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SUNUŞ
Ülkemizde özellikle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yayınlanmasıyla
birlikte muhasebe alanında arzu edilen seviyede olmasa da bir değişim sürecinin içerisine girilmiştir. Bu değişim sürecinin önemli basamaklarından biri
de Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından hazırlanarak kamuoyunun görüşüne sunulan ve nihayet 29 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan 56 Sayılı
tebliğ ile yürürlüğe konulan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal
Raporlama Standartları (BOBİ FRS) dır.
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88 inci ve Geçici
1 inci Maddeleri uyarınca tâbi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olan gerçek veya tüzel kişi tacirlerin, münferit veya konsolide finansal
tablolarını KGK tarafından yayımlanan TMS’ye uygun olarak hazırlamaları
gerektiği öngörülmüş ve aynı madde kapsamında KGK’ ya değişik işletme
büyüklükleri ve sektörler için özel standartlar ve düzenlemeler belirleme konusunda yetki verilmiştir. Söz konusu maddeler uyarınca KGK 2013 yılı hesap
dönemine ilişkin olarak; 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) uyarınca Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş (KAYİK)
tanımı kapsamına alınan işletmelerin, 6102 sayılı TTK’nın 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işletmelerin ve 6102 sayılı TTK’nın 397 nci
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) bağımsız denetime tâbi
olacak işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarında TMS uygulamalarını öngörmüştür. Bu çerçevede 2013 yılında bağımsız denetim kapsamına eşit bir TMS uygulama kapsamı söz konusu olup KGK bu uygulamanın
ilerde bağımsız denetimin kapsamının genişletilmesiyle orta ve küçük işletme
diye nitelendirilebilecek işletmelerin uygulaması zor olan tam set TFRS uygulaması sonucunu yaratabileceğini ve ayrıca AB Birliği ve diğer gelişmiş
ülke uygulamalarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS)
uygulama kapsamının sadece borsaya kote olmuş işletmelerle sınırlı olduğunu ve borsaya kote olmayan farklı büyüklükteki işletmeler için UFRS’lere
kıyasla uygulanması daha az maliyetli ve daha basit olan finansal raporlama
çerçeveleri oluşturulduğunu belirterek bu gerekçelerden bahisle 2014 yılında
TMS/TFRS uygulama kapsamını bağımsız denetim kapsamından ayrıştırmak
suretiyle, diğer ülkelerdeki uygulamalar gibi TMS/TFRS uygulama kapsamının genel olarak KAYİK’lerle sınırlandırıldığını açıklamıştır.

KAYİK dışında kalan ve bu nedenle TMS/TFRS uygulamak zorunda olmayan
işletmelere ilişkin “bağımsız denetime tabi şirketler için finansal raporlama” ve “bağımsız denetime tabi olmayan şirketler için finansal raporlama”
olmak üzere iki ayrı düzenleme getiren KGK, bağımsız denetime tabi olmayan firmaların Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde (MSUGT) yer
alan düzenlemeleri uygulamaya devam edeceklerini öngörmüştür. Ancak bağımsız denetime tabi olan işletmeler için, MSUGT hükümlerinde temel muhasebe esasları açısından çeşitli eksiklikler bulunduğu göz önüne alındığında, bu eksiklikleri ortadan kaldıracak yeni bir finansal raporlama çerçevesine
ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda KGK, bağımsız denetime tabi
olup TMS/TFRS uygulamayan işletmeler için Avrupa Birliği Komisyonu’nun
2013/34/EU Sayılı Muhasebe Direktifi ile uyumlu bir “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı” hazırlayarak bunu kamuoyunun görüşlerine
sunmuş, söz konusu taslakla ilgili kamu görüşü ve eleştirilerini takiben de
taslakta bir isim değişikliği yaparak Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları adı altında yayınlamıştır.
KGK’nın açıkladığı verilere göre, ülkemizde 2016 yılında bağımsız denetim
sözleşmesi imzalayan 6.250 şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerden KAYİK tanımını karşılayan 1.550 şirket TFRS uygulamakta olup, kalan 4.700 şirket
1/1/2018’den itibaren BOBİ FRS’yi uygulayacaktır.
Önemli bir kısmı, mezunu olmaktan gurur duyduğum Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nin deneyimli öğretim üyelerince hazırlanan bu kitap, muhasebe meslek mensuplarının, ilk uygulama yılında BOBİ FRS’yi anlamaları ve uygulamalarında yardımcı olacak nitelikte, literatüre katkı sağlayacak
önemli bir kaynaktır. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın
desteği ile basılan bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen editörleri ve tüm
değerli öğretim üyelerini ve yazarları yürekten kutlarım. Kitabın basımını gerçekleştiren Bizim Matbaa’ya, grafiker Alican Sezer’ e ve İnci Şalcı’ya da ayrıca
teşekkür ederim.
Yücel Akdemir
İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Başkanı
Ekim, 2019 İstanbul
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BOBİ FRS UYGULAMA ÖRNEĞİ
Tuba Şavlı İbiş
EKLER

GİRİŞ
Prof. Dr. Nuran Cömert1*

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi kapsamında kendisine tanınan yetki dahilinde yayınlamış olduğu 56 sayılı Tebliğ
ile, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını
uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının nitelikli
bilgi sunması amacına yönelik olarak Türkiye’deki Büyük ve Orta Boy İşletmeler için kısaca BOBİ FRS olarak anılacak Finansal Raporlama Standardını
1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde olmak
üzere yürürlüğe koymuş bulunmaktadır.
Nitelikli finansal bilgi, bir finansal bilgiye itibar etmemiz ve karar alırken
güvenebilmemiz için gerekli olan bilgidir. Tüm muhasebe bilimi de ekonomi
biliminin bir uzantısı olarak evrildiği yüz yıllar boyunca böyle bir bilginin üretilmesinin peşindedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun 2018’e
kadar bir türlü tüm yönleriyle yayınlayamadığı ve nihayet Mart 2018’de yayınladığı Kavramsal Çerçevede önemlilik ve fayda maliyet eşiğinde karara
yararlı finansal bilginin niteliksel özellikleri açıklanmış ve tüm muhasebe
standartları da bu nitelikteki bilgilerin üretilmesi amacına yönelik olarak çıkarılmış ve çıkarılmaktadır. Hakim olan yaklaşım tüm paydaşlar için muhasebe
standardı geliştirmek yerine, finansal bilginin kullanıcılarını tatmin edecek
güven seviyesinde finansal raporlama standartları geliştirilmesidir. Esasen
konu muhasebe teorisi ve uygulamaya yön verenlerin sürekli tartışacağı ve
geliştireceği mahiyette oldukça derin ve önemli bir konudur. Ancak, gerek
ulusal gerek uluslararası ticari ilişkilerin taraflarına güvenilir bilgi sağlamak
bakımından işletmelerin hesap kitap işleri, hem ülkelerin kanunlarında hem
de uluslararası düzenlemelerde çerçevesi çizilen konulardır. Gelinen noktada ülkelerin muhasebe meslek teşkilatlarının bir araya gelerek oluşturduğu
IFAC, IFRSB gibi organizasyonlar özellikle uluslararası ticari ilişki ve kararlarda temel alınan finansal bilgi ve raporların güvenilirliğinde rehberlik eden
standartlar yayınlamaktadır. Ortak aklın ürünü olan bu standartlar, kritik edilecek pek çok yönü olmakla birlikte itibar edilecek en güvenli standartlardır.

*1 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
1

Gelişmiş ülkeler bu standartların hazırlanmasında hakim olan taraflardır, ancak bu hakimiyet daha çok katkı verme şeklinde yansımaktadır ve bu ülkeler
en iyi uygulamaları, kendi işletmeleri için uygulanabilir standartlara dönüştürmektedir.
Kendi ülkemiz açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse; ülkemizde ticari hayatımızın hesap düzeni konusunda kültürel bir milliyetçilik yapılacaksa,
önce gözetici düzenleyici otoritelerin kendi aralarında ve muhasebe mesleki kuruluşları ile birlikte bir uzlaşı ortamı yaratması, ülkemize özgü/yerel ticari uygulamalarda güvenilir finansal bilgi üretme amacına yönelik muhasebe ilke ve
uygulamalarında ulusal ve uluslararası boyutta söz sahibi ve ikna edici olmaları
gerekir. 35 yılı aşkın mesleki ve akademik hayatımda gördüğüm odur ki ülkemizde ticari hayatın daha güvenilir olmasına yönelik bir muhasebe uygulama ve
standardını geliştiren ve bunu benimseten bir otorite ve referans alınan akademik kaynaklar neredeyse yoktur. Bağımsız denetimle tanıştığımız 1987 yılında
SPK bu tür düzenlemelerde rol ve sorumluluk almaya kalkışmışsa da süreçte
Vergi Otoritesinin etkisinden kurtulamamıştır. 1982 yılında Vergi Otoritesinin
yayınlamış olduğu 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen muhasebe düzenlemeleri, uzun yıllar uygulamada referans alınan devrim
niteliğinde bir düzenlemedir. Ancak Vergi Otoritesi işin ölçme ve değerleme
kısmında bu Çerçevede açıklanan Finansal Tablo İlkelerine hiçbir zaman itibar
etmemiş, VUK’da herhangi bir düzenlemeye gitmediği gibi finansal tabloların
özellikle dipnotların bu tebliğe uygun sunulması ve ek finansal tabloların hazırlanması konularında gözetim ve denetim fonksiyonunu yerine getirmemiştir ya
da işin bu kısmını önemli bulmamıştır.
Ülke ekonomisinin büyümesi, globalleşme, uluslararası otoritelerin öngördüğü standartları uygulama ihtiyacını doğurmuş ve nihayet 6102 sayılı yeni
Ticaret Kanunu ile nitelikli finansal bilgi standartlarını işletmelerde yerleşik
uygulanabilir standartlar haline getirme fırsatı doğmuştur. Ancak 6102 Sayılı Kanunun işletmelerde güvenilir finansal raporların hazırlanmasına yönelik
maddeleri ile güvence hizmeti dediğimiz denetime ilişkin maddeleri, muhasebe ve denetimin önemini bir türlü anlamayan ve anlamak da istemeyen etki ve
çıkar gruplarınca daha yasalaşma aşamasında tahrif edilmiştir.
Geçmişe takılmak doğru değilse de geçmişin hataları üzerine yapı inşa etmek,
çürük zemin üzerine bina yapmaya benzemektedir. Durum böyle olmakla birlikte
yüksek mühendislik çabalarıyla bina inşa edilmeye çalışılmakta, uluslararası standartları hala yabancı bir şarkı gibi algılayan kültürün gölgesinde işletmelerde güvenilir bir finansal bilgi sistemini yerleşik hale getirme çabaları devam etmektedir.
KGK tarafından yayınlanan BOBİ TFRS de bu çabaların bir ürünüdür.
2

19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair
Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan
işletmeler 01.01.2018 yılından itibaren münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’yi uygulayacaklardır.
BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak
TFRS’yi uygulayamazlar. Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi
uygulamış olması zorunludur.
BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin
eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak
değerlendirilir:
a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.
Geçiş döneminde büyük işletme tanımının karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilirken TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları bulunmayan işletmeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile 30/12/2014 tarihli
ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olup
TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve
Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara göre hazırlanmış finansal tablolarını kullanırlar.
Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin ve bağlı
ortaklıklarının BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alınır.
Bununla birlikte işletmenin BOBİ FRS’ye göre finansal tablo hazırlamayan
bağlı ortaklıkları varsa bu bağlı ortaklıkların vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınır. Ancak Geçiş
döneminde, Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak
İlave Hususların önceki hesap dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını
eşit taksitlerle finansal tablolarına yansıtan işletmeler bu uygulamaya aynı şekilde devam edebilir. Bu durumda tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır.
Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında konsolide olmayan
finansal tabloların kullanılması durumunda, BOBİ FRS’nin Konsolide Finan3

sal Tablolar Bölümünde 22.25 paragrafının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
eliminasyonlar yapılabilir. Eliminasyonların yapılmaması durumunda birinci
fıkradaki aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarına ilişkin eşik değerler yüzde
20 artırılarak dikkate alınır.
Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki üç ölçütten
en az ikisinin eşik değerlerinin art arda iki raporlama döneminde altında kalması durumunda büyük işletme olarak değerlendirilmez.
Ortalama çalışan sayısının hesabında Bağımsız Denetime Tâbi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınır.

