~imsiz denetim sirasinda elde etti~imiz ba~imsiz denetim kanitlarinin, gOru~UmUzun oIu~turuImasi
1cm yeterli ye uygun bir dayanak oIu~turdu~una inaniyoruz.
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Görü~
GOru~umuze gOre konsolide finansal tabloiar, Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri
Birii~i’nin ye ba~Ii ortakilkiarinln 31 Arallk 2016 tarihi itibariyla konsolide finansal durumunu ye ayni
tarihte sona eren hesap dOnemine alt konsolide finansai performansini ye nakit akl~larinl, Turkiye
Muhasebe Standartlari’na uygun olarak tUrn Onemli yOnleriyle gerce~e uygun bir biçimde sunmaktadir.
Di~er ilgiii Mevzuattan Kaynakianan Ba~lmslz Denetci Yükumlulukieri Hakkinda Raporiar
TTK’nin 402’nci maddesinin dOrduncU fikrasi uyarinca Grup’un I Ocak
31 Araiik 2016 hesap
dOneminde defter tutma dOzeninin, finansai tabloiarln, kanun lie Birlik esas sOzle~mesinin finansai
raporiamaya iii~kin hukumierine uygun olmadi~ina dair Onemli bir hususa rastlanmaml~tir.
—

TTK’nin 402’nci maddesinin dOrdUncU fikrasl uyarinca YOnetim Kurulu taraflmiza denetim kapsaminda
isterien aclklamalari yapmi~ ye talep edilen beigeieri vermi~tir.
Guney Ba~Imslz Denetim ye Serbest Muhasebeci Maii MO~aviriik A.~.
A member firm of Ernst & Young Giobal Limited

17 Mart2Ol7
Istanbul, Turkiye
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i ye BaüII Ortakhklari
31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle
konsolide finansal durum tablosu
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)
Carl dönem
BaöImsIz
denetimden
geçmi~
31 Aralik 2016

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

3
4

11.112.537
112.985

5

16.451

10.156.747
349.103
3.140
30.705

11.241.973

1 0.539.695

1.014.207
1.244.697
8.008
1.517

1.263.033
1.21 6.125
5.502
732

2.268.429

2.485.392

13.51 0.402

13.025.087

Notlar
Varlikiar
Donen varhklar
Nakitve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Di~er alacakiar
Difler dUnen varliklar

-

Toplam donen varliklar
Duran varlikiar
Maddi duran varliklar
Maddi olmayan duran varliklar
Er1eIenmi~vergivarIi~i
Di~erduran vartiklar

6
7
12

Toplam duran varhklar
Toplam varliklar

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi ye Baöh Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle
konsolide finansal durum tablosu
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmi%tir.)
Carl dönem
Ba~imsiz
denetimden
gecmi~
31 Aralik 2016

Geçmi~ donem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~)
31 Aralik 2015

9
10
11

477.206
245.865
1.848.667

387.498
260.674
2.077.079

10
12
13

58.446
90.355
80.450

23.396
293.878
140.261

2.800.989

3.182.786

12

13.620

12.180

10

82.577

56.695

96.197

68.875

2.897.186

3.251.661

9.773.951

5.497.889

8.100

(524)

8.100
831.165

(524)
4.276.061

Toplam özkaynaklar

10.613.216

9.773.426

Toplam yUkUmlUlukler ye özkaynaklar

13.51 0.402

13.025.087

Notlar
YükUmlUlUkler ye Ôzkaynaklar
Kisa vadeli yükümlUlükler
Ticari borçlar
çaIi~anIara sa~Ianan taydalara iIi~kin borçlar
Er1eIenmi~ gelirler
çah~anIara sa~Ianan taydalara iIi~kin kisa vadeli
kar~iIikIar
DOnem kari vergi yUkumIuIO~u
Difler kisa vadeli yOkumlulukler
Toplam kiss vadeli yUkUmlUlükler
Uzun vadeli yükUmlUlUkler
ErteIenmi~Vergi YUkumIuIu~u
çaIi~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin uzun vadeli
kar~iIikIar
Toplam uzun vadeli yUkUmlUlükler
Toplam yUkümlUlükler
Ozkaynaklar
Geçmi~ YiIIar Karlari/Zararlari
Kar veya zararda yeniden siniflandirilmayacak
birikmi~ di~er kapsamli giderler
TanimIanmi~ fayda planlari yeniden olçum
kayiplari
Net dOnem kari

10
10

-

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi ye Ba~Ii Ortakliklari
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImi~tir.)

Notlar

Can donem
Baöimsiz
denetimden
qecmi~
1 Ocak
31 Aralik 2016

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

Kar veya zarar kismi
Hasilat
Sati~Iarin maliyeti (-)

14
14

13.247.242
(3.529.505)

15.091.043
(3.1 54.583)

Brüt kar

14

9.717.737

11.936.460

Genel yOnetim giderleri (-)
Difler faaliyet gelirleri
Difler faaliyet giderleri (-)

15

(9.163.657)
1.300
(534.750)

(7.854.361)
18
(4.408)

20.630

4.077.709

1.268.974
(7.019)

1.016.532
(8.745)

1.282.585

5.085.496

(454.271)
2.851

(801 .668)
(7.767)

831 .165

4.276.061

16

Faaliyet kari
Finansal gelirler
Finansal giderler

(-)

17
18

Vergi öncesi kar/zarar
-

Dönem vergi gideri
ErteIenmi~ vergi geliri/(gideri)

12
12

Net dönem kâr/zarari
Diöer kapsamli gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden
siniflandirilmayacaklar
TanimIanmi~taydaplanIari aktueryal
(kayip)/kazanç tonu
- ErteIenmi~ vergi gideri/geliri
Kar veya zarar olarak yeniden
siniflandirilacakiar

1 517

-

12

Diöer kapsamli gider, net
Toplam kapsamli gelir

10.410
(1.785)

993

-

-

8.625

(524)

839.790

4.275.537

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi ye Baöli Ortakliklari
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
konsolide özkaynak de~i~im tablosu
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImi~tir.)
Kar veya zararda yeniden
siniflandirilmayacak birikmi~ di~er
kapsamli gelirler ye giderler
TanimIanmi~ fayda planlari yeniden
ölçüm kayiplari
1 Ocak 2015 itibariyle bakiyeler

Geçmiç yillar
Karlari

bzkaynaklar
toplami

1.855.858

3.642.031

5.497.889

(1 .855.858)
4.276.061

1.855.858

Net donem
kari
-

Transferler
Net danem kari
Difler kapsamli gelir

(524)

Toplam kapsamli gelir

(524)

4.276.061

-

4.275.537

31 Aralik 2015 itibariyle bakiye

(524)

4.276.061

5.497.889

9.773.426

1 Ocak 2016 itibariyle bakiyeler

(524)

4.276.061

5.497.889

9.773.426

(4.276.061)
831.165

4.276.061

-

-

4.276.061
(524)

Transferler
Net dönem kari
Diöer kapsamli gelir

8.625

Toplam kapsamli gelir

8.625

831 .165

-

839.790

31 Aralik 2016 itibariyle bakiye

8.101

831.165

9.773.950

10.613.216

-

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolariri tamamlayici bir parçasidir.
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-

-

831.165
8.625

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiUi ye BaUli Ortakliklari
1 Ocak -31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide nakit aki~ tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TV’) cinsinden ifade ediImi~tir.)

Can donem
Baölmsiz
denetimden
geçmi~
lOcak31 Aralik
2016

Geçmi~ donem
Ba~imsiz
denetimden
geçmi~
locak
31 Aralik
2015

831 .165

4.276.061

(228.41 2)
502.799
451 .420
51 .080
35.049
49.000
(1.268.037)

55.746
471.785
809.434
35.248
23.396
(1.015.858)

434.064

4.655.812

190.553
(981)
14.255
195
89.708
(13.823)
(61 .092)
(657.794)
(24.787)

(276.959)
3.140
189.503
4.828
(294.608)
63.194
(1.265.834)
(612.652)
(5.850)

(29.702)

2.460.574

16

1.275.770

981.271

5, 6

(282.545)

(87.377)

993.225

893.894

-

-

Notlar
~çIetme faaliyetleninden nakit aki~Iari
Net donem kari
Dönem kani ile i~Ietme faaliyetleninden saUlanan
net nakit giri~Ieri mutabakati 1cm gerekli
düzeltmeler
ErteIenmi~ masraf i~tirak paylari
Amortisman ye itfa paylari
Vergi ile ilgili duzeltmeler
Kidem tazminati kar~iIi~i
Izin kar~iIi~i
~upheIi aiacak kar~iIi~i
Faizgeliri

11
6, 7
12
9
9
16

i~Ietme sermayesmndeki de~i~ikIikIerden önceki
faaliyet kani
Ticari alacakiar ye di~er alacakiardaki de~i~im
Can dOnem vergisi ile ilgili varlikiardaki de~i~im
Di~erdonen varlikiardaki de~i~im
Difler duran vanlikiardaki de~içim
Ticari borçlardaki de~im
çaIi~anIara sa~Ianan faydalardaki de~i~im
Difler borçlar ye difler yukumlülOklerdeki de~i~im
Odenen vergi
Kidem tazminati odemesi

4
7
8
9
12

Esas faaliyetlerden saölanan net nakit
Yatirim faaliyetlerinden kaynakianan nakit aki~Iani
Alinantaizler
Maddi ye maddi olmayan duran varlik alimindan
kaynakianan nakit çiki~Iari
Yatirim faaliyeflerinden sa~lanan net nakit
Finansman faaliyetlerinde kullanilan net nakit
Nakit hareketlerindeki net de~i~im
DOnem ba~i nakit ye nakit benzeni de~enIer

3

963.523
10.087.329

3.354.468
6.732.861

Dönem sonu nakit ye nakit benzenleni deöerler

3

11.050.852

10.087.329

Ekteki dipnotlar bu tinansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i ye Ba~Ii Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
konsolide finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
1.

Grup’un organizasyonu ye faaliyet konusu

6361 sayili Kanun Oncesi benzer taaliyetieri üstlenen, Finansal Kiralama Derne~i, Faktoring Derne~i ye
Tuketici Finansmani ~irketleri Derne~i, Birli~in kurulu~u sonrasi faaliyetlerine gerek olmadi~ina karar
verilerek tastiye edilmi~tir.
Birlik, 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 çirketleri Derne~i’nin yOnetim kurulu Qyelerinin bir araya geimesi ile
oiu~turuImu~, daha sonra 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekIe~tiriien Genel Kurul toplantisinda asil Yonetim
Kurulu 3 yil için seçiImi~tir.
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketieri Birli~i (“Birlik”) ye ba~Ii ortakliklari Turkiye’de
faaliyet gostermekte olup Yönetim Merkezi; Esentepe Mahallesi, BUyukdere Caddesi, Bahar Sokak,
No:1 3 River Plaza Kat:1 8 Otis No: 48-49 34394 $i~Ii, Istanbul, TOrkiye adresinde bulunmaktadir. Bilanço
tarihi itibariyla grup çali~an sayisi 1 9’dur (31 Aralik 2015: 19).
Turkiye’de faaliyet gOsteren butUn finansal kiralama, factoring ye tinansman ~irketIeri, Kanun
hukumlerine gore taaliyet izni aldiklari tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e Uye olmak, bu Statu
hukumlerine uymak ye BirIi~in yetkili organlarinin aIdi~i kararlari uygulamak zorundadirlar.
Birlik ye bañli ortakliklarinin faaliyet konulari
Birlik, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri Kanunu gere~ince kurulmu~
tOzel kiçiIi~i haiz ye kamu kurumu niteli~inde bir meslek kuruIu~udur.
Birlik’in amaci serbest piyasa ekonomisi ye tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, sektUrlerin duzenleme like
ye kurailari do~rultusunda ~irketlerin hak ye menfaatlerini savunmak, sektärlerin bQyumesi, sa~likli
olarak çaIi~masi, ilgili mesleklerin geli~mesi, rekabet gücUnün artirilmasi amaciyla çaIi~malar yapmaktir.
Birlik bu amaci gerçekle~tirmek 1cm a~a~idaki garevleri yUrUtür:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