4

BÖLÜM 1
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR
Prof. Dr. Cemal İbiş2*
Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Akarçay3**

1. Neden Kavramsal Çerçeveye İhtiyaç Duyulmuştur?
Bir otorite tarafından öngörülen Kavramsal Çerçeve fikrinin doğuşunu, finansal tabloların “kabul görmüş muhasebe ilkelerine” (accepted accounting
principles) uygun olarak hazırlandığı görüşünün denetim onay belgesinde yer
alması fikrinin doğuşuna bağlamak mümkündür. Muhasebe meslek örgütü
American Institute of Accountants (bugünkü AICPA)’nın Başkanı George O.
May’in 1932 yılında ABD’de halka açık kuruluşların muhasebe standartlarını
iyileştirme yönünde New York Borsasına önerdiği; denetim belgelerinin finansal tabloların kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun hazırlandığı
ifadesini içermesi ve bu finansal tabloların öngörülen beş temel muhasebe
prensibine uygun olarak hazırlanması hususu, bu konudaki ilk adım olarak
kabul edilebilir (AICPA, 1972). 1933 ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Yasası Amerikan Sermaye Piyasası Kuruluşuna, bağımsız muhasebecilerin muhasebe uygulamalarını izleme yetkisi vermiş, kurul bu yetkisi kapsamında
nadiren finansal muhasebe ve raporlama uygulamaları belirlemiştir. 1939 yılında insiyatif alan meslek örgütü (AIA ya da AICPA) kabul edilebilir muhasebe uygulamalarını belirlemek üzere bir komite kurmuştur. Bu komite 20 yıl
boyunca 51 bülten yayınlamış ve duyulan ihtiyaç üzerine komite Muhasebe
İlkeleri Kurulu (APB)’ye dönüştürülmüştür. SEC’in işaret ettiği muhasebe
problemlerine çözüm üretmek amacıyla APB 1964’den itibaren sıra numarası
dahilinde görüş yayınlamaya başlamıştır.
AICPA’nın araştırma komisyonunun sıra numarası dahilinde yayınladığı Accounting Research Study’ler de resmi kabul görmeyen, ancak muhasebe düşüncesine önemli katkı sağlayan önemli çalışmalar olmakla birlikte, denetim raporlarında sözü edilen kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak neyin referans alınacağı
en tartışmalı konu olmuştur. Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)’nin
öncel kuruluşu Amerikan Muhasebe İlkeleri Kurulu (APB)’nin 1970’de yayınladığı Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements
of Business Enterprises başlıklı 4 No’lu tebliğ referans alınan ilk resmi tebliğdir.

*2 Işık Üniversitesi
3 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
**
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1971 yılı sonuna kadar belli muhasebe konularında görüş yayınlayan
APB’nin yerine 1972’de daha özerk bir yapıda FAF (Finansal Muhasebe Vakfı) bünyesinde ve SEC ve AICPA gibi otoritelerin referans verdiği Finansal
Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) kurulmuştur.4 FASB 1978 yılından itibaren zaman zaman revize ettiği 8 adet kavramlar tebliği yayınlamıştır. Kurulun en son 2010 yılında yayınladığı 8 No’lu Kavramsal Tebliğ kapsamında
yer alan Finansal Raporlama İçin Kavramsal Çerçeve, 1 ve 2 No’lu Kavramlar
Tebliğinin yerini almıştır.
Diğer taraftan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) standartlara rehberlik etmek amacıyla ilk kavramsal çerçeveyi 1989 yılında yayınlamış,
bu çerçeveyi aynen benimseyen ve IASB adını alan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 2010 yılında bazı değişiklikler yapmıştır. IASB çerçeveyi gözden
geçirme amacıyla 2004 yılında başlattığı çalışmayı 2018 yılında tamamlamış ve
yeni çerçevenin yürürlük tarihini 2020 olarak ilan etmiştir.5
2. Kavramsal Çerçeve Nedir?
Kavramsal Çerçeve, bir amaçtan kaynaklanan tutarlı bir kavramlar sistemidir ve bu amaç finansal raporlamanın gayesini tanımlar.6 Kavramsal Çerçeve, işletme dışındaki kullanıcılar için genel amaçlı finansal tabloların hazırlanması ve sunumuna ilişkin kavramları ortaya koyar7. Kavramsal Çerçeve
standartlara giriş niteliğindedir.8 Kavramsal Çerçeve, standartları destekleyen
ilke ve kavramların anlaşılması için gereklidir ve standartların geliştirilmesine temel oluşturur.9 Kavramsal Çerçeve esas olarak muhasebe standartlarının
oluşturulması için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, muhasebe standartlarını
yorumlarken finansal tablo hazırlayıcıları ve denetçileri ve finansal tabloları
okurken finansal tablo kullanıcıları için de faydalıdır.10
Kavramsal Çerçeve, mevcut standartların gözden geçirilmesi ve yeni standartların oluşturulmasında referans görevi görür.11 Kavramsal çerçeve, muhasebe
4 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: American Institute of Certified Public Accountants, Establishing
Financial Accounting Standards, March 1972, Report of the Study on Establishment of Accounting Principles, online erişim: https://www.fasb.org/timeline/timeline-assets/assets/downloads/1972_establishing-financial-accounting-standards_fin.pdf#view=Fit
5 www.iasb.org, Erişim Tarihi: Kasım 2018
6 Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2018). Intermediate Accounting – IFRS Edition, 3rd
Edition, Amerika Birleşik Devletleri.
7 Melville, A. (2017) International Financial Reporting - A Practical Guide 6th Edition Pearson, United
Kingdom
8 Şavlı, T. (2014). Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
9 Şensoy, N. (2017). Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar. Cömert, N., İbiş, C. ve Ersen Cömert, Ç.
(Ed.), Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı içinde (s. 37-56). İSMMO Yayınları, Matsis Matbaa, İstanbul.
10 Nobes, C. ve Parker, R. (2016). Comparative International Accounting, 13th Edition, Pearson, Great
Britain.
11 Şensoy, N. (2017). s.37-56
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konularını analiz etmek için ortak terim ve önermeler sunarak standart oluşturmayı daha verimli hale getirir. Kavramsal Çerçeve, standartların oluşturulmasında rehberlik etmek üzere muhasebe teorisi ve ilişkili kavramları birleştirdiğinden
standartlar tutarlı olarak formüle edilebilir.12 Kavramsal Çerçeve’nin yokluğunda
standartlar sistemsiz bir şekilde oluşturulacak ve bunun sonucunda tutarsızlıklar
yaşanabilecektir. Finansal raporlamanın amacı ve kapsamı konusunda fikir birliğine varılmadan standartların yaratılması akılcı olmayacaktır. Kavramsal Çerçeve’nin varlığı, kamunun finansal raporlamaya güvenini artıracaktır.13 Kavramsal
Çerçeve standartların ilke bazlı belirlenmesine imkan tanır. Kavramsal Çerçeve’nin eksikliği, standartların kural bazlı olmasına, esnek olmayan ve emredici
hükümler taşımasına sebebiyet verecektir.14
Gerek mevcut Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve gerek Revize Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Taslağı, Kavramsal Çerçeve’nin statüsünü ortaya koymaktadır. Kavramsal Çerçeve bir standart değildir.
Kavramsal Çerçeve herhangi bir ölçüm veya açıklama konusunda standart belirlememektedir. Kavramsal Çerçeve’de yer alan hiçbir şey, herhangi bir Standardın
veya herhangi bir Standarttaki bir hükmün yerine geçmez. Kavramsal Çerçeve
ile standartlardan biri arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda, ilgili standart
hükümleri uygulamaya esas alınır.

Şekil 1: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
Kaynak: Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2018). Intermediate Accounting – IFRS Edition, 3rd Edition, Amerika Birleşik Devletleri.
12 Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. ve Van Mourik, C. (2017). International
Financial Reporting and Analysis, 7th Edition, Cengage Learning, United Kingdom.
13 Doupnik, T. ve Perera, H. (2009). International Accounting, 2nd Edition, McGraw-Hill International,
Singapore.
14 Şensoy, N. (2017). s.37-56
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Esasen Kavramsal Çerçeve, üç katmandan oluşmaktadır. Birinci aşamada
finansal raporlamanın amacı açıklanmaktadır. İkinci aşama, finansal bilgiyi
faydalı yapan niteliksel özellikleri ve finansal tablo unsurlarını ortaya koymaktadır. Üçüncü aşamada ise amacın uygulanmasına yönelik olarak tanınma,
ölçüm ve açıklamaya ilişkin kavramlar yer almaktadır. Faydalı Finansal Bilgininunsurları aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir.15
Şekil 2: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Uyarınca Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri

Kaynak: Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2018). Intermediate Accounting – IFRS Edition, 3rd Edition, Amerika Birleşik Devletleri.
3. BOBİ FRS Kapsamında Yer Alan Kavramsal Çerçeve ve Bu
Çerçevenin Tam Set Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında
Yayınlanmış Olan Kavramsal Çerçeveden Farklılıkları
Kavramsal Çerçeve, BOBİ FRS tarafından ayrı olarak değerlendirilmemiştir. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve ve TMS 1 Finansal
Tabloların Sunuluşu, BOBİ FRS tarafından aynı bölümde birlikte ele alınmıştır. BOBİ FRS’de Kavramsal Çerçeve’nin statüsü ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Buna karşılık Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve,
Kavramsal Çerçeve’nin bir standart olmadığını açıkça belirtmektedir.
Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, Kavramsal Çerçeve’nin temelini oluşturmaktadır. Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, mevcut ve
potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer taraflara, raporlayan
işletme hakkında o işletmeye kaynak sağlamaya ilişkin kararlar verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır (Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve ve Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Taslağı).
15 Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2018). Intermediate Accounting – IFRS Edition, 3rd Edition, Amerika Birleşik Devletleri.
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BOBİ FRS, genel amaçlı finansal raporlamanın amacına yer vermese de finansal tabloların amacını, işletmenin finansal durumu, finansal performansı
ve nakit akışları hakkında ilgili tarafların alacakları kararlarda faydalı olacak nitelikte finansal bilgi sunmak olarak tanımlamıştır.
Faydalı finansal bilginin özelliklerine ilişkin düzenlemeler paralellik göstermektedir. BOBİ FRS de faydalı bilginin özelliklerini temel ve destekleyici
özellikler olarak sınıflandırmaktadır. Temel özellikler; ihtiyaca uygunluk ve
gerçeğe uygun sunum, destekleyici özellikler ise anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve zamanında sunum olarak belirtilmiştir. TMS/TFRS Finansal
Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve tarafından destekleyici niteliksel
özellikler arasında sıralanan doğrulanabilirlik, BOBİ FRS’de yer almamaktadır. TMS/TFRS Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve faydalı
finansal raporlamada maliyet kısıtı üzerinde dururken, BOBİ FRS bu kavrama
yer vermemiştir.
BOBİ FRS’de sıralanan genel finansal raporlama ilkeleri, TMS 1’deki ilkelerle uyumludur. İşletmenin sürekliliği, tahakkuk esası, önemlilik, netleştirme, raporlamanın sıklığı, karşılaştırmalı bilgi ve sunumda tutarlılık iki düzenlemede de yer almaktadır. BOBİ FRS bunlara ihtiyatlılık ilkesini eklemiş,
belirsizlikler nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde varlık ve gelirlerin
olduğundan daha fazla, yükümlülük ve giderlerin ise olduğundan daha düşük
belirlenmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesini gereğini ifade etmiştir.
Finansal tabloların amacı, finansal tablolarda yer alması gereken bilgiler
ve finansal tabloların unsurlarına ilişkin hükümler genel olarak uyumludur.
Her iki düzenlemeye göre finansal tablolar dönem sonuna ait finansal durum
tablosu, döneme ait kar veya zarar tablosu, döneme ait özkaynak değişim tablosu, döneme ait nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer
açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlardan oluşur. Her iki düzenleme de finansal
tabloların unsurları olarak varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, gelirler ve
giderlere yer vermiştir. Finansal tablo unsurları benzer şekilde tanımlanmıştır.
BOBİ FRS, borç yerine yükümlülük kavramını kullanmakta ve mevcut mükellefiyet şeklinde ifade etmektedir.
Finansal tabloların sunumu düzenlemeler arasında paralellik gösterse de
bazı farklar göze çarpmaktadır. Özellikle Kar veya Zarar Tablosu, BOBİ FRS
tarafından sadeleştirilmiş ve TMS 1 hükümleri içinde yer alan Diğer Kapsamlı
Gelir Tablosu hazırlanması gereği kaldırılmıştır. BOBİ FRS’ye göre hazırlanan Kar veya Zarar Tablosunda sürdürülen faaliyetler ve durdurulan faaliyetler ayrımı yapılmamaktadır. BOBİ FRS, finansal tabloların sunumunda örnek
alınmak ve bu örneklere bağlı kalınmak üzere Finansal Durum Tablosu, Kar
9

veya Zarar Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu için Ekler ortaya koymuştur. Bu yönüyle finansal tabloların sunumunda serbestlik tanıyan TMS 1’den
ve ilke bazlı standartlardan uzaklaştığı yorumu ve eleştirisi yapılabilir.
20 Temmuz 2018 tarihinde KGK tarafından kamuoyu görüşüne açılan
Revize Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Taslağı incelendiğinde, halen yürürlükte olan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve ile bazı farkları olduğu görülmektedir. Faydalı bilginin temel niteliksel
özellikleri, Kavramsal Çerçeve Taslağında da ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe
uygun sunum olarak yer almıştır. Ancak gerçeğe uygun sunumun sağlanması için gerekli olan şartlardan tarafsızlığın ihtiyatlı davranışla destekleneceği
belirtilmiştir. İhtiyatlılık, belirsizlik koşullarında yargıda bulunurken temkinli
davranmaktır. İhtiyatlı davranmak, varlıkların ve gelirin olduğundan yüksek
gösterilmemesi ve yükümlülüklerin ve giderlerin olduğundan düşük gösterilmemesi anlamına gelir. Aynı şekilde, ihtiyatlı davranmak varlıkların ve gelirlerin olduğundan düşük, yükümlülüklerin ve giderlerin olduğundan yüksek
gösterilmesine izin vermez (Kavramsal Çerçeve Taslağı Paragraf 2.16). BOBİ
FRS, ihtiyatlılık konusunda Kavramsal Çerçeve Taslağı ile uyumludur. İhtiyatlılık, genel finansal raporlama ilkeleri içinde benzer bir tanımla yer almış
ve ihtiyatlılığın gerçeğe uygun sunumu engellememesi gerektiği belirtilmiştir.
Kavramsal Çerçeve Taslağında yeni eklenen üçüncü bölümde finansal tabloların amaç ve kapsamı açıklanmakta ve raporlayan işletmenin tanımı yapılmaktadır. Dördüncü bölümde finansal tabloların unsurları sıralanmaktadır.
Mevcut Kavramsal Çerçeve ve BOBİ FRS’de de yer aldığı şekliyle, finansal
tabloların beş unsuru varlıklar, yükümlülükler, özkaynak, gelirler ve giderlerdir. Ancak taslakla birlikte varlık ve yükümlülük tanımları yeniden yapılmış,
gelir ve gider tanımları da buna uygun olarak güncellenmiştir. Beşinci bölümde bu unsurların finansal tablolara alınma ve finansal tablo dışı bırakılma kriterleri açıklanmaktadır. Varlıklar, yükümlülükler, özkaynak, gelir ve giderler
hakkında ihtiyaca uygun bilgi sağlanması ve bu kalemlerin gerçeğe uygun
sunumla sonuçlanması durumunda finansal tablolara alınmasının uygun olduğu belirtilmektedir. Finansal tablo unsurlarının tablo dışı bırakılmasına ilişkin kriterler mevcut Kavramsal Çerçeve ve BOBİ FRS’de yer almamaktadır.
Altıncı bölüm, tarihi maliyet ve cari değer (gerçeğe uygun değer, kullanım
değeri ve ifa değeri, cari maliyet) olarak ölçüm esaslarını tanımlamakta ve
ölçüm esaslarının seçiminde dikkate alınacak özellikler konusunda rehberlik
sağlamaktadır. Yedinci bölümde finansal tablo unsurlarına ilişkin sunum, sınıflandırma ve açıklamalara yer verilmiştir. Gelir ve giderlerin kar veya zarar
tablosu ya da diğer kapsamlı gelire dahil edilmesi konusunda rehberlik sunul10

maktadır. BOBİ FRS’ye göre Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu’nun hazırlanması
gerekmemektedir.
Revize Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 1 Ocak 2020
tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık dönemlerde uygulanacaktır. Revize
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin yürürlüğe girmesiyle
birlikte BOBİ FRS Bölüm 1’de de bazı değişikliklerin yapılması gerekecektir.
Aşağıdaki tabloda Kavramsal Çerçeve içeriklerinin bir karşılaştırması
sunulmuştur:
Tablo 1: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, BOBİ FRS
Bölüm 1 ve Revize Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
Karşılaştırması
Finansal Raporlamaya
İlişkin Kavramsal
Çerçeve

BOBİ FRS Bölüm 1

Revize Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

Kavramsal Çerçeve’nin statüsü

Kavramsal Çerçeve
bir standart değildir.
Kavramsal Çerçeve’de
Standartlardan herhangi birinin yerini alacak
hiçbir husus yer almamaktadır.

Kavramsal Çerçeve’nin statüsü ile ilgili
bir hüküm bulunmamaktadır.

Kavramsal Çerçeve bir
standart değildir. Kavramsal
Çerçeve’de yer alan hiçbir
şey, herhangi bir Standardın
veya herhangi bir Standarttaki hükmün yerine geçmez.

Genel amaçlı finansal raporlamanın
amacı

Genel amaçlı finansal
raporlamanın amacı,
mevcut ve potansiyel
yatırımcılara, borç
verenlere ve kredi
veren diğer taraflara
raporlayan işletmeye
kaynak sağlama kararları verirken faydalı
olacak finansal bilgiyi
sağlamaktır.

Finansal tabloların
amacı, işletmenin
finansal durumu, finansal performansı ve
nakit akışları hakkında
ilgili tarafların alacakları kararlarda faydalı
olacak nitelikte finansal bilgi sunmaktır.

Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, mevcut ve
potansiyel yatırımcılar, borç
verenler ve kredi veren diğer
taraflara, raporlayan işletme
hakkında o işletmeye kaynak
sağlamaya ilişkin kararlar
verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır.

Faydalı finansal
bilginin temel niteliksel özellikleri

İhtiyaca uygunluk,
Gerçeğe uygun şekilde
sunum

İhtiyaca uygunluk,
Gerçeğe uygun sunum

İhtiyaca uygunluk, Gerçeğe
uygun sunum

Faydalı finansal
bilginin destekleyici niteliksel
özellikleri

Karşılaştırılabilirlik,
Doğrulanabilirlik,
Zamanında sunum,
Anlaşılabilirlik

Anlaşılabilirlik, Karşılaştırılabilirlik, Zamanında sunum

Karşılaştırılabilirlik, Doğrulanabilirlik, Zamanında
sunum, Anlaşılabilirlik

İhtiyatlılık

Yer almamaktadır.

Genel finansal raporlama ilkeleri içinde
sıralanmaktadır.
İhtiyatlılığın gerçeğe
uygun sunumu engellememesi gerekir.

Gerçeğe uygun sunumun
sağlanması için gerekli olan
şartlardan tarafsızlığın ihtiyatlı davranışla destekleneceği belirtilmiştir.
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Faydalı finansal
raporlamada maliyet kısıdı

Maliyet, finansal
raporlarla sağlanan
bilgi üzerinde genel bir
kısıdı oluşturmaktadır.
Bilginin raporlanması
ile sağlanacak faydanın, bilginin raporlanması için katlanılan
maliyetleri karşılaması
önemlidir.

Yer almamaktadır.

Maliyet, finansal raporlama
tarafından sağlanan bilgi
üzerindeki yaygın bir kısıttır.
Bilginin raporlanması ile
sağlanacak faydanın, bilginin
raporlanması için katlanılan maliyetleri karşılaması
önemlidir.

İşletmenin
sürekliliği
varsayımı

Finansal tablolar normal olarak işletmenin
devamlılığı ve öngörülebilir bir gelecekte de
faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına dayanılarak hazırlanır.

Genel finansal raporlama ilkeleri içinde
sıralanmaktadır.
Yönetimin, işletmeyi
tasfiye etme veya
ticari faaliyetlerine
son verme niyetinin
ya da zorunluluğunun
bulunmadığı durumlarda finansal tablolar
işletmenin sürekliliği
varsayımına dayanılarak hazırlanır.

Finansal tablolar genellikle
işletmenin sürekliliği ve
öngörülebilir gelecekte de
faaliyetlerini sürdüreceği
varsayımına dayanılarak
hazırlanır.

Finansal tabloların
unsurları

Finansal durumun
ölçümlenmesiyle
doğrudan ilgili unsurlar
bilançoda varlıklar,
yabancı kaynaklar
(borçlar) ve özkaynaklar olarak yer alır.
Gelir tablosundaki
faaliyet sonuçlarının
ölçümlenmesi ile
doğrudan doğruya ilgili
unsurlar ise gelirler ve
giderlerdir.

Finansal Durum
Tablosunun unsurları
varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklardır.
Kar veya Zarar Tablosunun unsurları gelirler ve giderlerdir.

Raporlayan işletmenin finansal durumuyla ilgili unsurlar
varlıklar, yükümlülükler ve
özkaynak; raporlayan işletmenin finansal performansıyla ilgili unsurlar gelir ve
giderlerdir.

Finansal tablolara
alma

Bir kalem, işletmeye
ileride ekonomik yarar
akışı sağlamasının
muhtemel olması ve
maliyetinin veya değerinin güvenilir bir
şekilde ölçümlenebilmesi durumunda tahakkuk ettirilir ve finansal
tablolara dahil edilir.

Varlık ve yükümlülük
tanımını karşılayan
bir kalemin finansal
durum tablosuna alınması, gelir ve gider
tanımını karşılayan
bir kalemin kar veya
zarar tablosuna yansıtılması için işletmeye
ileride ekonomik yarar
akışı sağlamasının
muhtemel olması
ve maliyetinin veya
değerinin güvenilir bir
şekilde ölçümlenebilmesi gerekmektedir.

Bir varlık ya da yükümlülüğün finansal tablolara
alınması; ancak söz konusu
varlık ve yükümlülük ve
bunlardan doğan herhangi bir
gelir, gider veya özkaynak
değişiminin finansal tablolara
alınmasının finansal tablo
kullanıcılarına faydalı bilgi
(ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunum) sağlaması
halinde mümkündür.
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Finansal tablo dışı
bırakma

Yer almamaktadır.

Yer almamaktadır.

Finansal tablo dışı bırakma,
finansal tablolara alınmış bir
varlık veya yükümlülüğün
tamamının veya bir kısmının
bir işletmenin finansal durum
tablosundan çıkarılmasıdır.
Finansal tablo dışı bırakma
genelde bir kalemin artık
varlık veya yükümlülük
tanımını karşılamadığı zaman
gerçekleşir.

Ölçüm esasları

Ölçüm, finansal
tablolarda yer alan
unsurların bilançoda
ve gelir tablosunda
tahakkuk ettirilecekleri
ve gösterilecekleri
parasal tutarların
belirlenmesi işlemini
ifade eder. Bu işlem
uygulanacak ölçüm
esasının da seçilmesini
içerir. Ölçüm esasları
tarihi maliyet, cari
maliyet, gerçekleşebilir
değer ve bugünkü
değeri içerir.

Ölçüm esaslarıyla
ilgili ayrı bir bölüm
yer almamaktadır.
Finansal durum
tablosunun unsurları
başlığı altında, gerçeğe uygun değer gibi
başka bir ölçüm esası
belirlenmediği sürece,
varlık ve yükümlülüklerin ilk kayda almada
maliyet bedeliyle
(tarihi maliyet) ölçüleceği belirtilmiştir.

Finansal tablolara alınan
unsurlar parasal tutar olarak
ölçülür ve bu bir ölçüm esası
seçilmesini gerektirir. Faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri ve maliyet
kısıtının değerlendirilmesi
sonucunda farklı varlıklar,
yükümlülükler, gelir ve giderler için muhtemelen farklı
ölçüm esasları seçilir. Ölçüm
esasları tarihi maliyet ve cari
değerdir. Cari değer ölçüm
esasları gerçeğe uygun değer,
kullanım değeri ve ifa değeri
ile cari maliyet içerir.

4. BOBİ FRS Bölüm 1 Kapsamında Yer Alan Kavramsal Çerçeve ve
Finansal Tablolar
Bu bölümde, işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe uygun sunumunu
sağlamak amacıyla finansal tabloların hazırlanmasına ve sunulmasına ilişkin
esaslar düzenlenmektedir. Finansal tabloların sunumuna ilişkin genel kurallar,
finansal tablolar aracılığıyla sağlanan bilgilerin taşıması gereken özellikler ve
finansal tabloların asgari içeriği ele alınan konular arasındadır.
4.1. Finansal Tablolara İlişkin Genel Hükümler
Finansal tabloların amacı, işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında ilgili tarafların alacakları kararlarda faydalı olacak nitelikte finansal bilgi sunmaktır. Finansal tablolar ayrıca, yöneticilerin
işletmenin kaynaklarını ne etkinlikte kullandıklarını gösteren bilgiler sağlar.
Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar finansal tabloları oluşturur. Finansal tablolar bu
Standart hükümlerine uygun olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanır.
Finansal tabloların bu Standart hükümleriyle tam olarak uyumlu olduğu dip-
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notlarda açık bir şekilde belirtilir. Finansal tablolar; işletmelerin varlıklarını,
yükümlülüklerini, özkaynaklarını, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun bir biçimde yansıtacak şekilde sunulur, bu amacın sağlanması için
gerekli görülen ek bilgiler finansal tablo dipnotlarında verilir.
4.2. Faydalı Finansal Bilginin Özellikleri
Faydalı finansal bilginin özellikleri; ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum,
anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve zamanında sunumdur. İhtiyaca uygunluk ve
gerçeğe uygun sunum faydalı finansal bilginin temel özellikleri iken, anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve zamanında sunum destekleyici özellikleridir.
İhtiyaca Uygunluk: Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının karar alma ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması gerekir. İhtiyaca
uygun finansal bilginin; geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak, geçmiş değerlendirmelerini doğrulamak veya düzeltmek suretiyle finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileme gücüne sahip
olması gerekir. Önemlilik ihtiyaca uygunluğun işletmeye özgü hali olduğundan
ayrı bir özellik olarak değerlendirilmemektedir. Bir bilginin verilmemesinin veya
yanlış verilmesinin finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolara dayanarak
verecekleri kararları etkilemesi bekleniyorsa bu bilgi önemlidir. Bilginin önemli
olup olmadığının belirlenmesinde ilgili kalemin tutar olarak büyüklüğünün yanı
sıra niteliğinin de göz önünde bulundurulması gerekir.
Gerçeğe Uygun Sunum: Finansal bilgi, açıklamayı amaçladığı ekonomik
olayları gerçeğe uygun bir şekilde sunmalıdır. Gerçeğe uygun sunum, işlem
ve olayların etkilerinin; varlık, yükümlülük, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme koşullarına uygun olarak sunulmasıdır. Bilginin tam, tarafsız
ve hatasız olması, aynı zamanda işlem ve olayların sadece yasal görünümünü
değil özünü yansıtması, gerçeğe uygun bir sunumun gereğidir.
Anlaşılabilirlik: Finansal bilgiler; işletme faaliyetleri ve ekonomik faaliyetler
ile muhasebe hakkında makul seviyede bilgisi olan, bu bilgileri dikkatli ve özenli
bir şekilde analiz eden kullanıcılar tarafından anlaşılabilecek şekilde sunulmalıdır.
Karşılaştırılabilirlik: Karşılaştırılabilirlik, kullanıcıların kalemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlar.
Dolayısıyla benzer işlem ve olayların finansal etkilerinin ölçümü ve gösterimi, dönemler itibarıyla ve diğer işletmelerin ölçüm ve gösterimleriyle tutarlı
olmalıdır. Karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla, uygulanan muhasebe
politikaları, bu politikalarda meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin
etkileri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekir.