~)
h)
i)

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

SektOrlermn ye ilgili mesleklermn geli~tiriImesmne yönehk politikalar olu~turmak ye kararlar almak,
~irketlermn uyacaklari meslek ilkeleri ye standartlarini belirlemek,
Meslek ilkelermni ye etik ilkeleri beliriemek suretiyle ~irketlerin birlik ye mesle~mn gerektirdi~i vakar
ye disiplin içmnde ekonommnin ihtiyaçlarina uygun olarak çaIi~maIarini sa~lamak,
11gW mevzuat uyarinca alinan kararlar ile Kurum’ca alinmasi istenilen tedbirleri ~irketlere bildirmek
Rekabetçi ortamin korunmasi amaciyla gerekli tedbirieri almak,
Yurt içinde ye yurt di~inda sektOrleri temsil etmek, tanitmak ye bu konuda kamuoyunu
aydinlatmak cm çali~malarda bulunmak
Ekonomi, mali sektOr ye kendi sistemindeki yurt îçî ye yurt di~i geF~meleri izleyerek topIayaca~i
bilgileri uyelermne ye ilgililere uIa~tirmak,
$irket ye sektOrlerle ilgili olan konularda resmi makam ye kurulu~lara genel mahiyette isti~ari
mutalaa vermek
~irketIer arasi ili~kilerde mesleki dayani~mayi guçlendirecek kararlar almak,
Uyeleri arasinda ortak projelere iIi~kmn i~ birIi~ini temin etmek,
~irket ye sektOrlerin gizlilik niteIi~i ta~imayan istatistikierini toplamak ye kamuoyuna duyurmak,
Sektorle ilgili duzenlemeleri takip etmek ye bu dUzenlemeleri ~irketlere duyurmak,
Ilgili mevzuat çerçevesinde ~irketlerin ilan ye rekiamlarda uyacaklari esaslari belirlemek,
Alinan karar ye tedbirlermn uygulanmasini takip etmek, bunlara zamaninda ye tam olarak uymayan
~irketler hakkinda Kanun kapsaminda dan para cezasi karari vermek,
Sektorlenle ugh konularda seminer, sempozyum, konterans vb. e~itim programlani duzenlemek,
Sirketlermn ortak menfaatlermni ilgulendiren konularda Yonetim Kurulu karanna istisnaden dava
açmak,
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i ye Ba~Ii Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TV’) cinsinden ifade ediImi~tir.)
1.

Grup’un organizasyonu vefaaliyet konusu (devami)

p)
r)

Kurumca alinmasi istenen tedbirieri aimak,
Finansai kiralama sozie~meierinin tutulacak ozei sidle tesciline iii~kin usui ye esasiari Kurui’un
uygun görü~ünü alarak beliriemek,
Faktoring ~irketieri ile bankalarin, fatura bilgileri de dahii olmak üzere devir aidikiari alacakiarla
ligili biigiieri, Risk Merkezi nezdinde ye Birii~in uygun gOrece~i bir ~ekiide topiuia~tirmak, bilgilerin
payIa~imina iii~kin usui ye esasiari belirlemek,
Mevzuatia verilen difler gorevieri yapmaktir.

s)
t)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri BirIi~i Faktoring Iktisadi Isletmesi 27 çubat
2014 tarihinde kuruimu~tur. i~ietme’nin amaç ye konusu a~a~idaki gibidir:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
I)

j)
k)
I)

m)
n)
o)
p)

6361 sayiii Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketieri Kanunu’nun “Merkezi Fatura
Kaydi” ba~hkIi 43 uricu maddesinde beiirtiIdi~i üzere; Faktoring ~irketIeri ile bankaiarin, fatura
biigiieri de dahil olmak üzere devir aidikiari alacakiaria 1gW bilgileri topiuIa~tiraca~i sistemin
kurulmasi cm gerekii yatirimiari yapmak,
Sistemin dUzenh ~ekiide i~ietiimesmne yonelik personel ye i~ietme harcamaiarini yapmak,
Sistemin dUzenh bir ~ekiide i~ietiimesine yonehk yapilan kayit i~iemieri ile iigih hizmet geliri elde
etmeye yOneiik her türiu faaliyette buiunmaya ye buniar 1cm Ucret tahsfl etmek,
Sistem i~iemieri lie iigih seminer, konferans gibi e~itim ye dani~maniik hususiarinda faahyette
buiunmaya ye buniar kar~iii~inda gehr elde etmek,
Birlik uyeierinin ye bankalarin kendilerinden istenen bliglieri süresinde, do~ru ye tam olarak
vermemeleri hahnde ek ücret taiep etmek,
Merkezi fatura kaydi sistemi lie ilgfli olarak yayinianacak kitap, dergi veya her çe~it yayin
nedeniyie gerr elde etmek,
6361 sayili Fmnansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketieri Kanununun Merkezi Fatura
Kaydi ba~likli 43 uncu maddesi hukmu ye düzenieme uyarinca çikariiacak Yonetmehkier
çerçevesmnde gerçekie~tiriiecek difler faahyetler sonucunda gehr eide etmek,
Faaliyetieri sonucu tahsii etti~i gehrleri uygun gorulen banka hesaplarinda tutup yatirim olarak
de~eriendirmek, yetkili olmak,
421 No.iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebh~i kapsaminda Ozei Entegrasyon faaryetmnde bulunmak,
416, 421 ye 424 No.iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebh~i kapsaminda Eiektronik Fatura Sakiama
Hizmeti Vermek
433no’Iu Vergi Usui Kanunu Genel Tebh~i kapsaminda e-Ar~iv Uyguiamasi Hizmeti vermek,
Elektronik fatura, eiektronik defter, eiektronik irsahye ye bu yazihmiarin devami niteli~inde veya
ayrilmaz parçasi oian yazihm urQnleri ye bu yazihmiaria oiu~turuian hizmet paketierinin ye benzeri
sair her tUriu yazihmin üretimini, geh~tiriimesini, i~Ienmesini, ço~aItilmasini, her turiu fiziki ye
eiektronik orlamda yayilmasini, ticaretini ye bunlarla iigNi hizmet sa~Iayicih~i yapmak;
BiIi~im, iieti~im, eiektronik ileti~im ortami, internet çokiu ortami alaniarinda hizmet uretmek;
yurUriUkteki mevzuata riayet etmek kaydiyia her turiu biigisayar donanim, yazibminin ye ithalatini,
ihracatini ye dahili ticaretini yapmak;
Bu donanim ye yazilimiarin bakimini, tamirini, tadilatini ye kiralanmasini yapmak; hertQriU yazihm
geh~tirme ye lisans ahnmasi faahyetlermnde bulunmak, ithaiat, ihracat ye yurtiçi sati~ini yapmak;
Biigisayar sistemierinin kurulu~ ye i~ietim hizmetierini yermek,
Faktoring iktisadi i~Ietmesi bünyesmnde gerçekle~tiriien her turlu faahyetierle ye verilen hizmetierie
ilgili seminer, konferans gibi e~itim ye dani~maniik hususiarinda faahyette bulunmak ye buniar
karçiIi~inda gelir eide etmek,

(9)

Finansal Kiraiama, Faktoring ye Finansman ~irketleri BirIi~i ye BaöIi Ortakhkian
31 Araiik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediimi~tir.)
1.

Grup’un organizasyonu ye faaiiyet konusu (devami)

Finansai Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Birliói iktisadi isletmesi 24 Mart 2014
tarihinde kuruImu~tur. iktisadi I~ietme’nin amaç ye konusu a~a~idaki gibidir:
a)
b)
c)
d)
e)
t)

g)
h)

Türkiye’de Finansal Kiralama, Fakioring ye Finansman çirketierl i~iemierinin geli~mesine ye
yayginIa~masina yOneiik faahyetieri yurQtmeye,
Finansai Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri konusunda en üst duzeyde ye kalitede
hizmet verilebilmesi amaciyia inceieme ye ara~tirma yapmaya, yaptirmaya,
SektOrUnun insan kaynakiarini oiu~turma ye geii~tirme lie iigiii sertitikasyon, e~itim, ölçme ye
de~eriendirme sistemierinin kuruimasi için gerekh yatirimlari yapmaya,
Sistemin duzenh ~ekiIde i~ietiImesine yönelik personei ye i~ietme harcamalari yapmaya,
SektOrdeki uzman personei sayisini artirmaya ye iigiii sektorieri tanitma amaciyia e~itim
programian haziriamaya ye uyguiamaya,
SektOr imajinin en üst dUzeye yukseitiimesini sa~Iamak amaciyla gerekli tanitimiari yapmaya,
kitap, dergi, bro?ur yayiniamaya, video bant, CD, DVD vb haziriamaya, buniara ian ye rekiam
aimaya, konusu lie iigih kitapiarin basim ye yayin hakiarini almaya, thai etmeye, satmaya, sureli
ye sQresiz yayinlar yapmaya, biiimsei nitehkte seminer, sempozyum, konferans organize etmeye,
üyesi oian kurumlarda ye alici i~ietmeierde çah~an personern e~itimine yonelik olarak kursiar
duzeniemeye,
Birhk Uyesi kurumiarda çaii~aniar arasinda sosyal dayani~ma duygusunun geh~mesi cm yemekh
toplantilar olmak Ozere çe~ith organizasyonlar dUzenlemeye,
Faahyet aianindaki i~iemieri iie ligili hizmet gehri eide etmeye yanelik taahyette bulunmaya,

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketieri BirIiñi Finansal Kiraiama lktisadi Isietmesi
27 ~ubat 2014 tarihinde kurulmu~tur. Iktisadi i~ietme’nmn amaç ye konusu a~a~idaki gibidir:
a.
b.
c.
d.
e.

i~Ietmenin 6361 sayili Finansai Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketieri Kanununun 21 ye 22
mci maddelerinde behrtiien tescil i~iemieri ile ilgili sistemin kuruimasi 1cm gerekli yatirimlari
yapmak,
Sistemin duzenii ~ekiIde içietiimesine yOnelik personei ye i~ietme harcamalarini yapmak,
Yapiian teacH i~iemieri lie iigW hizmet geliri elde etmeye yOnehk her turiu faahyette bulunmak,
TescH i~iemieri lie ilgili e~itim, konterans, yayin ye daniçmanlik hususiarinda faaliyette buiunmak,
Faahyetleri sonucu tahsH etti~i gehrieri uygun gorUlen banka hesapiarinda tutup yatirim oiarak
de~eriendirmek, yetkili oimak.

Konsoiide finansai tabiolarin onayianmasi:
31 Aralik 2016 tarihi itibariyla ye bu tarihte sona eren hesap donemine alt hazirianan konsolide finansai
tabloiar, Grup’un Yönetim Kurulu tarafindan 09 Marl 2017 tarihinde onayianmi~, Nisan 2017 tarihmnde
duzenienecek Genel Kurui Toplantisinda onaya sunuiacaktir. Mevzuat çerçeyesinde Grup’un yetkih
kurullarinin ye dUzenieyici kurumiarin tinansai tabloiari de~i~tirme yetkisi buiunmaktadir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i ye BaöII Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
konsolide finansal tabiolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar

A.