14

Zamanında Sunum: Zamanında sunum; finansal bilginin, finansal tablo
kullanıcılarının kararlarını etkileyebileceği zamanda mevcut olmasıdır.
4.3. Genel Finansal Raporlama İlkeleri
İşletmenin sürekliliği, tahakkuk esası, ihtiyatlılık, önemlilik, mahsup yasağı, raporlamanın sıklığı, karşılaştırmalı bilgi ve sunumda tutarlılık BOBİ
FRS’de yer alan genel finansal raporlama ilkeleridir.
İşletmenin Sürekliliği: İşletme yönetimi finansal tabloları hazırlarken işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilme gücünü değerlendirir. Yönetimin, işletmeyi tasfiye etme veya ticari faaliyetlerine son verme niyetinin ya da zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda finansal tablolar işletmenin sürekliliği varsayımına
dayanılarak hazırlanır. Yönetim işletmenin sürekliliği varsayımının geçerli olup
olmadığını değerlendirir ve işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesini ciddi
şekilde şüpheli hale getirebilecek şartlarla ilgili önemli belirsizlikleri tespit ederse bu belirsizlikleri dipnotlarda açıklar (BOBİ FRS Paragraf 1.14). Yönetimin
işletmeyi tasfiye etme veya ticari faaliyetine son verme niyetinin ya da zorunluluğunun bulunması durumunda finansal tablolar farklı bir esasa göre hazırlanır. Bu
durumda işletmenin sürekliliği varsayımının kullanılmadığı, finansal tabloların
hazırlanmasında hangi esasın kullanıldığı ve işletmenin sürekliliği varsayımının
neden geçerli olmadığı dipnotlarda açıklanır.
Tahakkuk Esası: Tahakkuk esası, nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği döneme bakılmaksızın, işlem ve olayların işletmenin ekonomik varlık ve kaynaklarına etkileri gerçekleştiğinde finansal tablolarda gösterilmesini gerektirir. Nakit
Akış Tablosu hariç, tüm finansal tablolar tahakkuk esasına göre düzenlenir.
İhtiyatlılık: İhtiyatlılık, belirsizlikler nedeniyle tahmin yapılması gereken
hallerde varlık ve gelirlerin olduğundan daha fazla, yükümlülük ve giderlerin
ise olduğundan daha düşük belirlenmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesini ifade eder. Bununla birlikte, ihtiyatlı bir tutum içinde olmak kasıtlı olarak varlıkların veya gelirlerin olduğundan daha düşük, yükümlülüklerin veya
giderlerin de olduğundan daha fazla belirlenmesine izin vermez. Dolayısıyla
ihtiyatlılığın gerçeğe uygun sunumu engellememesi gerekir. Sadece dönem
sonu itibarıyla oluşmuş karın finansal tablolara alınabilmesi, ilgili olduğu raporlama dönemine veya bundan bir önceki raporlama dönemine ait olan tüm
yükümlülüklerin dönem sonu ile Finansal Durum Tablosunun düzenlendiği
tarih arasında belirgin hale gelseler dahi finansal tablolara alınması, raporlama
döneminde kar ya da zarar edildiğine bakılmaksızın tüm negatif değer düzeltmelerinin finansal tablolara alınması, ihtiyatlı bir tutumun gereğidir.
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Finansal Tabloların Sunumunda Önemlilik: Nitelik veya fonksiyonları
itibarıyla benzer özelliklere sahip işlem ve olayların bir araya getirilmesiyle
oluşturulan her bir önemli hesap sınıfı finansal tablolarda ayrı olarak gösterilir. Münferit bir finansal tablo kaleminin önemli olup olmadığı benzer diğer
kalemlerle karşılaştırılmak suretiyle belirlenir. Bir kalemin tek başına önemli
olmaması durumunda, bu kalem finansal tablolarda ya da dipnotlarda diğer
benzer kalemlerle birleştirilebilir. Bununla birlikte finansal tablolarda ayrı
olarak sunulacak kadar önemli olmayan bir kalemin dipnotlarda ayrı olarak
sunulması gerekebilir.
Mahsup Yasağı: Bu Standartla zorunlu tutulan veya izin verilen hâller dışında, varlık ve yükümlülükler veya gelir ve giderler birbirlerinden mahsup
edilemez.
Raporlamanın Sıklığı: Finansal tabloların yılda en az bir defa sunulması
gerekir. Raporlama dönemi sonunun değişmesi sonucu yıllık finansal tabloların bir yıldan daha uzun ya da daha kısa bir süre için sunulması durumunda;
• İşletmenin raporlama döneminin değiştiği,
• Daha uzun veya daha kısa bir dönem kullanılmasının nedeni ve
• Finansal tablolarda yer alan tutarların (dipnotlar da dâhil olmak üzere) tam anlamıyla karşılaştırılabilir olmadığı gibi hususlar dipnotlarda
açıklanır.
Karşılaştırmalı Bilgi: Aksine bir hüküm bulunmadıkça, cari dönem finansal tablolarında yer alan tutarların tamamının önceki döneme ilişkin tutarlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulması gerekir. Cari dönem finansal
tablolarının anlaşılması açısından gerekli olduğu durumlarda, dipnotlarda yer
alan açıklayıcı nitelikteki bilgiler için de karşılaştırmalı bilgi verilir. Karşılaştırmalı sunum bakımından, Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar Tablosu,
Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlar
her biri en az iki raporlama dönemini kapsayacak şekilde sunulur. Cari döneme ait tutarların önceki döneme ait tutarlarla karşılaştırılabilir olmaması
durumunda, bu husus gerekçeleriyle birlikte dipnotlarda açıklanır.
Sunumda Tutarlılık: Finansal tablo kalemlerinin sunumunda ve sınıflandırılmasında dönemler itibarıyla herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak,
işletmenin varlıklarının, yükümlülüklerinin, özkaynaklarının, faaliyet sonuçlarının ve nakit akışlarının gerçeğe uygun bir şekilde sunumunun sağlanması
amacıyla, istisnai durumlarda bu ilke uygulanmayabilir. Bu ilkeden sapma,
gerekçeleriyle birlikte dipnotlarda açıklanır.
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4.4. Finansal Tablolarda Yer Verilmesi Gereken Bilgiler
Finansal tablolar ve dipnotlar, varsa, birlikte yayımlandığı belgelerden
açıkça ayırt edilecek şekilde gösterilir. Aşağıdaki bilgilere finansal tablolarda
açık bir şekilde yer verilir ve sunulan bilgilerin anlaşılması açısından gerekli
hallerde söz konusu bilgiler tekrarlanır:
a. Raporlayan işletmenin ticaret unvanı ve önceki raporlama döneminden bu yana unvanda meydana gelen değişiklikler,
b. Finansal tabloların tek bir işletmenin finansal tabloları mı yoksa konsolide finansal tablolar mı olduğu,
c. Raporlama döneminin sona erdiği tarih ve finansal tabloların kapsadığı dönem,
d. Finansal tabloların sunulduğu para birimi ve
e. Finansal tablolarda yer alan tutarlarda yuvarlama yapılmış ise, yuvarlamanın derecesi.
Finansal Durum Tablosu
Finansal Durum Tablosu, işletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin belirli bir tarihteki varlık, yükümlülük
ve özkaynaklarını gösteren tablodur. Finansal Durum Tablosunun unsurları
varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklardır.
Varlıklar, geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda
sağlaması beklenen değerlerdir. Yükümlülükler, geçmişte meydana gelen
olaylardan kaynaklanan ve yerine getirilmesi durumunda ekonomik faydası
olan değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak mevcut mükellefiyetlerdir.
Özkaynaklar, işletme varlıklarından işletmeye ait tüm yükümlülüklerin indirilmesi sonucunda geriye kalan paylardır.
Varlık ve yükümlülük tanımını karşılayan bir kalem ancak ilgili kaleme
ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girişinin veya işletmeden
çıkışının muhtemel olması ve maliyetinin veya değerinin güvenilir olarak ölçülebilmesi halinde Finansal Durum Tablosuna alınır. Bu Standartta gerçeğe
uygun değer gibi başka bir ölçüm esası belirlenmediği sürece, varlık ve yükümlülükler ilk kayda almada maliyet bedeliyle (tarihi maliyet) ölçülür. Varlıklar açısından maliyet bedeli, varlığın elde edilmesi sırasında ödenmiş olan
nakit veya nakit benzerlerinin tutarı veya varlığın elde edilmesi karşılığında
verilen nakit olmayan varlıkların değeridir. Yükümlülükler açısından maliyet
bedeli ise, yükümlülüğün üstlenildiği tarihte, yükümlülüğe karşılık elde edilen nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ya da alınan nakit olmayan varlıkların
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gerçeğe uygun değeri veya bazı durumlarda yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde ödemesi beklenen nakit
veya nakit benzerlerinin tutarıdır.
Finansal Durum Tablosu kısa vade-uzun vade ayrımı yapılarak sunulur.
Finansal Durum Tablosu, konsolide olmayan finansal tablolar hazırlayan işletmeler tarafından Ek 1’deki örneğe, konsolide finansal tablolar hazırlayan
işletmeler tarafından ise Ek 5’teki örneğe uygun olarak hazırlanır. Cari ve
karşılaştırılan dönem bakiyeleri sıfır olan kalemlere finansal tablolarda yer
verilmeyebilir. Bu örneklere bağlı kalınmak şartıyla, finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulması düşünülen alt kalemlere, alt toplamlara ve ilave
kalemlere yer verilebilir. Bir varlığın veya yükümlülüğün Finansal Durum
Tablosunda yer alan birden fazla kalemle ilgili olması durumunda, söz konusu
varlık veya yükümlülüğün başka kalemlerle ilişkisi dipnotlarda açıklanır. Dönen ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli yükümlülükler, Finansal Durum
Tablosunda ayrı sınıflar şeklinde sunulur.
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi; esas olarak ticari amaçla elde tutulması;
raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde paraya çevrilmesinin beklenmesi veya nakit veya nakit benzeri olması (raporlama döneminden sonraki on
iki ay içinde bir varlığın takası veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için
kullanılması konusunda bir kısıtlama altında olmadığı durumlarda) gibi özelliklerden herhangi birini taşıyan varlıklar dönen varlık olarak sınıflandırılır.
Bu özellikleri taşımayan diğer tüm varlıklar ilgili kalemleri itibarıyla duran
varlık olarak sınıflandırılır. Duran varlıklar; uzun vadeli maddi, maddi olmayan ve finansal varlıklardan oluşur.
İşletmenin faaliyet döngüsü, varlıkların işleme tâbi tutulmak üzere tedarik
edilmesi ile nakit veya nakit benzerine dönüştürülmesi arasında geçen süredir.
İşletmenin normal faaliyet döngüsü açıkça belirlenemiyorsa on iki ay olarak
kabul edilir. Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi; esas
olarak ticari amaçla üstlenilmesi, raporlama döneminden sonraki on iki ay
içinde yerine getirilecek olması veya ödenmesinin raporlama döneminden
sonraki en az on iki ay süreyle ertelenebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkın
mevcut olmaması gibi özelliklerden herhangi birini taşıyan yükümlülükler,
kısa vadeli olarak sınıflandırılır. İşletme, diğer bütün yükümlülüklerini uzun
vadeli olarak sınıflandırır.
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Kar veya Zarar Tablosu
Kar veya Zarar Tablosu, işletmenin finansal performansı hakkında bilgi
vermek üzere hazırlanan ve işletmenin raporlama dönemine ilişkin gelir ve
giderleri ile bunların net sonucunu gösteren tablodur. Kar veya Zarar Tablosunun unsurları gelirler ve giderlerdir.
Gelirler; ortakların yaptığı katkılar hariç olmak üzere, varlık girişi veya
varlıkların değerinde artış ya da yükümlülüklerde azalma şeklinde özkaynaklarda raporlama dönemi boyunca meydana gelen artıştır. Giderler, ortaklara
yapılan dağıtımlar hariç olmak üzere, varlık çıkışı veya varlıkların değerinde
azalış ya da yükümlülüklerde artış şeklinde özkaynaklarda raporlama dönemi
boyunca meydana gelen azalıştır. Gelir ve gider tanımını karşılayan bir kalem
ancak ilgili kaleme ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye akışının
veya işletmeden çıkışının muhtemel olması ve maliyetinin veya değerinin güvenilir olarak ölçülebilmesi halinde Kar veya Zarar Tablosuna yansıtılır.
Kar veya Zarar Tablosu, konsolide olmayan finansal tablolar hazırlayan
işletmeler tarafından Ek 2’deki örneğe, konsolide finansal tablolar hazırlayan
işletmeler tarafından ise Ek 6’daki örneğe uygun olarak hazırlanır. Cari ve
karşılaştırılan dönem bakiyeleri sıfır olan kalemlere finansal tablolarda yer
verilmeyebilir. Bu örneklere bağlı kalınmak şartıyla, finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulması düşünülen alt kalemlere, alt toplamlara ve ilave
kalemlere yer verilebilir.
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu, Finansal Durum Tablosunda yer alan özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. Özkaynak Değişim Tablosunda, Finansal Durum Tablosunda yer
alan özkaynak kalemleri için birer sütun açılarak bu kalemlerin her birinin
dönem başı bakiyesi, dönem içinde bu kalemlerde meydana gelen artış veya
azalışlar ile dönem sonu bakiyesi bu sütun içerisinde izlenir. Özkaynak kalemlerindeki artış veya azalışlara neden olan hususlar ise Özkaynak Değişim
Tablosunun satırlarında gösterilir.
Özkaynak Değişim Tablosunda, özkaynak kalemlerinde asgari olarak aşağıdaki hususlardan kaynaklanan artış ve azalışların ayrı olarak gösterilmesi
zorunludur:
a. Muhasebe politikalarında değişikliklere ilişkin düzeltmeler,
b. Yanlışlıklara ilişkin düzeltmeler,
c. Dağıtılan kâr payları,
d. Dönem kâr veya zararı (Hazırlanan finansal tabloların konsolide finansal
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

m.
n.

tablolar olması ve kontrol gücü olmayan payların bulunması durumunda,
kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kâr veya zarar tutarı ayrıca gösterilir),
Kardan yedeklere aktarılan tutarlar,
Sermaye artım veya azaltımları,
Paylara ilişkin dönemde ortaya çıkan primler,
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden dolayı cari dönemde
meydana gelen değişimler,
Dönemde ortaya çıkan yabancı para çevrim farkları,
Korunma muhasebesinin uygulanması durumunda korunma yedeğinde
dönemde meydana gelen değişimler,
Özkaynak yönteminin kullanılması durumunda bağlı ortaklık, iştirak ve
müşterek girişimlerin cari dönemde özkaynaklarda kaydettiği kazanç
veya kayıplarından paylar,
Özkaynaklarda (örneğin “Yeniden Değerleme Yedeği”, “Yabancı Para
Çevrim Farkları” ve “Korunma Yedeği” kalemlerinde) kaydedilen kazanç veya kayıplardan geçmiş yıl karlarına/zararlarına aktarılan tutarlar
nedeniyle meydana gelen değişimler,
Payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen değişimler,
Sadece konsolide finansal tablolarda gösterilmek üzere; kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde bağlı ortaklıktaki payların elden çıkarılması
veya bağlı ortaklıktaki payların artırılması nedeniyle meydana gelen değişiklikler.

Özkaynak Değişim Tablosu, konsolide olmayan finansal tablolar hazırlayan işletmeler tarafından Ek 3’teki örneğe, konsolide finansal tablolar hazırlayan işletmeler tarafından ise Ek 7’deki örneğe uygun olarak hazırlanır. Örneklerde yer alan biçimsel yapıya uygun olmak şartıyla işletmelerin Özkaynak
Değişim Tablolarını istenilen ayrıntıda hazırlamaları mümkündür.
Nakit Akış Tablosu
Nakit Akış Tablosu, 2 numaralı “Nakit Akış Tablosu” bölümünde yer alan
hükümler uyarınca hazırlanır.
Kaynakça
• Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. ve Van
Mourik, C. (2017). International Financial Reporting and Analysis,
7th Edition, Cengage Learning, United Kingdom.
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BÖLÜM 2
NAKİT AKIŞ TABLOSU

*
Doç. Dr. Atilla Perek16

1. Giriş
Nakit Akış Tablosu BOBİ FRS’de İkinci Bölümde yer almaktadır. Bu bölümde, Nakit Akış Tablosunda yer alması gereken bilgiler ve bu bilgilerin ne
şekilde sunulacağı düzenlenmektedir.
Nakit Akış Tablosu, işletmenin bir raporlama dönemi içindeki nakit veya
nakit benzerlerindeki giriş ve çıkışları, bunların kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur (BOBİ FRS Paragraf 2.1).
TMS/TFRS’de nakit akış bilgilerinin faydaları ile ilgili iki paragraf bilgi
verilmiştir, ancak bu bilgiler BOBİ FRS’de bulunmamaktadır. TMS/TFRS’ye
göre Nakit Akış Tablosu, diğer finansal tablolarla birlikte kullanıldığında,
finansal tablo kullanıcılarının; işletmenin net varlıklarındaki değişimleri,
işletmenin finansal yapısını (likidite durumu ve borç ödeme günü dahil) ve
değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla nakit akışlarının tutarını ve zamanlamasını etkileme kabiliyetini değerlendirmesi için gerekli olan
bilgileri sunar. Nakit akış bilgisi, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma
kabiliyetinin değerlendirilmesinde diğer işletmeler ile daha karşılaştırılabilir
bilgi sağlar. Bu minvalde Nakit Akış Tablosunun yatay, dikey, trend ve oran
analizleri kârlılık ile net nakit akışı arasındaki ilişkinin ve fiyat değişimlerinin
etkisinin incelenmesinde oldukça fayda sağlar (TMS 7 Paragraf 4).
Her ne kadar TMS/TFRS’de Nakit Akış Tablosu için bir biçimsel yapı verilmemiş ve şart konmamış olsa da BOBİ FRS’ye göre Nakit Akış Tablosu,
konsolide olmayan finansal tablolar hazırlayan işletmeler tarafından Ek 4’teki
örneğe, konsolide finansal tablolar hazırlayan işletmeler tarafından ise Ek
8’deki örneğe uygun olarak hazırlanır (BOBİ FRS Paragraf 2.2). Örneklerdeki biçimsel yapıya uymak şartı ile şirketler Nakit Akış Tablolarını istedikleri
ayrıntıda hazırlayabilirler. Dolayısıyla şirketler Nakit Akış Tablosunu hazırlarken örnekte bulunan ancak tutarı sıfır olan kalemleri tablolarına koymak
zorunda değillerdir.

*16 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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2. Nakit ve Nakit Benzerleri Kavramları
BOBİ FRS’ye göre nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı ifade
ederken, nakit benzerleri, tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen ve değerindeki değişim riski önemsiz olan kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip yatırımları ifade eder (BOBİ FRS Paragraf 2.3 ve Paragraf 2.4). Ek 1 ve Ek 5’te
Finansal Durum Tablosu formatı verilmiştir. Bu formata göre dönen varlıkların ilk kalemi nakit ve nakit benzeri kalemidir. BOBİ FRS’ye göre finansal
durum tablosunda nakit ve nakit benzeri kalemini oluşturan unsurların toplam
tutarları verilecektir. Nakit ve nakit benzerinin bileşenleri ilgili detaylar dipnotlarda verilecektir (BOBİ FRS Paragraf 2. 6 ve 2.7).
Burada önemli olan nakit benzeri kavramının iyi anlaşılmasıdır. Standarda
göre nakit benzerleri, yatırım veya diğer amaçlardan ziyade kısa vadeli nakit
taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla elde tutulan varlıklardır. Bir yatırım kısa vadeye (örneğin edinim tarihinden itibaren üç ay veya daha kısa bir
vadeye) sahip olduğunda genellikle nakit benzeri olarak nitelendirilir (BOBİ
FRS Paragraf 2.4).
Tek Düzen Hesap Planı bakış açısıyla 100 Kasa hesabındaki tutarlar ve 102
Bankalar hesabındaki vadesiz mevduat tutarları Standardın nakit kavramını
ifadelendirmektedir. 102 Bankalar hesabındaki 3 ay ve kısa vadeli mevduatlar ve 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bono hesabı ile 112 Kamu Kesimi
Tahvil, Senet ve Bono hesabındaki edinim tarihi üç ay veya kısa süreli olanlar
Standardın nakit benzeri kavramını ifadelendirmektedirler. Eğer bir firmanın
üç aydan uzun banka mevduat hesabı veya kamu/özel kesim tahvil, senet veya
bonosu var ise Finansal Durum Tablosunda Nakit ve Nakit Benzerleri olarak değil Finansal Yatırım kaleminde sınıflandırılacaktır. Kanaatimize göre,
Tek Düzen Hesap Planı’ndaki 101 Alınan çekler hesabındaki tutarların, BOBİ
FRS’ye göre, kanunen veya teamüle dayanarak vadeli oldukları sürece (vade
üç aydan kısa olsun veya olmasın) nakit ve nakit benzeri olarak sınıflandırılmamaları gerekmektedir. Bu tür varlıklar ticari faaliyet ile ilgili olup ticari bir
vade barınmaktadırlar ve bu varlıkların, kısa vadeli nakit taahhütlerinin yerine
getirilmesi amacıyla elde tutulmadıkları sürece, vadeleri üç aydan kısa olsun
veya olmasın Ticari Alacaklar hesabında sınıflandırılmalarının BOBİ FRS ve
TMS/TFRS raporlama mantığına daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu minvalde 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabındaki tutarların da BOBİ
FRS’ye göre Finansal Durum Tablosunda Ticari Borç kaleminde sınıflandırılmaları gerektiği kanaatindeyiz.
Yukarıda bahsedilen kalemlerin yanı sıra şirketlerin kredi kartı alacakları
bulunmaktadır. Bu tür alacaklar da ticari bir faaliyet sonucu ticari bir vade
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bulundurmaktadırlar. Bu varlıkların da kısa vadeli nakit taahhütlerinin yerine
getirilmesi amacıyla elde tutulmadıkları sürece Ticari Alacaklar hesabında sınıflandırılmaları BOBİ FRS ve TMS/TFRS raporlama mantığına daha uygun
olacağı kanaatindeyiz.
BOBİ FRS’ye göre özkaynak araçları genellikle nakit benzeri olarak değerlendirilemez (BOBİ FRS Paragraf 2.4). BOBİ-FRS bu tür varlıklar arasında nakit ve nakit benzeri olarak sınıflandırılabilecek varlıklara bir örnek
vermemiştir, ancak TMS/TFRS’deki TMS 7 Standardı nakit benzerleri tanımını karşılayan özkaynak yatırımlarına, vadesine kısa bir süre kala edinilen
ve belirli bir itfa tarihi olan imtiyazlı paylarını örnek göstermiştir. Dolayısıyla
Tek Düzen Hesap Planı açısından 110 Hisse Senetleri Hesabındaki, yukarıda
belirtilen örnek ve benzerleri dışındaki tüm kalemler BOBİ FRS’ye göre nakit
benzeri olarak sınıflandırılamazlar.
Nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişleri ve işletmeden çıkışları nakit akışlarını oluşturur. Ancak nakit ve nakit benzerleri arasındaki hareketler
nakit akışı olarak nitelendirilmez (BOBİ FRS Paragraf 2.6). Burada dikkat
edilmesi gereken bir durum da mevduat faizlerine tahakkuk etmiş faiz gelirleridir. BOBİ FRS’ye göre faiz tahakkuklarının ilgili hesapta raporlanması
gerekmektedir. Dolayısıyla nakit ve nakit benzerlerinde raporlanmış banka
mevduatlarına ve kamu/özel kesim tahvil, senet ve bonolarına tahakkuk etmiş
faiz gelirleri Finansal Durum Tablosunda nakit ve nakit benzerleri hesabında
görülmektedir, ancak bu tutar nakit akış tablosunda nakit ve nakit benzeri olarak kabul edilemez. Dolayısıyla şirketlerin Finansal Durum Tablosundaki nakit ve nakit benzeri toplam tutarı ile nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzeri toplam tutarının arasındaki farkı dipnotlarda belirtmeleri gerekmektedir.
Örnek:
ABC A.Ş. 31 ARALIK 20X7 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA AİT NOTLAR
Not X: Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa							
Banka
- vadesiz mevduat 						
- vadeli mevduat						
Diğer							
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 		
Faiz geliri tahakkuku 					
Finansal durum tablosundaki nakit ve nakit benzerleri		
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3. Nakit Akış Tablosunun Sunumu
BOBİ FRS’de, TMS/TFRS’de olduğu gibi, Nakit Akış Tablosunda döneme
ilişkin nakit akışları esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları şeklinde sınıflandırılarak sunulur
(BOBİ FRS Paragraf 2.7).
Esas faaliyetler, bir işletmenin hasılat yaratan ana faaliyetleridir. Ayrıca
işletmenin yatırım ve finansman faaliyeti olarak nitelendirilmeyen diğer faaliyetleri de esas faaliyet olarak kabul edilir. Esas faaliyetlerden kaynaklanan
nakit akışları, genellikle etkileri kâr veya zarara yansıtılan işlem ve olayların
sonucu olarak ortaya çıkar. BOBİ FRS esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akışlarına örnek vermemiştir, ancak TMS/TFRS TMS 7 Standardında örnekler verilmiştir (TMS 7 Paragraf 14). Bu örnekler BOBİ FRS için de geçerlidir:
• Mal satışından ve hizmet sunumundan elde edilen nakit tahsilatlar
• Fikri mülkiyet lisansı, ücret, komisyon ve diğer hasılat türlerinden elde
edilen nakit tahsilatlar,
• Mal ve hizmetler için tedarikçilere yapılan nakit ödemeler
• Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan nakit ödemeler,
• Sigorta şirketinin; primler ve tazminatlar, yıllık ödemeler (iratlar) ve
poliçeyle ilgili diğer faydalara ilişkin nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri,
• Özel olarak finansman veya yatırım faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği sürece, gelir vergilerine ilişkin nakit ödemeler veya iadeler ve
• Aracılık ya da alım satım amacıyla elde tutulan sözleşmelerden kaynaklanan nakit tahsilatlar ve ödemeler.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, uzun vadeli varlıkların
ve nakit benzerlerine dahil edilmeyen diğer yatırımların edinimi ve elden çıkarılması sonucu oluşan nakit akışlarıdır. Yalnızca Finansal Durum Tablosunda bir varlığın kayda alınmasına neden olan harcamalar yatırım faaliyetinden
kaynaklanan nakit çıkışı olarak sınıflandırılabilir. BOBİ FRS yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına örnek vermemiştir, ancak TMS/TFRS
TMS 7 Standardında bu konuda örnekler verilmiştir (TMS 7 Paragraf 16). Bu
örnekler BOBİ FRS için de geçerlidir:
• Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer uzun vadeli varlıkların edinimi için yapılan nakit ödemeler. Bu ödemeler, aktifleştirilen
geliştirme maliyetleri ile işletme tarafından inşa edilen maddi duran
varlıklar için yapılan nakit ödemeleri de içerir,
• Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer uzun vadeli varlıkların satışından elde edilen nakit tahsilatlar,
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Diğer işletmelerin özkaynak veya borçlanma araçlarını ve iş ortaklıklarındaki payları edinmek için yapılan nakit ödemeler (nakit benzeri
olarak değerlendirilen ya da aracılık veya alım satım amacıyla elde
tutulan bu tür araçlar için yapılan nakit ödemeler hariç),
Diğer işletmelerin özkaynak veya borçlanma araçlarının ve iş ortaklıklarındaki payların satışından elde edilen nakit tahsilatlar (nakit benzeri
olarak değerlendirilen ve aracılık veya alım satım amacıyla elde tutulan bu tür araçların satışından elde edilen nakit tahsilatlar hariç),
Diğer taraflara nakden verilen avans ve krediler (bir finansal kuruluş
tarafından verilen avans ve krediler hariç),
Diğer taraflara verilen avans ve kredilerin geri ödemelerinden elde
edilen nakit tahsilatlar (bir finansal kuruluşun, verdiği nakit avans ve
kredilerin geri ödemelerinden elde ettiği nakit tahsilatlar hariç),
Aracılık ya da alım satım amacıyla elde tutulanlar dışındaki futures,
forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri için yapılan ve finansman faaliyeti olarak sınıflandırılmayan nakit ödemeler ve
Aracılık ya da alım satım amacıyla elde tutulanlar dışındaki futures,
forward, opsiyon ve swap sözleşmelerinden elde edilen ve finansman
faaliyeti olarak sınıflandırılmayan nakit tahsilatlar.