Sunuma iliflin temel esaslar

Uygulanan muhasebe standartiari
Grup, yasal defterlerini 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu’na (TTK), vergi mevzuatina ye T.C. Maiiye
BakanIi~i taratindan yayinlanan Tek DOzen Hesap Plani’na uygun olarak tutmaktadir.
Grup, Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartiari Kurulu tarafindan belirlenen usul ye esasiar
çerçevesinde turn i~iemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebele~tirmek, finansal
raporlarini biigi edinrne ihtiyacini karçiiayabiiecek biçim ye içerikte, ania~iiir, guvenilir ye
kar~iia~tiriiabiiir, denetirne, analize ye yorumiamaya eIveri~ii, zamaninda ye do~ru ~ekiide duzenlemek
zorundadir.
Finansal tablo ye dipnotiarin hazirlanmasinda, KGK tarafindan 20 Nisan 2013 tarihinde yayinianan
“Finansal Tabio Ornekieri ye Kullanim flehberi”nde belirtilen esaslar kuIIaniImi~tir.
Finansal tabiolar yasal kayitiara dayandiriimi~ ye TL cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafindan
yayinlanan Turkiye Muhasebe Standartiari’na gore Grup’un durumunu Iayikiyla arz edebilmek için bir
takim dOzeltme ye sinitiandirma de~i~iklikIerine tabi tutularak hazirianmi~tir.
Grup’un fonksiyonei para birimi Turk Lirasi (TL)’dir.
NetIe~tirme I mahsup
lçerik ye tutar itibariyle Onem arz eden her tOriu kalem, benzer niteiikte dahi olsa, finansai tabiolarda ayri
gosteriiir. Onemli olmayan tutariar, esasiari veya tonksiyonlari açisindan birbirine benzeyen kalemler
itibariyietopiuia~tirilarak gOsterilir. l~lem ye olayin UzünOn mahsubu gerekli kilmasi sonucunda, bu i~iem
ye oiayin net tutariari Uzerinden gosterilmesi veya variikiarin, de~er du~ukiu~u dO~üidOkten sonraki
tutarlari uzerinden izienmesi, mahsup edilmeme kuralinin ihiali olarak de~eriendiriImez. Grup’un normal
i~ aki~i içinde gerçekIe~tirdi~i i~lemler sonucunda, elde etti~i gelirler, i~lem veya olayin OzOne uygun
olmasi ~artiyIa net de~erIeri uzerinden gOsterilir.
Konsolidasyona iIi~kin esasiar
Biriik ye ba~li ortaklikiari konsolide tinansal tabiolara dahil ediimi~tir.
Konsolide finansai tabioiar, 31 Aralik 2016 itibariyle Birlikin ye ba~Ii ortakiikiannin tinansal tabioiarini
içermektedir. Ba~ii ortakliklarin TOrkiye Finansal flaporiama Standartiari (‘TFRS”) hUkumlerine uygun
olarak hazirIanmi~ olan bilançosu, Birlik’in biiançosu lie konsolide ediimi~tir.
7 Ocak 2014 tarihii, 2014/2, 2014/3 ye 2014/4 numarali yOnetim kurulu karariari gere~i Finansai
Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birii~i’nin amaçiarinin gerçeklegiriimesine yardimci olmak
üzere ye Biriik’e surekii gelir temin edebiimek için 6361 sayili igili kanun hOkOmierine gOre iktisadi
i~ietmeier kuruimasina karar veriimi~tir.
lktisadi i~ietmeierin faahyet konusu sirasiyia;

-

Hgiii kanunun 21. ye 22. maddelerinde behrtiien tescN i~iemieri lie iigih sistemin kuruimasi cm
gerekil yatirirniari yapmak ye bu amaçiar do~ruitusunda faaliyet gOstermek,
ligik kanunun ‘Merkezi Fatura Kaydi’ ba~hkh 43. maddesinde Faktoring ~irketieri lie bankaiarin,
fatura biigiieri de dahfl oimak Ozere devir aidikiari aiacakiaria iigih biigiieri topiuia~tiraca~i sisternin
kuruimasi cm gerekh yatinmian yapmak,
Turkiye’de Finansai Kiraiama, Faktoring ye Finansman çirketieri i~iemlerinin geh~mesine ye
yayginia~masina yOnehk taahyetieri yurutmektir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi ye BaUli Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade edilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

A.

Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

Konsolide edilen iktisadi iØtmeler a~aOidaki gibidir:
Acires
($ehirlUlke)

..

Unvani
Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman
Sirketleri Birli~i Finansai Kiralama Iktisadi I~Ietmesi
Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman
~irketIeri Birli~i Faktoring Iktisadi I~letmesi
Finansal Kiralama Faktoring ye Finansman
$irketleri Birli~i Iktisadi I~(etmesi

Istanbul!
Turkiye
Istanbul!
TOrkiye
Istanbul/
TUrkiye

Pay
Orani

Odenmi~
Sermaye Tutari

%100

100.000

%100

100.000

%100

105.000

Toplam

305.000

Yeni ye düzeItiImi~ standartlar ye yorumlar
31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle sona eren hesap donemine ait finansal tabiolarin hazirlanmasinda esas
alinan muhasebe politikalari a~a~ida özetienen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerii yeni ye de~i~tirilmi~
TFRS standartlari ye TFRYK yorumlari di~inda önceki yilda kullanilanlar ile tutarli olarak uygulanmi~tir.
Bu standartlarin ye yorumlarin Grup’un mali durumu ye performansi üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açikIanmi~tir.
i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, deUi~ikIik ye yorumlar
TFRS 11

—

MU~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (De~i~ikIikIer)

TFRS 11, faaliyeti bir i~Ietme te~kil eden mu~terek faaliyetlerde ortaklik payi edinimi muhasebesi lie ilgili
rehberlik etmesi 1cm de~tirilmi~tir. Bu de~i~iklik, TFRS 3 I~Ietme Birie~meleri’nde belirtiIdi~i ~ekilde
faaryeti bir i~letme te~kiI eden bir mu~terek faahyette ortakhk payl edinen i~ietmenin, bu TFRS’de
behrtilen rehberlik ile ters du~enler hariç, TFRS 3 ye di~er TFRS’ierde yer alan i~letme birle~meien
muhasebesine ih~kin turn iikeleri uyguiamasini gerektirmektedir. Buna ek oiarak, edinen i~letme, TFRS
3 ye i~letme birle~meieri ile 11gW difler TFRS’ierin gerektirdi~i biigiieri açiklamahdir. Soz konusu
de~i~ikli~in Grup’un finansal durumu ye performansi uzerinde hiçbir etkisi oImami~tir.
TMS 16 ye TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ye itfa Yöntemlerinin Açiklc~a Kavu~turuImasi
(TrVIS 16 ye TMS 38’deki DeUi~iklikIer)
TMS 16 ye TMS 38’deki De~i~ikIikIer, maddi duran varlikiar cm hasilata dayali amortisman hesaplamasi
kullanimini yasaklarni~ ye maddi olmayan duran varlikiar 1cm hasiiata dayali amortisman hesaplamasi
kullanimini önemli olçude sinirlandirmi~tir. Soz konusu de~i~ikli~in Grupun finansal durumu ye
performansi uzerinde hiçbir etkisi olmami~tir.
TMS 16 Maddi Duran Varlikiar ye TMS 41 Tarimsal Faaliyetler: Ta~iyici Ritkiler (DeUi~iklikler)
TMS 16’da, “ta~iyici bitkiier”mn muhasebele~tirilmesine ili~kin bir de~i~ikIik yapiimi~tir. Yayinianan
de~i~iklikte üzüm asmasi, kauçuk a~aci ya da hurma a~aci gibi canli varlik sinifindan olan ta~iyici
bitkilerin, oigunla~ma doneminden sonra bir donemden fazla ürün verdiOi ye i~letmeler tarafindan ürOn
verme OmrQ süresince tutuldu~u belirtiimektedir. Ancak ta~iyici bitkiler, bir kere olgunla~tiktan sonra
önemli biyolojik donu~umden geçmedikieri 1cm ye i~levleri imalat benzeri oidu~u cm, de~iklik ta~yrci
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsaminda muhasebele~tiriImesi gerekti~mni ortaya koymakta ye
“maliyet modeli” ya da “yeniden de~erleme modeli” lie de~erlenmesine izin vermektedir. Ta~iyici
bitkilerdeki ürQn ise TMS 41’deki sati~ maliyetleri d($ulrnu~ gerçe~e uygun de~er modeli lie
muhasebele~tirilecektir. De~i~ikiik Grup cm geçerli de~ildir ye Grupun fmnansal durumu veya
performansi uzerinde etkisi olrnami~tir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i ye Ba~Ii Ortakliklari
31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açik!ayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

A.

Sunuma iflflin temel esaslar (devami)

Yeni ye düzeItilmi~ standartlar ye yorumlar (devami)
TMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak Yöntemi (TMS 27’de Deöi~ikIik)
Kamu GOzetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlari Kurumu (“KGK”), t~letmeIerin bireysel tinansai
tablolarinda baOli ortaklikiarve i~tiraklerdeki yatirimlarin muhasebele~tirilmesinde Ozkaynak yänteminin
kullanilmasi seçene~ini yeniden sunmak için TMS 27’de de~i~ikiik yapmi~tir. Buna gOre içletmelerin bu
yatirimlari:
• maliyet de~eriyIe
• TFRS 9 uyarinca
veya
• TMS 28’de tanimlanan Ozkaynak yOntemini kullanarak muhasebeie~tirmesi gerekmektedir.
I~Ietmeierin ayni muhasebele~tirmeyi her yatirim kategorisine uygulamasi gerekmektedir. De~i~iklik
Grup cm geçerli de~ildir ye Grup’un finansal durumu veya performansi üzerinde etkisi olmami~tir.
TFRS 10 ye TMS 28: Yatirimci i~letmenin l~tirak veya l~ OflakIi~ina Yapti~i Varlik Sati~lari veya
Katkilari DeUi~ikIikIer
-

TFRS 10 ye TMS 28’deki bir i~tirak veya i~ or1akli~ina verilen bir ba~li ortakIi~in kontrol kaybini ele
almadaki gereklilikler arasindaki tutarsizli~i gidermek için TFRS lOve TMS 28’de de~iklik yapmi~tir.
Bu de~i~ikiik tie bir yatirimci us i~tirak veya i~ ortakh~i arasinda, TFRS 3te tanimiandi~i ~ekli ile bir
i~letme te~kil eden variikiarin sati~i veya katkisindan kaynakianan kazanç veya kayiplarin tamaminin
yatirimci tarafindan muhasebeie~tirilmesi gerekti~i açikli~a kavu~turuimu~tur. Eski ba~li ortaklikta
tutuian yatirimin gerçe~e uygun de~erden yeniden Olçulmesinden kaynakianan kazanç veya kayipiar,
sadece ili~iksiz yatirimcilarin 0 eski ba~li ortakhktaki paylari OiçUsünde muhasebeie~tiriImeIidir.
De~i~ikCkler Grup için geçerli de~uldir vs Grup’un tinansal durumu veya pertormansi uzerinde etkisi
oimami~tir.
TFRS 10, TFRS 12 ye TMS 28: Yatirim i~Ietmeleri: Konsolidasyon istisnasinin uygulanmasi (TFRS
lOve TMS 28’de DeUi~ikIik)
~ubat 201 5’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardindaki yatirim i~letmeleri istisnasinin
uyguianmasi sirasinda ortaya çikan konulari ele almak 1cm TFRS 10, TFRS 12 vs TMS 28’de
de~i~ikIikier yapmi~tir: De~i~iklikler Grup için geçerli de~ildir ye Grup’un tinansal durumu veya
performansi uzermnde etkisi olmami~tir.
TMS 1: Açiklama Inisiyatifi (TMS l’de DeUi~ikIik)
TMS Ide de~i~ikIik yapmi~tir. Bu de~i~iklikler; Onemlilik, Ayriflrma ye alt toplamlar, Dipnot yapisi,
Muhasebe politikalari açiklamalari, Ozkaynakta muhasebeie~tirilen yati rimlardan kaynakianan di~er
kapsamli gelir kalemlerinin sunumu alanlarinda dar odakli iyile~tirmeler içermektedir. De~i~ikliklerin
Grup’un tinansai tablo dipnotlari Uzerinde änemli bir etkisi oimami~tir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i ye BaOli Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide tinansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TV’) cinsinden ifade edilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

Yeni ye duzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
TFRS YiIlik iyile~tirmeIer, 2012-2014 Donemi
KOK, “TFRS YiIIik IyiIe~tirmeier, 2012-2014 Donemi’ni yayinIami~tir. Dokuman, deöi~iklikierin sonucu
olarak de~i~ikli~e u~rayan standartlar ye ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda be~ de~i~iklik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ye deöi~iklikIerin konulari aça~idaki gibidir:
-

-

-

-

TARS 6 Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetier elden çikarma
yOntemlerindeki de~iklikIerin (sati~ veya ortakiara da~itim yoluyla) yeni bir plan olarak de~ii, eski
planin devami olarak kabul edilece~ine açikiik getirilmi~tir
TFRS 7 Finansal Araçiar: Açiklamaiar— bir finansal varli~in devrediimesinde hizmet sozle~meIerinin
de~erlendirilmesine ye netle~tirmeye ili~kin TFRS 7 açiklamalarinin ara donem Ozet finansal tablolar
için zorunlu olmadi~ina ili~kin açiklik getirilmi~tir
TMS 19 çaIi~anlara Sa~lanan Faydalar yuksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinIi~inin,
borcun bulundu~u uikede de~ii borcun ta~indi~i para biriminde de~erlendirilece~ine açiklik
getiriimi~tir
TMS 34 Ara Dönem Finansai Raporlama gerekli ara donem açiklamalarinin ya ara donem finansal
tablolarda ya da ara dönem finansal tabloiardan gartderme yapilarak sunulabiIece~ine açiklik
getirilmi~tir.
—

—

—

Soz konusu de~i~iklikierin Grupun finansal durumu ye performansi uzerinde bir etkisi oimami~tir.
ii) Yayinlanan ama yUrUrlü~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolarin onaylanma tarihi itibarlyle yayimlanmi~ fakat can raporlama donemi 1cm henüz
yururlO~e girmemi~ ye Grup tarafindan erken uygulanmaya ba~lanmami~ yeni standartlar, yorumiar ye
de~i~iklikier a~a~idaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ye yorumlarin yUrUrIu~e
girmesinden sonra finansal tablolanini ye dipnotlari ni etkileyecek gerekli de~i~iklikleri yapacaktir.
TFRS 15- Mü~teriIerle Yapilan Sözle~meIerden Do~an Hasilat
KGK EylOl 2016’da TARS 15 MQ~teriIerie Yapilan Sozle~melerden Do~an Hasilat standardini
yayinlami~tir. Yayinlanan bu standart, UMSK’nin Nisan 201 6’da UFRS 15’e açiklik getirmek için yapti~i
de~i~iklikleni de içermektedir. Standanttaki yeni be~ a~amali model, hasilatin muhasebeleçtirme ye
olçum lie iigili gereklilikieh açiklamaktadir. Standant, mU~tenilenie yapilan sozle~melerden do~an hasilata
uygulanacak olup bir i~ietmenin ola~an faaliyetleri iie ilgili olmayan bazi finansal oimayan varliklarin
(Urne~in maddi duran varlik çiki~lari) sati~inin muhasebele~tirilip Olçuimesi 1cm model oiu~turmaktadir.
TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap dOnemleridir. Erken
uygulamaya izmn verilmektedir. TFRS 15’e geçi~ 1cm iki alternatif uyguiama sunuimu~tur; tam geriye
dänük uygulamaveya modifiye edilmi~ geriye danuk uygulama. Modifiye ediimi~ geriye dOnuk uygulama
tercih edildi~inde onceki dOnemier yeniden duzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarinda
kar~iIa~tirmali rakamsal bilgi yerilecektir. Soz konusu standardin Grup fmnansal durumu yeya
performansi uzermnde Onemli bir etkisi olmasi beklenmemektedir.

(14)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiöi ye Baüli Ortakliklan
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TV’) cinsinden ifade ediImi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliçkin temel esaslar (devami)

Yeni ye dUzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2016’da TFRS 9 Finansal Araçlar’i nihai hallyle yayinlami~tir. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeIe~tirme projesinin üç yönünu: siniflandirma ye olçme, de~er du~ukIU~u ye finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TARS 9 tinansal varlikiarin içinde yonetildikieri i~
modelini ye nakit akim Ozelliklerini yansitan akilci, tek bir sinitlama ye Olçum yakla~imina
dayanmaktadir. Bunun üzerine, kredi kayiplarinin daha zamanli muhasebele~tirilebilmesini sa~Iayacak
ileriye yonelik bir ‘bekienen kredi kaybi’ modeli lie de~er du~uklu~u muhasebesine tabi olan tUrn tinansal
araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmu~tur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ye difler i~ietmeIerin,
finansai borçlarini gerçe~e uygun de~eri ile äiçme opsiyonunu seçtikieri durumiarda, kendi kredi
de~eriiIikierindeki dü~Q~e ba~ii oiarakfinansal borcun gerçe~e uygun de~erindeki azalmadan dolayi kar
veya zarar tablosunda gelir kaydetmelerl sonucunu do~uran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele
almaktadir. Standart ayrica, risk yönetimi ekonornisini muhasebe uygulamalari ile daha iyi
ili~kiiendirebiimek için geii~tiriimi~ bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TERS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasinda ba~iayan yiIlik hesap donemieri 1cm geçerlidir ye standardin turn gereklilikierinin
erken uyguiamasina izin veriimektedir. Aiternatif olarak, i~ietmeler, standarttaki difler ~arllari
uygulamadan, sadece “gerçe~e uygun de~er de~i~imi kar veya zarara yansitilan” olarak beiirienmi~
tinansal yukumiulUkierin kazanç veya kayipiarinin sunuimasina iIi~kin hukUmieri erken uygulamayi
tercih edebilirier. Grup, standardin finansal durumu ye performansi üzerine etkilerini
de~erlendirmektedir.
iii) Uluslararasi fvluhasebe Standartiari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinianmiç fakat KGK
tarafindan yayinIanmami~ yeni ye düzeitiimiç standartiar ye yorumiar
A~a~ida listelenen yeni standartiar, yorumlar ye mevcut UFRS standarilarindaki de~ikIikler UMSK
tarafindan yayinlanmiç takat car! raporlama dönemi için henUz yUrurIU~e girmemi~tir. Fakat bu yen!
standarilar, yorumlar ye de~i~ikIikier henuz KGK taratindan TFRS’ye uyarIanmami~tir/yayinIanmami~tir
ye bu sebeple TFRS’nin bir parçasini oIu~turmazlar. Grup tinansal tablolarinda ye dipnotlarda gerekli
de~i~iklikIeri bu standart ye yorumlar TFRS’de yururiu~e girdikten sonra yapacaktir.
TFRS 10 ye TMS 28: Yatirimci I~Ietmenin i~tirak veya
Katkilari Deöi~ikiik

I~

Ortakliöina Yapti~i Varhk Sati~Iari yeya

-

UMSK, ozkaynak yontemi lie ilgili devam eden aragirma projesi çiktilanna ba~Ii olarak de~tirilmek
Uzere, Aralik 201 S’te TFRS lOve TMS 28’de yapilan söz konusu de~i~ikiikierin geçerliiik tarihini süresiz
olarak ertelemi~tir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
Yiihk Iyile~tirmeIer 2010—2012 Dönemi
-

TFRS 13 Gerçege Uygun Deder QlçUmU
Karar Gerekçeleri’nde açiklandi~i Uzere, Uzerlermnde faiz orani belirtilmeyen kisa vadeh ticari alacak ye
borçiar, iskonto etkisinin önernsiz oidu~u durumlarda, fatura tutarindan gosteriiebilecektir. De~içikhkier
derhal uygulanacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birliöi ye Ba~Ii Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade edilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iliçkin temel esaslar (devami)

Yeni ye düzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
YiIlik iyile~tirmeIer 2011—2013 Donemi
-

UFRS 16 Kiralama I~lemIeri
UMSK Ocak 201 e’da UFRS 16 “Kiralama l~iemieri” standardini yayinIanmi~tir. Yeni standart, faaiiyet
kiraiamasi ye tinansal kiralama ayrimini ortadan kaldirarak kiraci durumundaki ~irketler için birçok
kiraiamanin tek bir model altinda biiançoya aiinmasini gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
~irketler için muhasebele~tirme buyuk olçude de~i~memi~ oiup taaiiyet kiralamasi ile finansal 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 yiilik hesap danemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Mu~terilerle
Yapilan Sozle~melerden Do~an Hasilat” standardi da uyguIandi~i sOrece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~i~iklik Grup 1cm geçerli de~ildir ye Grup’un tinansal durumu veya
performansi uzerinde etkisi olmayacaktir.
IJMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleçmemiç Zararlar için
MuhasebeIe~tiriImesi (DeUi~iklikler)

ErteIenmi~ Vergi Varliklarinin

UMSK Ocak 2016da, UMS 12 Geiir Vergileri standardinda de~I~ikliklerini yayinlamiçtir. Yapilan
de~i~ikIikier gerçeje uygun de~eri lie oiçUlen borçlanma araçlarina ili~kmn ertelenmi~ vergi
muhasebelegirilmesi konusunda açiklik getirmektedir. De~içiklikier; gerçekle~memi~ zararlar için
ertelenmi~ vergi varliklarinin muhasebele~tirilmesi hukumieri konusunda, uygulamadaki mevcut
tarkliliklari gidermeyi amaçiamaktadir. De~i~ikrkler, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda ba~iayan yillik hesap
dönemieri 1cm geriye dOnuk olarak uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin veriimektedir. Ancak,
de~i~iklikIerin ilk kez uygulandi~i donem, kar~ila~tirmaii sunuian ilk donemin açiIi~ Uzkaynakiarindaki
etki, açili~ geçmi~ yillar karlari/zarariari ye difler ozkaynak kalemleri arasinda ayri~tirdmadan, açili~
geçmi~ yiiiar karlari/zararlarinda (ya da uygun olmasi durumunda bir difler ozkaynak kaieminde)
muhasebeie~tirilebiiecektir. çirket bu muatiyeti uygulamasi durumunda, finansal tablo dipnotlarinda
açiklama yapacaktir. De~iklik Grup cm geçerli de~ildir ye Grupun finansal durumu veya performansi
uzerinde etkisi olmayacaktir.
UMS 7 Nakit Aki~ Tablolari (De~i~ikIikIer)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Aki~ Tabiolari standardinda de~i~iklikiermni yayiniami~tir.
De~i~iklikler, çirketmn fmnansman faailyetieri konusunda tmnansal tablo kullanici anna sa~lanan bilgilermn
iyile~tirilmesi cm UMS rye açiklik getiniimesini amaçlamaktadir. Dipnot açiklamalarindaki iyile~tinmeler,
~mrketlerin fmnansal borçlarindaki de~i~iklikier igmn bilgi sa~lamasini gerektirmektedir. De~i~iklikIer, 1 Ocak
2017 ye sonrasinda ba~layan yilhk hesap donemleri 1cm uygulanacaktir. Erken uyguiamaya izmn
venilmektedir. Grup’un bu de~i~iklikleri ilk kez uygulamasinda, önceki dönemlere ili~kin kar~ila~tirmali
bilgi sunuimasina gerek yoktur. Soz konusu de~i~ikliklerin Grup’un tmnansal durumu ye pertormansi
üzenmndeki etkileni de~erlendirilmektedmr.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirliUl ye Baöii Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notiar (devami)
(Tutarlar aksi belirtiimedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade edilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iIi~kin temei esaslar (devami)