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları işletmenin özkaynaklarının ve yükümlülüklerinin tutarında ve içeriğinde değişikliğe neden
olan faaliyetlerdir. BOBİ FRS finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akışlarına örnek vermemiştir, ancak TMS/TFRS TMS 7 Standardında bu konuda örnekler verilmiştir (TMS 7 Paragraf 16). Bu örnekler BOBİ FRS için
de geçerlidir:
• Pay veya diğer özkaynak araçlarının ihracından elde edilen nakit girişleri,
• İşletmenin kendi paylarını edinmek veya itfa etmek için ortaklarına
yaptığı nakit ödemeler,
• Borç senedi, bono ve tahvil ihracından, alınan kredi ve ipotekli kredilerden ve diğer kısa veya uzun vadeli borçlanmalardan elde edilen
nakit girişleri,
• Borçlanılan tutarlara ilişkin nakit geri ödemeler ve
• Finansal kiralamayla ilgili mevcut yükümlülük tutarını azaltmak amacıyla kiracı tarafından yapılan nakit ödemeler.
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a. Faiz ve Kâr Payı
Faiz ve kar payı ile ilgili ödemelerin ve alımların Nakit Akış Tablosunda hangi bölümde raporlanacağı hakkında BOBİ FRS (Paragraf 2.21), TMS/
TFRS TMS 7 (Paragraf 31) Standardında olduğu gibi şirketin özel durumlarına göre serbestlik tanımıştır.
TMS/TFRS TMS 7 Standardı, sadece finansal kuruluşlar için, ödenen faiz,
alınan faiz ve alınan temettülerin Nakit Akış Tablosundaki sınıflandırılmasında
öncelikle esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akış bölümünü göstermiştir. Diğer
kuruluşlar için söz konusu nakit akışlarının sınıflandırılması konusunda bir görüş
birliği bulunmadığını belirtmiştir (TMS 7 Paragraf 33). BOBİ FRS’de özellikle
finansal kuruluşlar için böyle bir hüküm bulunmamaktadır. Standarda göre alınan
faizler, ödenen faizler, alınan kâr payları ve ödenen kâr payları esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı olarak sınıflandırılabilir (BOBİ FRS Paragraf 2.22).
Alternatif olarak, alınan faizler ve alınan kâr payları yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı olarak, ödenen faizler ve ödenen kâr payları finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı olarak gösterilebilir (BOBİ FRS Paragraf
2.22). Böylelikle ödenen temettüleri BOBİ FRS alternatif olarak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akış bölümünde raporlanmasını belirtirken, TMS/
TFRS TMS 7 Standardı alternatif olarak esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akış bölümünde raporlanmasını belirtmiştir.
Görüldüğü gibi bir şirket söz konusu kalemleri tutarlı bir şekilde esas faaliyetlerde kaynaklanan nakit akışlarında gösterirken, başka bir şirket ise bu kalemleri tutarlı
bir şekilde yatırım veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında
gösterebilir. Burada önemli olan karşılaştırılabilirliği bozmamak için tutarlılıktır.
b. Vergiler
Vergilerle ilgili nakit akışları, açık olarak finansman ve yatırım faaliyetleriyle ilişkili olmadıkları takdirde esas faaliyetlerden nakit akışı olarak sınıflandırılır. Gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin nakit akışları Nakit Akış Tablosundaki “Vergi ödemeleri/iadeleri” kaleminde, diğer vergiler ise (örneğin
KDV gibi dolaylı vergiler) “Diğer nakit girişleri/çıkışları” kaleminde sunulur.
TMS/TFRS TMS 7 Standardında Nakit Akış Tablosu ile ilgili biçimsel yapı
verilmemiş ve şart konmamış olduğundan gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin nakit akışları için herhangi bir kalem belirtilmemiştir.
c.
Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Nakit Akışları
Yabancı para cinsinden işlemlerden kaynaklanan nakit akışları, nakit akışının gerçekleştiği tarihteki döviz kuru kullanılarak işletmenin ağırlıkla kul28

landığı para birimine çevrilmesi suretiyle bulunan tutar üzerinden gösterilir
(BOBİ FRS Paragraf 2.17). Bu konu BOBİ FRS’deki Yabancı Para Çevrim
İşlemleri ile ilgili olan Bölüm 20 ile paralel düşünülmesi gereken bir konudur.
Konsolide finansal tablolar hazırlayan ana ortaklıklar konsolide Nakit Akış
Tablolarını hazırlarken yurt dışındaki bağlı ortaklıklarına ait nakit akışlarını,
nakit akışının gerçekleştiği tarihteki döviz kuru üzerinden ağırlıkla kullanılan
para birimine çevirir. Uygulama kolaylığı açısından çevrim işlemlerinde nakit
akışlarının gerçekleştiği tarihteki döviz kurlarına yakın bir kur (örneğin haftalık veya aylık ortalama kur) kullanılabilir. Ancak döviz kurlarında önemli
dalgalanmaların olduğu dönemlerde ortalama kur kullanılamaz (BOBİ FRS
Paragraf 2.19).
Döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle değerlemeden ortaya çıkan kazanç ve kayıp tutarları, nakit hareketine neden olmadığından nakit akışı olarak nitelendirilmez. Ancak, nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı ve dönem
sonu mutabakatını sağlamak amacıyla, döviz kurundaki değişimlerin yabancı
para cinsinden elde tutulan veya yabancı para cinsinden ödenecek veya tahsil
edilecek nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisinin Nakit Akış Tablosunda sunulması gerekir. Bu amaçla nakit ve nakit benzerleri dönem sonu kuru
üzerinden yeniden ölçülür. Bu şekilde tespit edilen değerlemeden doğan kazanç veya kayıp tutarları, Nakit Akış Tablosunda, esas faaliyetlerden, yatırım
faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından
ayrı olarak “Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi” kaleminde gösterilir.
Ek 4 ve Ek 8’de verilmiş olan örnek biçimsel tabloda söz konusu kalem
aşağıdaki gibi gösterilmektedir:
.....
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ)
(A+B+C) 							
xxx
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	 						
x
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ)
(A+B+C+D)							
xxx
......
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d. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
Bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek girişim yatırımlarının elde edilmesi, bu
yatırımların ilave paylarının alınması, bu yatırımlardaki payların kısmen veya
tamamen elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan nakit akışları, yukarıdaki örneklerde de belirtildiği gibi yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
olarak sınıflandırılır (BOBİ FRS Paragraf 2.25).
Ancak konsolide finansal tablolar hazırlayan ana ortaklıklar, kontrol kaybını oluşturmayacak şekilde bağlı ortaklıklarındaki paylarının bir kısmını elden
çıkarmaları veya bağlı ortaklıklarının ilave paylarını almaları sonucu ortaya
çıkan nakit akışlarını konsolide Nakit Akış Tablolarında finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak gösterir (BOBİ FRS Paragraf 2.25).
Ek 8’de verilmiş olan örnek biçimsel tabloda söz konusu kalem aşağıdaki
gibi gösterilmektedir: (konsolidasyon konusu olduğundan ilgili kalemler Ek
4’te bulunmamaktadır.)
....
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların kontrol kaybına neden
olmayacak şekilde elden çıkarılmasından nakit girişleri		
Bağlı ortaklıkların ilave paylarının ediniminden nakit çıkışları
....

xxx
x
x

e. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları
Yukarıda esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları bölümünde hangi
nakit akışlarının raporlanacağı verilmiştir. Ancak esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları iki farklı yöntem ile sunulabilmektedir. Bunların birincisi
doğrudan yöntem, ikincisi ise dolaylı yöntemdir.
Dolaylı Yöntem
Dolaylı yöntemde, esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlarının gösterimine vergi öncesi kârdan, diğer bir ifadeyle Dönem Kârı veya Zararı kaleminden başlanır. Ardından, Dönem Kârı veya Zararı kalemi aşağıdaki unsurların etkilerine göre düzeltilir (BOBİ FRS Paragraf 2.13).
• Nakit akışı yaratmayan kalemler (amortismanlar, karşılıklar, ertelenmiş vergiler, tahakkuk etmiş ancak henüz nakit olarak tahsil edilmemiş
gelirler ile ödenmemiş giderler, kur farklarından kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, peşin ödenmiş giderlerin dönemde tahakkuk eden kısımları, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen
iştiraklerin kârlarından işletmeye düşen paylar gibi),
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•

Stoklarda ve esas faaliyetlere ilişkin alacak ve borçlarda dönem içerisinde meydana gelen değişiklikler ve
• Yatırım veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı oluşturan kalemler.
Söz konusu yöntem için TMS/TFRS’de biçimsel yapı verilmemiş ve şart
konmamış olsa da BOBİ FRS Ek 4 ve Ek 8’de biçimsel yapı verilmiştir ve
şart konmuştur.
Örnek:
ABC A.Ş. 31/12/2018 TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)
VARLIKLAR
31/12/18
31/12/17
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar

24.000
35.500
72.000

17.000
20.000
59.000

Stoklar
Ticari Mallar
PeşinÖdenmiş Giderler
Toplam Dönen Varlıklar

40.000
5.000
176.500

60.000
4.000
160.000

8.000

5.000

Maddi Duran Varlıklar
Tesis, Makine ve Cihazlar

121.000

105.000

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Gayri Maddi Haklar
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

46.000
175.000
351.500

50.000
160.000
320.000

11.000
46.000
8.000
4.000
69.000

10.000
40.000
4.000
5.000
59.000

Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
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Finans Kuruluşlarına Borçlar

65.000

70.000

Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

2.000
67.000

1.000
71.000

125.000
29.000
30.000
31.500
215.500
351.500

125.000
29.000
30.000
6.000
190.000
320.000

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye
Kâr Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
Dönem Net Kârı/Zararı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

ABC A.Ş. 31/12/2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KÂR VEYA ZARAR TABLOSU (TL)
31/12/18
338.150
(175.000)
163.150
(80.000)
(31.000)

Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti (-)
BrütKâr/Zarar
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı

10.000
(20.000)
42.150

Diğer Faaliyetlerden Gelirler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış ve Satış Kazançları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satış Kazançları

3.000
2.000

Finansal Giderler (-)
Faiz vb. Giderler

(9.400)

Finansal Gelirler
Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler
DönemKârı veya Zararı
Vergi Gideri (-)
Dönem Net Kârı veya Zararı

500
38.250
(6.750)
31.500
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Maddi Duran Varlık Dipnotu
Tesis, Makine ve Cihazlar
Birikmiş Amortisman
Maddi Olmayan Duran Varlık
Dipnotu
Gayri Maddi Haklar
Birikmiş Amortisman