Yeni ye duzeitiImi~ standartlar ye yorumiar (devami)
IJFRS 2 Hisse Bazii Odeme i~IemIerinin Siniflandirma ye OiçümU (De~içikIikler)
UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazli Odemeier standardinda de~ikIikier yayiniami~tir.
De~i~ikiikier, behrh hisse bazli Odeme i~iemierinin nasil muhasebeie~tiriimesi gerekti~i lie iigiii UFRS
2’ye açikiik getirilmesini amaçiamaktadir. De~i~ikiikier a~a~idaki konuiarin muhasebeie~tiriimesini
kapsamaktadir;
a. nakit olarak Odenen hisse bazli Odemelerin oiçumunde hakedi~ ko~uNarinin etkiieri,
b. stopa] vergi yukumiuiukieri açisindan net mahsup ozeNi~i bulunan hisse bazii Odeme i~iemieri,
a. i~iemin niteii~ini nakit olarak Odenen hisse bazh i~iemden ozkayna~a dayah hisse bazh i~ieme
donu~tUren hukum ye ko~uNardaki de~i~ikhkier.
De~i~iklikier, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~iayan yiNik hesap dOnemieri için uyguianacaktir. Erken
uyguiamaya izin veriimektedir. De~i~ikhk Grup cm geçerh de~iidir ye Grup’un finansai durumu veya
performansi uzermnde etkisi oimayacaktir.
IJFRS 4 Sigorta Sozie~meieri (Deöi~iklikier);
UMSK Eyiui 201 6’da, UFRS 4 Sigorta SOzie~meleri’ standardinda de~ikhkier yayimiami~tir. UFRS
4’de yapilan de~i~ikhk iki farkh yakia~im sunmaktadir: ‘OrtOk yakIa~im (overlay approach)’ ye ‘erteieyici
yakia~im (deferral approach)’. Yeni de~i~tiriimi~ standarl:
a. Sigorta sOzie~meieri tanzim eden turn ~irketiere yeni sigorta sOzle~meleri standardi yayimianmadan
Once UFRS 9 Finansai Araçlar standardinin uyguianmasindan olu~abiiecek daigaianrnayi kar veya
zarardan ziyade di~er kapsamii gehrierde muhasebeie~tirme hakki sa~iayacaktir, ye
b. Faailyetieri a~irlikii oiarak sigorta lie ba~iantiii olan ~irketiere UFRS 9 Fmnansai Araçiar standardini
iste~e ba~h oiarak 2021 yiiina kadar geçici uyguiama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansai Araçiar
standardini uyguiamayi erteieyen i~ietmeier hahhazirda var oian UMS 39 ‘Finansal Araçiar’ standardini
uyguiamaya devam edecekierdir.
De~j~jkijkier, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yiNik hesap dönemieri cm uyguianacaktir. Erken
uyguiamaya izin veriimektedir. DeOi~ikhk Grup için geçerh de~iidir ye Grup’un fmnansai durumu veya
performansi Ozerinde etkisi oimayacakti r.
VMS 40 Yatirim Amaçii Gayrimenkulier: Yatirim Amaçh Gayrimenkuilerin Transferleri
(DeUi~ikiikler)
UMSK, UMS 40 “Yatirim Amaçh Gayrimenkulier” standardinda de~i~ikhk yayiniami~tir. Yapiian
de~i~ikhkier, kuNanim amaci de~i~ikh~inmn, gayrimenkulun ‘yatirim amaçii gayrimenkul’ tanimina
uymasina ya da uyguniu~unun sona ermesine ye kuNanim amaci de~i~ikh~ine lhi~kmn kanitlarin mevcut
oirnasina ba~h oidu~unu behrtrnektedir. De~i~ikhkier, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~iayan yiilik hesap
dOnemieri 1cm uyguianacaktir. Erken uyguiamaya izmn veriimektedir. De~i~ikhk Grup cm geçerh de~iidir
ye Grup’un fmnansai durumu veya pertormansi uzerinde etkisi oimayacaktir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i ye Ba~Ii Ortakliklan
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap danemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

A.

Sunuma iIi~kin temel esaslar (devami)

Yeni ye düzeItiImi~ standartlar ye yorumlar (devami)
UFRS Yorum 22 Yabanci Para Cinsiden Yapilan i~Iemler ye Avans Bedelleri
Bu yorum yabanci para cinsinden alinan veya yapilan avans odemelerini kapsayan i~lemlerin
muhasebeIe~tiriImesi konusuna açiklik getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varli~in, gider veya gelirin ilk muhasebele~tirilmesinde kullanilacak döviz kurunun
belirlenmesi amaci ile i~lem tarihini, i~Ietmenin avans alimi veya odemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlik veya parasal olmayan yQkümlüklerini ilk muhasebeIe~tirdi~i tarih olarak belirtmektedir.
l~Ietmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya duzenIedi~i sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip olduOu reasürans poliçelerine uygulamasina gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri için uygulanacaktir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De~iklik Grup için geçerli de~iIdir ye Grup’un finansal durumu veya
pert ormansi uzerinde etkisi olmayacaktir.
UFRS YiIIik iyiIe~tirmeIer

—

2014-2016 Dönemi

UMSK, a~a~ida belirtilen standartlari de~i~tirerek, UFRS Standartlari 2014-2016 dOnemine ili~kin YiIIik
lyile~tirmelerini yayinlami~tir:
-

-

-

UFRS 1 “Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarinin ilk Uygulamasi”: Bu de~i~iklik, bazi
UFRS 7 aç’klamalarinin, UMS 19 geçi~ hukumlerinin ye UFRS 10 Yatirim l~letmeIeri’nin kisa
dönemli istisnalarini kaIdirmi~tir. De~i~ikIik, 1 Ocak 2018 ye sonrasinda ba~Iayan yillik hesap
dönemleri cm uygulanacaktir.
UFRS 12 “Difler I~letmelerdeki Paylara Ili~kmn Açiklamalar”: Bu de~i~iklik, i~letmenmn, UFRS 5
Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Varliklar ye Durdurulan Faaliyetler uyarinca sati~ amaçli
olarak siniflandirilan ya da elden çikarilacak varlik grubuna dahil olup sati~ amaçli olarak
siniflandirilan ba~Ii ortaklik, i~tirak veya i~ ortakliklarindaki paylari 1cm Ozet tinansal bilgileri
açiklamasi gerekmedi~ine açiklik getirmektedir. De~iklik, 1 Ocak 2017 ye sonrasinda
ba~Iayan yillik hesap dOnemleri cm uygulanacaktir.
UMS 28 “I~tiraklerdeki ye l~ Ortakliklarindaki Yatirimlar”: Bu de~iklik, i~tirakteki veya i~
ortakliOindaki yatirim, bir giri~im sermayesi kurulu~u veya benzeri i~Ietmeler yoluyla dolayli
olarak ya da bu i~letmelerce do~rudan elde tutuluyorsa, i~Ietmenmn, i~tirakteki ye i~
ortakli~indaki yatirimlarini UFRS 9 Finansal Araçlar uyarinca gerçe~e uygun de~er farki kar
veya zarara yansitilan olarak olçmeyi seçebilmesinin, her i~tirak veya i~ orlakli~inin ilk
muhasebele~tiriImesi sirasinda geçerli oldu~una açiklik getirmektedir. De~i~iklik, 1 Ocak 2018
ye sonrasinda ba~Iayan yillik hesap dOnemleri 1cm uygulanacaktir. Erken uygulamaya izmn
verilmektedir.

De~i~iklik Grup 1cm
olmayacaktir.

geçerli de~ildir ye Grupun tmnansal durumu veya performansi üzerinde etkisi
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Birli~i ye BaUli Ortakhklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilniedikçe TUrk Lirasi (“TV’) cinsinden ifade edilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

B.

Ônemli muhasebe politikalarinin özeti

Finansal tablolarin hazirlanmasinda izienen Unemli muhasebe politikalari a~a~ida ozetlerimi~tir.
(a)

Nakit ye nakit benzerleri

Nakit ye nakit benzerleri; nakit para, vadeli ye vadesiz mevduat ile gelir tahakkuklarindan olu~maktadir.
(b)

Finansal Araçlar

Alim-satim amaçli finansal varlikiar
Alim-satim amaçli menkul kiymetler, kisa donem fiyat ye marj dalgalanmalarindan kar sa~lamak
amaciyla alinan veya kisa donemde kar sa~lamak amaciyla hazirlanmc~ bir portfoyde bulunan menkul
kiymetlerdir.
Alim-satim amaçli menkul kiymetler kayda alinmalarini izleyen donemlerde rayiç de~erIeri üzerinden
de~erIenir.
Alim-satim amaçli menkul kiymetlerin rayiç de~erlerinin belirlenmesinde çiki~ fiyatini yansitti~i kabul
edilen bilanço tarihi itibariyla olu~an kapani~ gunundeki satc~ fiyati baz alinmi~tir.
Alim-satim amaçli menkul kiymetlerin rayiç de~erindeki de~i~iklik sonucu ortaya çikan kar veya zarar
gelir tablosunda “Difler faaliyet gelirleri/giderleri”ne dahil edilir.
Alim-satim amaçli menkul kiymetler i~lem tarihi esasina gore kayda alinmakta ye kayitlardan
çikarilmaktadir.
c)

Maddi duran varlikiar

Maddi duran varliklar, maliyetten birikmi~ amorlisman ye de~er du~uklu~U zararlari dü~üIerek ifade
edilir. Amortisman, a~a~ida belirtilen tahmini taydali Umür surelerine dayanarak duz amortisman
yOnteminin kullanilmasiyla ilgili varliklarin tahmini faydali OmUrleri uzerinden gider yazmak üzere
hesaplanmaktadir:
YiIlar
Makine ye cihazlar
Ozel Maliyetler

3-10
4-5

Ayri bir ~ekilde muhasebele~tirilen bir maddi duran varlik kalemine ait bir biIe~eni de~i~tirme sirasinda
u~ranilan gider aktitle~tiriIir ye de~i~tiriIen bile~enin defter de~eri gider olarak yazilir. Devamindaki giderler,
sadece ilgili maddi duran varlik kaleminin gelecekteki ekonomik taydalarini aritirmasi halinde aktifle~tirilir.
Difler turn giderler, u~ranilan gider olarak kapsamli gelir raporunda muhasebele~tirilir.
d)

Maddi olmayan duran varliklar

Amortisman, normal amortisman yOntemine gOre belirlenen taydali Omrü uzerinden hesaplanmi~tir.
Belirlenen faydali Omurler ye amortisman yOntemi her raporlama dOnemi sonunda belirlenen kullanim
Omurlerindekindeki herhangi bir de~i~iklik etkisiyle birlikte kontrol edilir.
YiIlar
Haklar

3-10
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i ye BaUli Ortakhklan
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iIi~kin esaslar (devami)

B.

Onemli muhasebe politikalarinrn özeti

(e)

çaIi~anIara saUlanan faydalar

Kidem tazminati kar~iiiUi
Turkiye’de mevcut kanunlar ye toplu i~ sOzIe~m&eri hukumlerine gore kidem tazminati, emeklilik veya
i~ten çikariima durumunda Odenmektedir. GunceIienmi~ olan TMS 19 “9aIi~an!ara Sa~Ianan Faydalar”
Standardi (“TMS 19”) uyarinca sOz konusu turdeki Odemeier tanimIanmi~ emekillik fayda planlari olarak
nitelendirili r.
Biiançoda muhasebeie~tiriIen kidem tazminati yukümIüiU~fl, tOrn çaIi~anIarin emekiiiikleri dolayisiyla
ileride do~masi bekienen yUkumiUluk tutarlarinin net bugunku de~erine gore hesaplanrni~ ye tinansal
tabiolara yansitiImi~tir.
Kidem tazminati yukumiUIu~u yasal olarak herhangi bir foniamaya tabi de~iIdir.
Kidem tazminati yukumiQIu~U, Grup’un çah~aniarin a~irIikIi olarak emekli olmasindan do~an
gelecekteki olasi yukumIuIü~unun bugunkU de~erinin tahminine gOre hesaplanir. TMS 19 (“çaIi~anIara
Sa~Ianan Faydalar”), (3rup’un yOkumluiOklerinin tanirnianmi~ fayda planiari kapsaminda aktUeryal
de~erIeme yOntemieri kuilanilarak geIi~tiriImesini OngOrur.
Iskonto orani emeklilik taahhOtierinin vadeleri lie uyumlu dOnernier 1cm ye taahhut ediien yOkUmiOlukieriri
Odenmesinde kullanilacak para birimi cinsinden tahmin ediimi~ olup 31 Aralik 2016 tarihli hesaplamaya
gOre yillara gOre de~i~en iskonto orani kuIIaniImi~tir. Uzun vader enflasyon tahminieri için de iskonto
orani tahminleri ile uyumlu bir yakIa~im benimsenmi~ yillara gOre de~i~en enflasyon oraniari
kuiian I Im i~ti r.
Iste~e ba~Ii i~ten ayriimaiar neticesinde odenmeyip, Grup’a kalacak oian kidem tazminati tutariarinin
tahmini orani da dikkate alinir. çaIi~anIann iste~e ba~Ii ayriima oranlarinin, geçmi~ hizmet sUresine tabi
oIaca~i varsayiiir ye geçmi~ tecrubenin analizi yapiiarak toplam kidem tazminati yukumIuIu~unu
hesaplamak için varsayiian, gelecekte bekienen iste~e ba~Ii ayrilma bekientisi hesaplamaya yansitilir.
Buna gOre yapilan aktueryal hesaplamaiarda çaIi~anIarin kendi iste~iyIe ayrilma oIasih~i, geçmi~ hizmet
süresi arttikça azalan oraniarda olacak ~ekilde hesaplamaya dahil edilir.
(f)

Masraf i~tirak payl, giri~ aidati ye faiz gelirleri/giderleri

Masraf i~tirak payl ye gfri~ aidati
Giri~ aidati gelirleri ilgili sektOr bUtçesine tahsis edilmek üzere ~irketIerin bir defa için verecekieri ye tutari
Birlik Yonetim Kurulu tarafindan saptanacak ucretlerden oIu~maktadir. Masraf i~tirak paylari ice,
yapilacak butçeler sonrasi ortaya çikan, tutari Rink Yonetim Kuruiu tarafindan bebrienen ye Genei Kurul
tarafindan onaylanan Binlik ye sektOr masraflanina katilim ucretlerinden oiu~maktadir.
Gerrier, hizrnetin verilmesi, hizmet ile ilgili risk ye faydaiarin transferierinin yapiimi~ oimasi, gehr tutarinin
guveniiir ~ekiIde belinlenebilmesi ye i~IemIe ilgili ekonomik faydalarin Birlik’e akrnasinin muhtemel
olmasi üzenine alinan veya alinabilecek bedelin gerçe~e uygun de~eri uzerinden tahakkuk esasina gore
kayitlara alinir.
Gini~ aidatlani uyelik i~Iemi tamamIandi~inda, masraf i~tirak payani ise ilgili oIdu~u hizmet dOnemini
takiben hizmetin ifasi ile gelir tablosuna yansitilir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliUl ye Baöli Ortakhklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade edilmi~tir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

B.

Onemli muhasebe politikalarinin özeti

Faiz gelir ye gideri
Faiz gelir ye giderleri ilgili donemdeki gelir tablosuncia tahakkuk esasina gOre muhasebele~tiriImektedir.
(g)

Kurum kazanci Uzerinden hesaplanan vergiler

Birlik kurumlar vergisi mukellefi de~ildir. Difler taraftan, katma de~er vergisi mukelletiyeti de
bulunmamaktadrr. Ancak, Grup’un yapti~i i~lemIere ili~kin olarak duzenlenen ka~itlar 1cm damga vergisi
mukelletiyeti bulunmaktadir.
lktisadi l~letmeler, %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
gelirler ye yatirim indirimleri dQ~uldukten sonra kalan matrah Ozermnden hesaplanmaktadir.
TUrkiye’de geçici vergi Uçer aylik dOnemler itibariyla hesaplanmakta ye tahakkuk ettirilmektedir.
Zararlar, gelecek yillarda olu~acak vergilendirilebilir kardan du~uImek Uzere maksimum 5 yil ta~inabilir.
Ancak, olu~an zararlar geriye dOnuk olarak Onceki ytliarda oIu~an karlardan du~Qlemez.
Turkiye’de vergi de~erlendirmesiyIe ilgili kesin ye kati bir mutabakatla~ma proseduru bulunmamaktadir.
çirketler ilgili yilin hesap kapama dOnemini takip eden yilin 1-25 Nisan tarihieri arasinda vergi
beyannamelerini hazirlamaktadir. Vergi Dairesi tarafindan bu beyannameler ye buna baz olan
muhasebe kayitlari 5 yil içerisinde incelenerek de~i~tiriIebiIir.
(h)

Kur deUi~iminin etkileri

Yabanci para cinsinden olan i~lemIer, i~lemin yapildi~i tarihte geçerli olan kurdan; yabanci para
cinsinden olan parasal varlik ye borçlar se, donem sonu Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi doviz ali~
kurundan Turk lirasina çevriimiflr. Yabanci para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda orlaya
çikan gelir ye giderler, ilgili dOnemin gelir tablosuna dahil edilmi~tir.
(i)

Ticari borçlar

Ticari borçlar, gerçekle~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, dOnem karma iIi~kin herhangi bir duyuru veya difler seçilmi~ finansal
bilgilerin kamuya açiklanmasindan sonra ortaya çikmi~ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayimi
cm yetkilendirilme tarihi arasindaki turn olaylari kapsar. Grup, bilanço tarihinden sonraki duzeltme
gerektiren olaylarin ortaya çikmasi durumunda, fmnansal tablolara alinan tutarlari bu yeni duruma uygun
~ekilde duzeltir.
(k)

Kar~iliklar, ~arta baUli yUkUmlUlukler ye varlikiar

Kar~iliklar bilanço tarihi itibanyla mevcut bulunan ye geçmi~ten kaynaklanan yasal veya yapisal bir
yQkumlUlu~un bulunmasi, yukumlulu~u yerine getirmek 1cm ekonomik fayda sa~layan kaynaklarin
çiki~inin muhtemel olmasi ye yukumlüluk tutari konusunda gQvenilir bir tahmmnmn yapilabiIdi~i
durumlarda muhasebele~tiriImektedir. Tutarin yeterince guvenilir olarak ölçulemedi~i ye yukumlulu~un
yerine getirilmesi cm Grup’tan kaynak çikrna ihtimalinin bulunrnadi~i durumlarda saz konusu
yukUmlQluk “Ko~ullu” olarak kabul edilmekte ye notlarda açiklanrnaktadir. 31 Aralik 2016 ye 2015
tarihieri itibariyle Grup’un kar~ilik, ~arta ba~li yukumluluk ye varliklari bulunrnamaktadir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIiUi ye Ba~ii Ortakhkiari
31 Arailk 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsoilde finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutariar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
2.

Finansal tabloiarin sunumuna iii~kin esaslar (devami)

B.

Onemli muhasebe politikalarinin özeti (devami)

(I)

iliflhii taraflar

a)

Bir ki~i veya bu ki~inin yakin ailesinin bir üyesi, a~a~idaki durumlarda Grup lie iii~kiiii sayiiir:
Soz konusu ki~inin,
(I)
(ii)
(Hi)

b)

Grup Uzerinde kontroi veya mQflrek kontroi gücOne sahip olmasi durumunda,
Grup uzerinde onemh etkiye sahip olmasi durumunda,
Grup veya Grup’un bir ana ortakli~inin kWit yOnetici personelinin bir üyesi olmasi
durumunda.

A~a~idaki ko~uNardan herhangi birinin mevcut olmasi halinde i~ietme Grup iie ili~kiiii sayilir:
(i)
(H)
(Hi)
(iv)
(v)
(vi)
(yN)

3.

i~ietme ye Grup’un ayni grubun üyesi oimasi hahnde,
i~ietme’nin, di~er i~ietmenin (veya difler i~letmenin de üyesi oidu~u bir grubun uyesinin)
i~tiraki ya da i~ ortakh~i oimasi harnde,
her iki i~ietmenin de ayni bir UçUncü tarafin i~ ortakIi~i olmasi hahnde,
i~ietmeierden birinin üçQncü bir i~letmenin i~ ortakIi~i oimasi ye difler i~Ietmenin sOz
konusu Oçuncu i~ietmenin i~tiraki olmasi halinde,
I~letme’nin, Grup’un ya da Grup iie ili~kiii olan bir i~ietmenin çaii~anlarina ihi~kin oiarak
i~ten ayriima sonrasinda sa~ianan fayda piãnlarinin oimasi halinde (Grup’un kendisinin
boyle bir pianinin oimasi hahnde, sponsor oian i~verenler de Grup iie Wi~kiiidir),
I~ietme’nin (a) maddesinde tanimianan bir ki~i tarafindan kontroi veya mu~tereken kontrol
ediimesi hahnde,
(a) maddesinin (I) bendinde tanimianan bir ki~inin i~ietme Ozerinde Onemh etkisinin
buiunmasi veya sOz konusu i~ietmenin (ya da bu i~letmenin ana ortakliOinin) kilit yOnetici
personehnin bir uyesi oimasi halinde.

Nakit ye nakit benzerieri
31 Araiik 2016

31 Araiik 2015

Kasa
Banka
Vadesiz mevduatlar
Vadeh mevduatiar

6.865

3.134

77.523
11.028.149

28.303
10.125.310

Toplam

11.112.537

10.156.747

-

-

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeii TL mevduatiarin yiiiik a~irlikh faiz orani %6,75
iie %12,75 arasinda de~i~mekte oiup (31 Aralik 2015: %3 %12,65), tahakkuk eden faiz tutan 61.685
TL’dir (31 Aralik 2015: 69.418 TL). Bankalarda buiunan TL mevduatin vade tarihleri 2 Ocak 2017 ile 10
Ocak 2017 arasinda de~mektedir (31 Araiik 2015: 4 Ocak 2016—18 Ocak 2016).
-

Grup’un 31 Arahk 2016 ye 2015 tarihieri itibariyia nakit akim tabloiarinda nakit ye nakit benzeri de~erier,
hazir de~erierden faiz tahakkukiari dU~Uierek gasterilmektedir:
31 Aralik 2016

31 Araiik 2015

Hazir de~erler
Eksi: Faiz tahakkuklari

11.112.537
(61.685)

10.156.747
(69.418)

Nakit aki~ tabiosundaki nakit ye nakit benzerleri

11.050.852

10.087.329
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketleri BirliUi ye BaöII Ortakhklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsoilde finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutariar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediimi~tir.)
4.

Ticari alacakiar
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Tescil i~IemIerinden alacakiarr)
MFKS i~iemierinden alacakiar (**)
Uyeierden aiacakiarr**)

105.433
6.962
590

214.170
126.555
8.378

Toplam

112.985

349.103

(j

(**)

(***)

5.

Konsoildasyona tabi i~IetmeIerden Finansal Kiralama iktisadi I~ietmesi, yurtiçinde ye yurtdi~inda
yapilan finansal kiralama sözie~meieri’nin tescilierini gerçekIe~tirmektedir. 9 $ubat 2015
tarihinden itibaren Merkezi Kayit KuruIu~u lie yapilan i~ birh~i sonucunda, finansai kiraiama
sozIe~meierinin tescfl i~lemieri Finansal Kiraiama ktisadi I~ietme tarafindan yapiimaya
ba~ianmi~tir.
Faktoring lktisadi l~ietmesi Kredi Kayit Bürosu lie yapiian i~biril~i iie 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren Faktoring ~irketieri lie bankaiarin tatura biigiieri de daN olmak Qzere devir aidikiari
aiacakiaria iigiii bliglierin topiuia~tiriidi~i Merkezi Fatura Kaydi Sistemi (MFKS) hizmeti
vermektedir.
Uyelerden aiacakiar, e~itim hizmetierinden oian aiacakiardan oiu~maktadir.