31/12/18
156.000
35.000

31/12/17
130.000
25.000

121.000

105.000

31/12/18
52.000
6.000

31/12/17
52.000
2.000

46.000

50.000

Nakit akım tablosunun hazırlanması için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir:
1- Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmaktadır ve dönem sonlarında
GUD ile değerlenmektedir. Söz konusu varlığın değeri 3.000 TL artmıştır.
2- Şirket dönem içinde bankalara 17.000 TL kredi ödemiş ve bankalardan
13.000 TL kredi temin etmiştir.
3- Şirket defter değeri 8.000 TL olan bir maddi duran varlığını (arsa) 10.000
TL’ye satmıştır. Dönem içinde şirket maddi duran varlık alımı için toplam 34.000
TL nakit ödeme yapmıştır.
4- Şirket dönem içinde kısa vadeli yatırım alımı olarak 15.000 TL devlet tahvili almıştır. Söz konusu devlet tahvilinin dönem sonunda itfa edilmiş maliyet değeri
15.500 TL olmuştur.
5- İlan edilen ve dağıtılan kar payı 6.000 TL’dir.
6- Maddi ve Maddi Olmayan Duran varlık için ayrılan amortisman tutarı
14.000 TL’dir. Amortisman giderlerinin 3.000 TL’lik kısmı satışların maliyetinde,
kalan 11.000 TL’lik kısmıda pazarlama giderlerinde raporlanmıştır.
7- Kıdem tazminatı karşılığı 1.000 TL olup genel yönetim giderlerinde raporlanmıştır.
8- Diğer faaliyetlerden gelirlerin hepsi gerçekleşmiş ticari kur farkı gelirleridir.
9- Diğer faaliyetlerden giderlerinhepsi gerçekleşmiş ticari kur farkı giderleridir.
10- 4.000 TL artmış olan diğer borçlar kalemi pazarlama gideri ile ilgilidir.
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ABC A.Ş. 31/12/2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı/zararı

31/12/18
65.400
38.250

Dönem karı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler1
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler2

14.000
1.000

Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler3
Gerçeğe uygun değer kayıpları kazançları ile ilgili düzeltmeler4
Stoklardaki artış/azalış̧ ile ilgili düzeltmeler5
Ticari alacaklardaki artış/azalış̧ ile ilgili düzeltmeler6
Ticari borçlardaki artış/azalış̧ ile ilgili düzeltmeler7
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış̧ ile ilgili düzeltmeler8
Nakit dışı kalemlere ilişkindiğer düzeltmeler9
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kayıplar/kazançlar ile ilgili
düzeltmeler10
Vergi ödemeler/iadeleri11
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından nakit çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerinden nakit çıkışları

8.900
(3.000)
20.000
(13.000)
6.000
4.000
(1.000)

Ödenen kar payları
Ödenen faiz
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ BENZERLERİNDEKİ SAFİ
ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)

(6.000)
(9.400)
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(2.000)
(7.750)
(39.000)
(15.000)
10.000
(34.000)
(19.400)
13.000
(17.000)

7.000
7.000
17.000
24.000

Nakit girişi olmayan gider olduğundan dolayı eklenmiştir.
Nakit girişi olmayan gider olduğundan dolayı eklenmiştir.
3
Faaliyet ile ilgili olmayan 9.400 TL faiz gideri eklenmiş, faaliyet ile ilgili
olmayan 500 TL faiz geliri de çıkartılmıştır: 9.400 TL - 500 TL= 8.900 TL
4
Faaliyet ile ilgili olmayan 3.000 TL yatırım amaçlı gayri menkul gerçeğe
uygun değer artış geliri çıkartılmıştır.
5
Stoklardaki 20.000 TL azalış tutarı eklenmiştir.
6
Ticari alacaklardaki 13.000 TL artış çıkartılmıştır.
7
Ticari borçlardaki 6.000 TL artış eklenmiştir.
8
Diğer Borçlardaki 4.000 TL artış eklenmiştir.
9
Peşin ödenmiş giderlerdeki 1.000 TL artış çıkartılmıştır.
10
Faaliyet ile ilgili olmayan 2.000 TL maddi duran varlık satış karı çıkar
tılmıştır.
11
Vergi için ödenen nakit tutar vergi gideri olan 6.750 TL ile vergi borcun
daki 1.000 TL artışın toplamından hesaplanmıştır.
1
2

Doğrudan Yöntem
Doğrudan yöntemde gayrisafi nakit girişleri ve gayrisafi nakit çıkışları
ana gruplar halinde sınıflandırılarak ayrı olarak sunulur (BOBİ FRS Paragraf 2.10). Doğrudan yöntemde esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri;
mal satışlarından, hizmet sunumundan, aracılık faaliyetlerinden, diğer esas
faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ve benzeri şekilde gruplandırılarak gösterilebilir. Bu tür nakit girişlerinin hesaplanmasında, ilgili esas faaliyetlerden
sağlanan safi hasılat tutarına bu faaliyetlerden kaynaklanan alacaklardaki azalışlar eklenir, artışlar ise bu tutardan indirilir (BOBİ FRS Paragraf 2.11).
Doğrudan yöntemde esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları ise, satılan mal maliyetlerine, hizmet maliyetlerine, faaliyet giderlerine ilişkin nakit
çıkışları ve benzeri şekilde gruplandırılarak gösterilebilir. Bu tür nakit çıkışlarının hesaplanmasında ise satışların maliyeti ve ilgili diğer kalemlerden hareket edilebilir. Bu kalemlere ilişkin tutarlara stoklardaki artışların, alımlardan
kaynaklanan borçlardaki azalışların eklenmesi; bu tutarlardan amortisman giderleri ve tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş giderler gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin, alımlardan kaynaklanan borçlardaki artışların, stoklardaki
azalışların indirilmesi gerekir (BOBİ FRS Paragraf 2.12).
Söz konusu yöntem için TMS/TFRS’de biçimsel yapı verilmemiş ve şart
konmamış olsa da BOBİ FRS Ek 4 ve Ek 8’de biçimsel yapı verilmiştir ve
şart konmuştur.
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Örnek:
Yukarıdaki örnekte verilmiş olan bilgilere dayanarak aynı işletmenin Nakit
AkışTablosunun doğrudan yöntem ile hazırlanması:
ABC A.Ş. 31/12/2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Nakit Girişi (+)
Mal satışlarından nakit girişleri1
Esas faaliyetlerden diğer nakit girişleri2
Nakit Çıkışı (-)
Satılan mal maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları3
Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları4
Esas faaliyetlerinden diğer nakit çıkışları5
Vergi ödemeler/iadeleri
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından nakit çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerinden nakit çıkışları
Ödenen kar payları
Ödenen faiz
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ BENZERLERİNDEKİ
SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)
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31/12/18
65.400
335.150
325.150
10.000
(262.000)
(146.000)
(96.000)
(20.000)
(7.750)
(39.000)
(15.000)
10.000
(34.000)
(19.400)
13.000
(17.000)
(6.000)
(9.400)
7.000
7.000
17.000
24.000

Satış̧ Hasılatı

338.150

Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler

(13.000)

Mal satışlarından nakit girişleri

325.150

1

Esas faaliyetlerden diğer nakit girişleri (Tüm tutar gerçekleşmiş ticari kur farkı gelirleridir)
2

3

Satışların Maliyeti (-)

Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler
Satılan mal maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
4

Pazarlama Giderleri (-)

Genel Yönetim Giderleri (-)
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler

10.000
(175.000)
6.000
20.000
3.000
(146.000)
(80.000)
(31.000)
11.000
1.000

Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları

4.000
(1.000)
(96.000)

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (Tüm tutar gerçekleşmiş ticari kur farkı giderleridir)

(20.000)

Nakit dışı kalemlere ilişkindiğerdüzeltmeler
5

Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
• Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, (TMS / TFRS), 2017, www.kgk.gov.tr
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BÖLÜM 3
MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE YANLIŞLIKLAR

**
Prof. Dr. Mert Erer17

Bu Bölüm, muhasebe politikalarının seçimine, uygulanmasına ve değiştirilmesine ilişkin hükümlere yer vermekte, ayrıca muhasebe tahminlerindeki
değişikliklere ve yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin muhasebe ilkelerini belirlemektedir.
1. Muhasebe Politikalarının Seçimi ve Uygulanması
Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında
işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve
uygulamaları ifade eder. BOBİ FRS’de herhangi bir işlem veya olay için belirlenmiş bir muhasebe politikası varsa öncelikle bu muhasebe politikasının
uygulanması gerekmektedir. İşletmelerin benzer işlem ve olaylar için seçtiği
ve uyguladığı muhasebe politikalarının tutarlı olmaları esastır.
BOBİ FRS kapsamında muhasebe politikaları arasında seçimlik hak tanınması durumunda (maddi duran varlıkların ölçümünde maliyet modeline ve yeniden
değerleme modeline izin verilmesi gibi), işletme Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve
ve Finansal Tablolar’da düzenlenen faydalı finansal bilginin özelliklerini dikkate alarak gerçeğe uygun sunum sağlama amacıyla kendi koşullarına en uygun
muhasebe politikasını seçer. BOBİ FRS’nin belirli bir işlem veya olaya uygulanacak hükümleri içermemesi durumunda işletme yönetimi söz konusu işlem
ve olaya uygulanacak muhasebe politikasını kendi takdirini kullanarak belirler.
İşletme yönetimi muhasebe politikasını geliştirirken öncelikle benzer veya ilişkili
konularla ilgili bu Standartta yer alan hükümleri ve ardından Bölüm 1 Kavramsal
Çerçeve ve Finansal Tablolar’da varlık, yükümlülük, gelir ve giderlere ilişkin
tanımlar, kayda alma kriterleri ve ölçüm esaslarını dikkate alır. Ayrıca işletme yönetimi tarafından muhasebe politikası geliştirilirken benzer ve ilişkili konularda
TFRS’lerde yer alan hükümler dikkate alınabilir.
Örnek: XYZ İşletmesi topraksız tarım konusunda yürüttüğü araştırma ve
geliştirme projeleri için bir sivil toplum kuruluşundan 300.000 TL hibe almıştır. BOBİ FRS’de sivil toplum kuruluşlarından alınan hibelerin ne şekilde
muhasebeleştirileceği ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte BOBİ

*17 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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FRS’de bu duruma benzer konuları ele alan Bölüm 16 Devlet Teşvikleri’nde
yer alan hükümleri uygulanacaktır.
2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Uygulanan muhasebe politikalarının dönemler itibarıyla da tutarlılık arz
etmesi gerekir. Bununla birlikte işletmeler, gerçeğe uygun sunumun sağlanması amacıyla uyguladıkları muhasebe politikalarının kendi koşulları açısından en uygun politikalar olup olmadığını düzenli bir şekilde gözden geçirir.
Finansal tabloların, işlem ve olayların işletmenin finansal durumu veya faaliyet sonuçları üzerindeki etkisi hakkında gerçeğe ve ihtiyaca daha uygun bilgi
sağlayacak olması durumunda, işletmelerin politika değişikliğine gitmesi gerekmektedir.
Muhasebe politikasında bir değişikliğe gidilmesi durumunda politika değişikliği geriye dönük olarak uygulanır. Bu uygulamanın tek istisnasını maliyet
yöntemi kullanılarak ölçülen bir maddi duran varlık sınıfının, yeniden değerleme yöntemi kullanılarak ölçülmeye başlanacak olması durumu oluşturmaktadır. Böyle bir durumda politika değişikliği geriye dönük olarak uygulanmaz,
bunun yerine politika değişikliğine gidildiği tarihten itibaren ilgili maddi duran varlıklara yeniden değerleme modeli uygulanmaya başlanır.
İşletmelerin kendi değerlendirmeleri sonucunda muhasebe politikalarını
değiştirmesi dışında, BOBİ FRS’de bir değişiklik yapılması nedeniyle zorunlu olarak da muhasebe politikasında bir değişikliğe gidilmesi gerekebilir. Bu
durumda yapılan düzenleme değişikliğinde politika değişikliğinin ne şekilde
muhasebeleştirileceğine ilişkin geçiş hükümleri varsa bu hükümler uygulanır.
Bu tür hükümlerin bulunmaması durumunda ise politika değişikliği geriye dönük olarak uygulanır.
3. Geriye Dönük Uygulama
Geriye dönük uygulama, yeni muhasebe politikasının işlem ve olaylara
bu politika baştan beri kullanılıyormuş gibi uygulanmasıdır. Buna göre, bir
muhasebe politikasındaki değişiklik geriye dönük olarak uygulandığında, karşılaştırmalı olarak sunulan dönem veya dönemlere ait finansal tablolardaki
değişiklikten etkilenen kalem veya kalemler yeni muhasebe politikasına göre
düzeltilir. Ayrıca, değişikliğin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemden (veya
dönemlerden) önceki dönemlere olan birikimli etkisine göre, karşılaştırmalı
olarak sunulan en erken döneme ilişkin değişiklikten etkilenen özkaynak kaleminin (veya kalemlerinin) açılış bakiyesi düzeltilir.
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Muhasebe politikasındaki değişikliğin önceki bir döneme özgü etkisinin
veya birikimli etkisinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise
muhasebe politikasındaki değişikliğin uygulanması noktasında farklılıklar
oluşmaktadır. Bir hükmün uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyebilmek için önemli ölçüde çaba harcanmış olması gereklidir. Bir hükmün gereklilikleri mantıklı tüm çabaların uygulanmasına rağmen yerine getirilemiyorsa
o hükmün uygulanması mümkün değildir.
Muhasebe politikasındaki değişikliğin, karşılaştırmalı olarak sunulan döneme (veya dönemlere) ait finansal tablolar üzerinde dönem bazında yarattığı
etkinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ilgili değişiklik geriye
dönük uygulamanın mümkün olduğu en erken döneme (bu, cari dönem de
olabilir) ilişkin varlık ve yükümlülüklerin açılış bakiyelerine uygulanır. Buna
karşılık, ilgili işlemden etkilenen söz konusu döneme ilişkin özkaynak kalemlerinin de açılış bakiyeleri düzeltilir.
Cari dönemin başında yeni muhasebe politikasının önceki dönemlere birikimli
etkisinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ilgili değişiklik, uygulamanın mümkün olduğu en erken tarihten itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır.
4. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Açıklanması
Muhasebe politikasında yapılan bir değişikliğin cari dönem ya da geçmiş
dönemler üzerinde etkisinin bulunduğu durumlarda, aşağıdakiler açıklanır:
• Muhasebe politikasındaki değişikliğin niteliği,
• Uygulanan yeni muhasebe politikasının gerçeğe ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlamasının nedeni,
• Değişiklikten etkilenen her bir finansal tablo kaleminde aşağıdaki dönemler itibarıyla yapılan düzeltme tutarı (mümkün olabildiği ölçüde):
i) Cari dönemde,
ii) Karşılaştırmalı olarak sunulan önceki dönemlerin her birinde ve
iii) Karşılaştırmalı olarak sunulan dönemden (veya dönemlerden)
daha önceki dönemlerde (toplam tutar).
• Yukarıda yer alan tutarların belirlenemediği durumlarda, bunun nedeni.
Sonraki dönemlerde yayımlanacak finansal tablolarda bu açıklamaların
tekrar edilmesi gerekmez.
5. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler
İşletme faaliyetlerinin doğasında yer alan belirsizliklerin sonucu olarak
birçok finansal tablo kaleminin değeri tam bir kesinlikle değil, ancak tahmin
yoluyla belirlenebilir. Tahminlerin en güncel ve güvenilir bilgilere dayanıla41