Di~er dönen variiklar

Pe~in odenen sigorta pohçeieri
Personei sa~hk sigortasi
Veriien i~ avansiari
Difler
Pe~in Udenen vergi ye foniar
Toplam
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31 Araiik 2016

31 Araiik 2015

9.207
2.993
1.743
1.633
875

9.037
3.241
14.324
3.332
771

16.451

30.705

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi ye Baöh Ortakliklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
6.

Maddi duran varlikiar

1 Ocak —31 Aralik 2016 hesap donemindeki maddi duran varlik hareketleri a~a~idaki gibidir:
Mobilya ye
demirba~lar

Ozel
Maliyetler

Yapilmakta
Olan
Yatirimlar

Satin alma maliyeti
1 Ocak2oletarihindeki açili~ bakiyesi
Alimlar

381.367
114.965

1.418.135
2.096

4.200

1.799.502
121 .261

31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle kapani~
bakiyesi

496.332

1.420.231

4.200

1.920.763

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

(1 08.845)
(85.355)

(427.624)
(284.732)

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle kapani~
bakiyesi

(1 94.200)
302.132

Maddi duran varlikiar

Net defter de~eri

-

Toplam

-

(536.469)
(370.087)

(712.356)

-

(906.556)

707.875

4.200

1.014.207

-

1 Ocak —31 Aralik 2015 hesap dOnemindeki maddi duran varlik hareketleri a~a~idaki gibidir:
Mobilya ye
demirba~lar Ozel Maliyetler

Maddi duran varliklar

Toplam

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2015 tarihindeki açili~ bakiyesi
Alimlar

310.649
70.718

1.407.475
10.660

1.718.124
81.378

31 Aralik 2015 tarihi itibariyle kapani~ bakiyesi

381.367

1.41 8.135

1.799.502

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

(37.844)
(71.001)

(1 45.708)
(281.916)

(1 83.552)
(352.917)

(1 08.845)

(427.624)

(536.469)

272.522

990.511

1.263.033

31 Aralik 2015 tarihi itibariyle kapani~ bakiyesi
Net defter de~eri
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIiöi ye BaOli Ortakhklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
konsolide finansal tablolara ili~kin açikiayici notlar (devami)
frutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (‘TV’) cinsinden ifade ediimi~tir.)
7.

Maddi olmayan duran varlikiar

1 Ocak —31 Aralik 2016 hesap dOnemindeki maddi olmayan duran varlik hareketleri a~a~idaki gibidir:

Hakiar

DiUer Maddi
Oimayan Duran
Varlikiar

Satin alma maiiyeti
1 Ocak 2016 açiliflakiyesi
Alimlar

1.361.029
111.284

50.000

1.361.029
161 .284

31 Aralik 2016 itibarlyle kapani~ bakiyesi

1.472.313

50.000

1.522.313

Birikmi~ Ida paylari
1 Ocak 2016 açiii~ bakiyesi
Carl yil itfa paylari

(144.906)
(127,710)

(5.000)

(144.906)
(132.710)

31 Aralik 2016 itibariyle kaparn~ bakiyesi

(272.616)

(5.000)

(277.616)

Net defter deOeri

1.199.697

45.000

1.244.697

-

-

Toplam

1 Ocak —31 Aralik 2015 hesap donemindeki maddi olmayan duran varlik hareketleri a~a~idaki gibidir:

Satin alma maliyeti
1 Ocak 2015 açili~ bakiyesi
Alimlar
31 Aralik 2015 itibariyle kapani~ bakiyesi
Birikmi~ iffa paylari
1 Ocak 2015 açili~ bakiyesi
Can yii itfa paylari
31 Aralik 2015 itibariyle kapaniç bakiyesi
Net defter de~eri
8.

Hakiar

Toplam

1.355.031
6.000
1.361.031

1.355.031
6.000
1.361.031

(26.038)
(118.868)
(144.906)

(26.038)
(118.868)
(144.906)

1.21 6.125

1.216.125

Carl dönem vergisi lie ilgili varlikiar

Grup’un 31 Arahk 2016 ye 2015 tarihieri itibaniyia donem vergisi iie ilgili aIaca~i bulunmamaktadir.
9.

Ticari borçlar
31 Aralik 2016

31 Araiik 2015

iii~kNi oimayan taraflara ticari borçiar
Di~erticari borçiar

284.615
192.591

206.508
180.990

Toplam

477.206

387.498
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i ye Ba~Ii Ortakhklari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara iIi~kin açikiayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi beiirtiimedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
9.

Ticari borçlar (devami)

IIi~kiIi oImayan taratiara ticar borçIar; teknik hizmetler, han, kurumsal hIeti~im, saticilara borçlar ye
Merkezi Kayit KuruIu~una olan borç bakiyelerinden oIu~maktadir. 6361 sayili kanunun 21. ye 22.
maddeleri uyarinca finansal kiralama iktisadi i~Ietmesi yurtiçinde ye yur1di~inda yapilan tinansal
kiralama sozIe~meIeri’nin tescillerini gerçekIe~tirmektedir. 9 Subat 2015 tarihinden itibaren Merkezi
Kayit Kurulu~u He yapilan i~ birIi~i sonucunda, finansal kiralama sozIe~melerinin tescil i~IemIeri Finansal
Kiralama lktisadi I~Ietme tarafindan yapiImaya ba~Ianmi~tir. Ticari borçIarin vadeleri 30 gUnden azdir.
31 Aralik 2016 tarihi itibariyle Di~er ticari borçlar içerisinde sinifIanan 189.450 TL Ilk kismi, Kredi Kayit
BUrosu ile yapilan sozIe~me kapsaminda taktOring §irketleri ile bankalar tarafindan Kanun kapsaminda
devir alinan alacakiara ili~kin, tatura bilgileri ye di~er bilgi ye Iveya belgelerin topIuIa~tiriImasi, kayit
aitina alinmasi, sorgulanmasi, mukerrerlik kontrolu ye raporlanabilmesine yonelik yazilimin
geIi~tiriImesi, yazilimin kuIIanaca~i sistem ye altyapi kurulumunun gerçekIe~tiriImesi kapsaminda
akdedhien sozleçme kaynakli borçlardan oIu~maktadir. (31 Aralik 2015: 177.000 TL)
Difler ticari borçlar ile iIi~kiI taraflara ticari borçlarin ortalama vadeleri 30 gOnden azdir.
10.

çali~anIara saölanan faydalar

çah~aniara sa~lanan taydalara ill~kin borçlar; Udenecek sosyal sigorta primlerinden, çaIi~anIar adina
Odenen gelir vergilerinden oIu~maktadir.çaIi~anIara sa~Ianan faydalara iIi~kin uzun vadeli kar~iIikIar ise
kidem tazminati kar~iliklarindan ye kisa vadeih kar~iIikIar izin kar~iIikIarindan oIu~maktadir.
Odenecek tazminat her hizmet yili için bir aylik brut maa~ kadardir ye bu tutar 31 Aralik 2016 tarihi
itibariyla 4.297,21 TL (31 Aralik 2015: 3.828,37 TL) lie sinirIandiriImi~tir.
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Kidem tazminati kar~iIi~i

82.577

56.695

Toplam

82.577

56.695

31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

Izin kar~iIi~i

58.446

23.396

Toplam

58.446

23.396

YukUmluluklerin bugunku de~erinin hesaplanmasinda kuNanilan aktueryal varsayimlar a~aOida
beIirtiImi~tir:

Iskonto orani
Enflasyon orani

31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

%4,50
%6

%2,83
%6

2016 ye 2015 tarihleri itibariyle kidem tazminati hareket tablosu a~a~idaki gibidir:
Açili~ bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Odenen tazminatlar
Aktueryal kazanç
Kapani~ bakiyesi
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2016
56.695
5.727
55.352
(24.788)
(10.409)

2015
25.780
2.274
32.974
(5.850)
1.517

82.577

56.695

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirliUl ye Ba~Ii Ortakliklari
31 Aralck 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ili~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)

11.

ErteIenmi~ gelirler

31 Aralik 2016 tarihi itibariyle uyelerden topIanmi~ alan aidat ye masraf i~tirak paylarinin 1 Ocak 201631 Aralik 2016 hesap donemine alt kismi gelir olarak kaydediImi~ olup, gelecek yila ait alan 1.848.667
TL ertelenmi~ gelir olarak muhasebeIe~tirilmi~tir. (31 Aralik 2015: 2.077.079 TL).
12.

Odenecek vergi ye yükUmlülükler
31 Aralik 2016

31 Aralik 2015

454.271
(363.916)

801 .668
(507.790)

90.355

293.878

Can kurumlarvergisi kar~ili~i
Pe~in Odenen kurumlarvergisi
Toplam
ErteIenmi~ vergi varliöi

Vergilendirilebilir
geçici farklar
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015
Maddi duran ye maddi olmayan duran
varlikiaramonlisman duzeltmesi
Kidem tazminati kar~iIi~i
KulIanilmami~ izin kar~ili~i
çupheli alacakiar

(4.306)
18.736
25.608

Ertelenen vergi varli~i

Ertelenen vergi
varIi~iI (yUktimlülü~Q)
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015
(861)
3.747
5.122

-

(1.184)
7.967
2.122
18.605

-

(237)
1.594
424
3.721

40.038

27.510

8.008

5.502

Ertelenmi~ vergi yQkUmIUlU~U
Vergilendirilebilir
geçici farkiar
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015

Ertelenen vergi
varh~iI (yUktimlülü~U)
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015

Maddi duran ye maddi olmayan duran
vanlikiaramarlisman duzeltmesi
Kidem tazminati kar~ili~i
KulIanilmami~ izin kar~ili~i

(86.807)
16.745
1.965

(71 .235)
10.336

(17.361)
3.348

(14.247)
2.067

-

393

-

Ertelenen vergi yükumIüIü~ü

(68.097)

(60.899)

(13.620)

(1 2.180)

(27)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri BirIi~i ye BaOII Ortakl,klar,
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap donemine ait
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
12.

Odenecek vergi ye yukUmlulUkler (devami)

ErteIenmi~ vergi varIi~i/yukümIUIu~u, net
Vergilendirilebilir
geçici farkiar
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015
Maddi duran ye maddi olmayan duran
varlikiar amortisman duzeltmesi
Kidem tazminati kar~ili~i
KuIIan,Imam,~ izin ~
$QpheIi alacakiar

(91 .114)
35.481
27.573

Ertelenen vergi varIi~iIyUkümIUIU~U, net

13.

Ertetenen vergi
varliöil (yükUmIüIU~U)
31 Aralik
31 Aralik
2016
2015

(18.223)
7.096
5.515

-

(72.41 9)
18.303
2.122
18.605

-

(1 4.484)
3.661
424
3.721

(28.060)

(33.389)

(5.612)

(6.678)

Difler kisa vadeli yükUmlülükler

Difler kisa vadeli yukUmlUlukler toplam 73.280 TL tutarindaki Odenecek vergi ye fonlar, 186 TL
sorumlu sitatiyla öderiecek kdv ye 6.984 TL difler kalemlerinden olu~maktad,r. (31 Aralik 2015:
124.597 TL tutarindaki odenecek vergi ye fonlar, 169 TL Sorumlu Sifatiyla Odenecek KDV, 12.835 TL
gider tahakkuku ye 2.660 TL tutarindaki difler kalemlerinden oIu~maktadir.)

14.

Sati~lar ye sati~Iar,n maliyeti

Yurtiçi tescil ücret gelirleri
Birlik masraf içtirak pay’
MFKS gelirleri
E~itim gelirleri
Faktoring sektor masraf i~tirak payi
Finansal kiralama sektör masraf i~tirak pay’
Finansman ~irketIeri sektor masraf i~tirak payi
Yurtd,~, tescil Ucret gelirleri
Finansman ~irketIeri giri~ ucretleri
Difler

Net sat,~Iar
(-)

BrUt kar
(*)

3.748.950
4.1 25.342
3.000.300

5.393.000
4.313.018
2.940.395
490.590

-

1.031.472
501.667
329.333
45.500
40.000
6.068

13.247.242

15.091.043

-

-

13.247.242

15.091.043

(3.529.505)

(3.154.583)

9.717.737

11.936.460

453.667
485.334
39.000
80.000

(-)

Satiçlarin maliyeti

1 Ocak2OlS—
31 Aralik 2015

539.580
775.069

Toplam
Sati~tan iadeler

1 Ocak2Ol6—
31 Aralik 2016

MFKS gelirleri, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri Kanunu’nun “Merkezi
Fatura Kaydi” ba~IikI, 43 Oncu maddesinde beIirtiIdi~i üzere; Faktoring $irketleri ile bankalarin, falura bilgileri
de dahil olmak üzere devir aldikiar, alacakiarla ilgili bilgileri topIuIa~tiraca~i sisteme iIi~kin elde edilen
merkezi fatura kaycli altyapi katilim bedeli ye merkezi fatura kaycli sistemi hizmet bedellerinden
oIu~maktadir.

(28)

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri BirIi~i ye Baöli Ortakl,klari
31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap dänemine alt
konsolide finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmeciikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade edilmi~tir.)
15.

Genel yönetim giderleri
1 Ocak 2016—
31 Aralik 2016

1 Ocak 2015—
31 Aralik 2015

Personel giderleri
Kira gideri
Tanitim ye reklam giderleri
Dani~manIikve denetim gideri
Konterans ye organizasyon giderleri
Genel otis giderleri
Amortisman gideri
Di~ardan sa~Ianan fayda ye hizmetler
Seyahat giderleri
Stopaj gideri
Temsil ye a~irIama giderleri
Uyelik aidat gideri
Difler giderler
Muhasebe gideri
Kargo ye nakliye giderleri
Damgavergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergi resim harç giderleri
Ba~i~ gideri

(4.144.500)
(1.217.573)
(808.21 8)
(650.644)
(646.284)
(417.732)
(405.878)
(246.319)
(177.813)
(127.320)
(121 .020)
(85.336)
(67.381)
(30.300)
(1 0.141)
(6.491)
(687)
(20)

(3.720.066)
(1.114.073)
(357.957)
(471 .213)
(420.260)
(380.597)
(395.118)
(222.876)
(141.945)
(112.387)
(1 52.1 69)
(19.433)
(47.295)
(27.690)
(8.302)
(9.580)

-

(3.400)
(250.000)

Toplam

(9.163.657)

(7.854.361)

1 Ocak 2016—
31 Aralik 2016

1 Ocak 2015—
31 Aralik 2015

16.

Di~erfaaliyet giderleri

Ba~i~ gideri
lan tasarim gideri
Organizasyon gideri
Ara~tirmasi gideri
Seyahat gideri
Stopaj gideri
Kar~ilik giderleri
UIuda~ Zirvesi Katilim
Yuvarlama Farki

(138.750)
(81 .184)
(80.058)
(61 .360)
(55.71 7)
(52.159)
(48.196)
(17.250)
(76)

Toplam
17.

-

(534.750)

-

(4.362)
-

(46)
(4.408)

Finansal gelirler

Finansal gelirler 1.268.037 TL tutarindaki mevduat taiz gelirlerinden ye 937 TL tutarindaki kur farki
gelirlerinden olu~maktadgr. Faiz gelirleri, 61 .685 TL tutarinda faiz tahakkuk gelirini içermektedir (31
Aralik 2015: 1.015.866 TL taiz gelirleri, 666 TL kurfarki gelirleri, 69.418 TL tutarinda faiz tahakkuk gelirini
içermektedir.).
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketieri BirIi~i ye BaUli Ortaklikiari
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notiar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediImi~tir.)
18.

Finansal giderier

Finansal giderier 3.241 TL tutarindaki komisyon giderierinden ye 3.778 TL tutarindaki kur tarki
giderierinden olu~maktadir (31 Araiik 2015:6.762 TL komisyon giderieri, 1.983 TL kurfarki giderierinden
olu~maktadir.)
19.

IIi~kiii taraf açikiamalan

31 Aralik 2016 ye 2015 tarihieri itibariyie iii~kiii tarafiarla yapilan i~iemieri ye bakiyeleri bulunmamaktadir.
31 Araiik 2016 tarihi itibariyie Ust duzey yoneticiiere sa~lanan menfaatler bulunmamaktadir (31 Aralik
2015: Buiunmamaktadir).
20.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Buiunmamaktadir.
21.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteliöi ye dUzeyi

Risk yönetimi amaçiari ye prensipleri
Grup, faaiiyetlerinden dolayi, borç ye sermaye piyasasi tiyatlari, daviz kurlari lie taiz oraniarindaki
de~i~imierin etkileri dahfl çe~itii finansai risklere maruz kaimaktadir. Grup’un risk yUnetim programi, mali
piyasaiarin ongöruiemezh~ine ye de~i~kenh~ine odakianmakta oiup, Grup’un mah pertormansi
uzerindeki potansiyei oiumsuz etkiierin en aza indirgenmesini amaçlami~tir.
Kredi riski
Finansal araçlari ehnde buiundurmak, kar~i taratin ania~manin gerekierini yerine getirememe riskini de
ta~imaktadir. Grup yonetimi bu riskieri, her ania~mada buiunan kar~i taraf 1cm ortalama riski kisitlayarak
ye gerekti~i takdirde teminat aiarak kar~iIamaktadir. Grupun tahsiiat riski, esas olarak uyelerinden oian
alacakiarindan do~abiimektedir.
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Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman ~irketIeri BirIi~i ye BaUli Ortakliklan
31 Aralik 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara iIi~kin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi beiirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediimi~tir.)
21.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteliöi ye düzeyi
31 Aralik 2016 itibarlyle

Raporlama tarihi itibariyle maruz kaiinan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
Azami riskin teminat vs lie gUvence altina aiinmi~ kisnu (2)
A. Vadesi geçmemi~ ya da de~er dU~UkiU~Une
J~ramami~ finansal varlikiarin net defter de~eri
B. Ko~uiiari yeniden gUrUç0ImU~ bulunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dU~UkiU~Une u~rami~ sayilacak finansai variiklarin defter
de~eri
C. Vadesi geçmi~ ancak de~er d0~UkiU~0ne u~ramami~ varlikiarin net defter de~eri
- Teminat vs lie guvence aitina ahnmi~ kismi
0. 0e~er dU~OkiU~Une u~rayan varhkiarin net defter de~erieri
-Vadesi geçmi~ (brut defter deUeri)
-De~er d~$ukiU~U (.)
-Net de~erin teminat, vs iie güvence aitina aiinmi~ kismi
-Vadesi geçmemi~ (brut defter de~eri)
-De~er dU~0kiU~U (-)
-Net de~erin teminat vs lie guvence aitina aiinmi~ kisrni
E. Biianço di~i kredi riski içeren unsuriar

DiUer
Alacakiar

Ticari
Alacakiar

Bankalardaki
mevduat

6.962

106.023

11.105.671

-

.

-

.

-

6.962

106.023

11.105.671

-

.

.

.

-

-

.

.

-

.

.

.

-

.

-

.

-

.

.

.

-
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-
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-
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.

-

-
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-
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-
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.

.

-

.

-

.

-

.

-

-

Finansal
yatirimiar

31 Aralik 2015 itibariyle

Raporiama tarilil itibariyie maruz kaiinan azami kredi riski (A+8+C+D+E) (1)
Azami riskin teminat vs iie güvence aitina aiinmi~ kismi (2)
A. Vadesi geçmemi~ ya da de~er dUç0kiti~Une
u~ramami~ finarisai varlikiarin net defter de~eri
B. Ko~uUari yeniden gOrU~Oim(4 bulunan aksi takdirde vadesi geçmi~ veya de~er dUçuklU~0ne u~rami~ sayilacak finansal varlikiarin defter
de~eri
C. Vadesi geçmi~ ancak de~er dO~UkiU~Une u~ramami~ varlikiarin net defter de~eri
- Teminat vs iie guvence altina aiinmi~ kismi
0. De~er du~ukiU~üne u~rayan varhkiarin net defter de~erieri
-Vadesi geçmi~ (brut defter de~eri)
-De~er dOçUkiü~Q (-)
-Net deöerin teminat, vs iie gUvence aitina ahnmi~ kismi
-Vadesi geçmemi~ (brut defter de~eri)
-De~er dO~UkiUOQ N
-Net de~erin teminat vs lie gUvence aitina ahnmiç kismi
F. Biianço di~i kredi riski içeren unsuriar

DiUer
Alacakiar

Ticari
Alacakiar

Bankalardaki
mevduat

129.695

222.548

10.153.613

129.695

222.548

10.153.613

-

(31)

Finansal
yatirimlar

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Birliöi ye BaUli Ortakliklan
31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap donemine alt
konsolide finansal tablolara iliflin açiklayici notlar (devami)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi (“TL”) cinsinden ifade ediIrni~tir.)
21.

Finansal araçlardan kaynakianan riskierin niteliUi ye dUzeyi (devami)

Likidite riski
Mevout ye ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilrne riski, yeterli sayida ye yuksek kalitedeki
kredi sa~IayiciIarinin eri~iIebiIirIiOinin surekli kilinmasi suretiyle yonetilmektedir.
Ihtiyatli likidite riski yonetimi, yeterli olçude nakit ye merikul kiymet tutmayi, yeterli miktarda kredi i~IemIeri ile
ton kaynakiarinin kulIaniIabiIirIi~ini ye piyasa pozisyonlarini kapatabilme gOoünü ifade eder.
Grup’un 31 Aralik 2016 ye 2015 tarihleri itibariyle, vade tarihierine gore tiGari borçlarinin vade da~iIimIari
a~aOidaki gibidir:
31 Aralik 2016
Defter
deUeri

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

3 aydan
kisa (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 yil
arasi (III)

TUrev olmayan
finansal yükümlQlUkler
Ticari borçlar

477.206

477.206

477.206

-

-

Toplam

477.206

477.206

477.206

-

-

Defter
de~eri

SOzIe~me
uyarinca nakit
çiki~IartopIami
(=1+11+111)

3 aydan
kisa (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 yil
arasi (III)

Turev olmayan
tinansal yükQmlUlukler
Ticari borçlar

387.498

387.498

387.498

-

-

Toplam

387.498

387.498

387.498

-

-

SozIe~me uyarinca vadeler

31 Aralik 2015
SozIe~me uyarinca vadeler

Faiz orani riski
Grup’un 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadir (31 Aralik 2015: Bulunmamaktadir).
Yabanci para riski
Grup, doviz cinsinden borçlu veya alacakli bulunulan mebIa~Iarin TL’ye çevrilmesinden dolayi kur
de~i~ikIerinden dojan doviz kuru riskine maruz kalmaktadir. Grup, kur riskini azaltabilmek 1cm dOviz
pozisyonunu dengeleme amaçli bir politika izlemektedir.
31 Aralik 2016 tarihi itibarlyle dUvizli bakiyesi buIunmadi~indan yabanci para riski bulunmamaktadir (31
Aralik 2015: Bulunmamaktadir).
22.

Finansal tablolari önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolann açik, yorumlanabilir ye
anIa~ilabiIir olmasi açisindan açiklanmasi gereken diüer hususlar

Bulunmamaktadir.
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