rak yapılması gerekir. Tahminlerin dayandırıldığı şartlarda değişiklikler meydana gelmesi, yeni bir bilgi edinilmesi veya tecrübe kazanılması sonucunda,
tahminlerde değişikliğe gidilmesi gerekli olabilir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklik, varlık veya borçların mevcut durumunun saptanması ile gelecekte
beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi sonucu ilgili varlık
veya yükümlülüğün defter değerinde veya varlığın dönemsel tüketiminde yapılan değişikliktir.
Uygulanan ölçüm esasında yapılan bir değişiklik (örneğin maddi duran
varlıklarda yeniden değerleme modelinden maliyet modeline geçiş) tahmin
değişikliği değil, politika değişikliğidir. Muhasebe politikasındaki bir değişiklik ile muhasebe tahminindeki bir değişikliği ayırmanın zor olduğu hallerde
değişiklik, tahmin değişikliği olarak kabul edilir.
Muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliğin etkileri aşağıdaki dönemlerin kâr veya zararına dâhil edilerek ileriye yönelik olarak kayda alınır:
• Sadece değişikliğin yapıldığı dönemi etkileyenler, değişikliğin yapıldığı dönemin kâr veya zararına dâhil edilir.
• Değişikliğin yapıldığı dönemle birlikte gelecek dönemleri de etkileyecek olanlar, hem değişikliğin yapıldığı dönemin hem de gelecek dönemlerin kâr veya zararına dâhil edilir.
Bununla birlikte, muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliğin varlıklarda
ve yükümlülüklerde değişime yol açması veya özkaynak kalemleri ile ilgili
olması durumunda, söz konusu değişiklik, değişikliğin yapıldığı dönemde ilgili varlık, yükümlülük veya özkaynak kalemlerinin defter değerlerinin düzeltilmesi suretiyle kayda alınır.
6. Yanlışlıklar
Yanlışlıklar, finansal tablo kalemlerinin kayda alınmasında, ölçümünde,
sunumunda veya açıklanmasında yapılan hata ve hileden ortaya çıkar. Yanlışlıklar, matematiksel hataları, muhasebe politikalarının uygulanmasındaki yanlışlıkları, bilgilerin gözden kaçırılması veya yanlış yorumlanmasını ve hileleri
içerir. Cari dönemde yapılan yanlışlıklar finansal tablolar onaylanmadan önce
tespit edilirse cari dönemde düzeltilir. Ancak bazı durumlarda yanlışlıklar yapıldığı dönemde fark edilmeyebilir, bunlar “geçmiş dönem yanlışlıkları” olarak nitelendirilir. Geçmiş dönem yanlışlıkları; geçmiş dönem veya dönemlerin
finansal tablolarında finansal tabloların yayımlanması için onaylandığı tarihte
mevcut olan ve dikkate alınmış olması beklenen güvenilir bilgilerin kullanılmaması veya yanlış kullanılması nedeniyle ortaya çıkan eksiklikler veya
yanlışlıklardır.
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Önemli geçmiş dönem yanlışlıkları geriye dönük olarak düzeltilir. Dolayısıyla
önemli geçmiş dönem yanlışlıklarının düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar, yanlışlığın tespit edildiği dönemin kâr veya zararında gösterilemez.
7. Geriye Dönük Düzeltme
Geriye dönük düzeltme; geçmiş dönem yanlışlıkları hiç yapılmamış gibi finansal tablo kalemlerine ilişkin tutarların kayda alınmasında, ölçümünde ve açıklanmasında gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır. Buna göre, önemli bir geçmiş dönem
hatasına ilişkin geriye dönük düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
• Yanlışlığın yapıldığı döneme veya dönemlere ait finansal tablolardaki
karşılaştırmalı tutarlar düzeltilir veya
• Yanlışlığın, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemden daha
önceki bir dönemde meydana geldiği durumda, sunulan en erken döneme ilişkin hatadan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen varlık, yükümlülük ve özkaynak kalemlerinin açılış bakiyeleri düzeltilir.
Yanlışlığın, karşılaştırmalı olarak sunulan döneme (veya dönemlere) ait
finansal tablolar üzerinde dönem bazında yarattığı etkinin belirlenmesinin
mümkün olmadığı durumlarda, geriye dönük düzeltmenin mümkün olduğu
en erken döneme (bu, cari dönem de olabilir) ilişkin varlık, yükümlülük ve
özkaynakların açılış bakiyeleri düzeltilir.
Cari dönemin başında yanlışlığın önceki dönemlere birikimli etkisinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda yanlışlığın düzeltmesi, düzeltmenin mümkün olduğu en erken tarihten itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Dolayısıyla, hatanın bu tarihten önceki varlık, yükümlülük ve özkaynak
kalemlerine olan etkisi dikkate alınmamış olur.
Örnek: Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 1
Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer
alan geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi ile ilgili açıklaması ve özkaynak
değişim tablosu şu şekildedir:
“Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere,
Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak
hazırlanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.361.405 TL az kaydedilmiş olan makine, tesis ve cihazların gerçeğe uygun değerini 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle maddi duran varlıkları 3.361.405 TL arttırmak, maddi duran
varlıklar yeniden değerleme artışları hesabını 2.689.124 TL artırmak ve ertelenmiş vergi yükümlülüğünü 672.281 TL arttırmak suretiyle düzeltilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.013.965 TL az kaydedilmiş olan kullanılmamış izin karşılığı, 31 Aralık 2013 itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara
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ilişkin karşılıklar hesabını 1.013.965 TL arttırmak, satışların maliyeti hesabını 627.614 TL, araştırma ve geliştirme giderleri hesabını 27.347 TL, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabını 186.293 TL, genel yönetim giderleri
hesabını 172.711 TL arttırmak ve ertelenmiş vergi yükümlülüğünü 202.793 TL
azaltmak suretiyle düzeltilmiştir.”
Tablo 1: Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu

8. Geçmiş Dönem Yanlışlıklarına İlişkin Açıklamalar
Geçmiş dönem yanlışlıklarına ilişkin aşağıdakiler açıklanır:
• Geçmiş dönem yanlışlıklarının niteliği,
• Karşılaştırmalı olarak sunulan her bir dönem için, değişiklikten etkilenen her bir finansal tablo kaleminde yapılmış olan düzeltmenin tutarı
(mümkün olabildiği ölçüde),
• Karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başındaki düzeltme
tutarı (mümkün olabildiği ölçüde) ve
• İlk iki maddede yer alan tutarların belirlenemediği durumlarda, bunun
nedeni.
Sonraki dönemlerde yayımlanacak finansal tablolarda bu açıklamaların
tekrar edilmesi gerekmez.
9. İlave Finansal Durum Tablosunun Hazırlanması
Bir muhasebe politikası değişikliği geriye dönük olarak uygulandığında
veya yanlışlık düzeltmesi sonucu geriye dönük düzeltme yapıldığında, karşılaştırmalı olarak sunulan bir önceki dönemin başlangıcına ait ilave bir finansal
durum tablosu sunulur. Ancak geriye dönük uygulamanın veya geriye dönük
düzeltmenin karşılaştırmalı olarak sunulan bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosunda yer alan kalemler üzerindeki etkisi önemsizse ilave
finansal durum tablosunun hazırlanması gerekmez.
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BÖLÜM 4
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

*
Prof. Dr. Mert Erer18
1. Giriş
Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların yönetim organı tarafından onaylandığı tarih arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Raporlama döneminden
sonraki olaylar düzeltme gerektiren olaylar ve düzeltme gerektirmeyen olaylar şeklinde ikiye ayrılır. Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren
olaylar, raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut olan durumları teyit eden
olaylar şeklinde tanımlanır. Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar ise raporlama döneminden sonra ortaya çıkan durumları gösteren olayları ifade eder.
2. Raporlama Döneminden Sonraki Düzeltme Gerektiren Olaylar
Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olayların etkisinin yansıtılması amacıyla, ilgili dipnotlar dahil, finansal tablolarda yer alan tutarlar düzeltilir. Ayrıca, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olayın finansal
tablolarda yer alan tutarları etkilemeyip sadece açıklamalarda bir değişiklik yapılmasını gerektirmesi durumunda ilgili açıklamalarda gerekli değişiklikler yapılır.
Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylara aşağıdakiler
örnek olarak verilebilir:
• Raporlama döneminden sonra sonuçlanan bir davanın, işletmenin
raporlama dönemi sonunda mevcut olan bir yükümlülüğünün bulunduğunu teyit etmesi. İşletme bu durumda “Karşılıklar, Şarta Bağlı
Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” bölümü uyarınca yeni bir karşılık kayda alır ya da daha önce bu dava ile ilgili olarak karşılık tutarı
kayda almış ise bu karşılık tutarını revize eder.
• Raporlama dönemi sonunda bir varlığın değer düşüklüğüne uğradığını
ya da daha önce kayda alınmış değer düşüklüğü tutarının düzeltilmesi
gerektiğini gösteren bir bilginin raporlama döneminden sonra ortaya
çıkması. Örneğin;
i) İşletmenin alacaklı olduğu bir müşterisinin raporlama döneminden
sonra iflas etmesi, raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu alacakla ilgili
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bir zararın var olduğunun teyidi şeklinde değerlendirilebilir ve bu durumda
ilgili alacağın defter değerinin düzeltilmesi gerekir.
ii) Raporlama döneminden sonra gerçekleşen stok satışı, raporlama dönemi sonu itibarıyla değer düşüklüğünün değerlendirilmesi esnasında dikkate
alınacak satış fiyatına ilişkin bir kanıt sağlayabilir.
• Raporlama dönemi sona ermeden satın alınan varlıklara ilişkin maliyetlerin veya raporlama dönemi sona ermeden satılan varlıklardan elde
edilen gelirlerin raporlama döneminden sonra belirlenmesi.
• İşletmenin raporlama dönemi sonunda kârı üzerinden teşvik primi
ödemeye yönelik bir yükümlülüğünün bulunduğu bir durumda, ödeme
tutarının raporlama döneminden sonra belirlenebilmesi.
• Finansal tabloların gerçeği yansıtmadığını gösteren hata veya hilelerin
ortaya çıkarılması.
3. Raporlama Döneminden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar
Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olayların etkisinin yansıtılması amacıyla finansal tablolarda yer alan tutarlarda herhangi bir
değişiklik yapılmaz. Raporlama döneminden sonra ancak finansal tabloların
yönetim organı tarafından onaylandığı tarihten önce meydana gelen aşağıdaki
olaylar raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylara örnek olarak verilebilir:
• Yatırımların piyasa değerlerinde meydana gelen düşüşler.
• Raporlama dönemi sonunda şarta bağlı varlık olarak değerlendirilen
bir alacağın raporlama döneminden sonra davanın işletme lehine sonuçlanması neticesinde kesinleşmesi. Diğer yandan, raporlama dönemi sona ermeden alacak tutarı üzerinde anlaşılmış olmasına rağmen,
söz konusu tutarın güvenilir bir şekilde ölçülememesi dolayısıyla kayda alınmadığı durumlarda, ilgili karar, düzeltme gerektiren bir olay
olabilir.
• Önemli bir bağlı ortaklığın elden çıkarılması veya önemli bir birleşmenin gerçekleşmesi.
• Bir faaliyetin durdurulmasına yönelik planın açıklanması.
• Önemli bir üretim tesisinin yangın sonucu tahrip olması.
• Önemli bir yeniden yapılandırmanın duyurulması veya uygulanmaya
başlanması.
Bölüm 4’te raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylarla ilgili dipnotlarda açıklama yapılması gerektiği yer almamakla birlikte
46

Bölüm 26 Dipnotlar’da “Kâr veya Zarar Tablosuna veya Finansal Durum Tablosuna yansıtılmayan raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen
önemli nitelikteki olayların niteliği ve finansal etkisinin” dipnotlarda açıklanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
4. Kâr Payı
Raporlama döneminden sonra ancak finansal tabloların yönetim organı
tarafından onaylandığı tarihten önce özkaynağa dayalı finansal araçların hamillerine kâr payı dağıtılacağı ilan edilmesi durumunda raporlama dönemi
sonunda bu kâr paylarına ilişkin herhangi bir yükümlülük kaydı yapılmaz.
5. İşletmenin Sürekliliği
İşletmenin sürekliliği varsayımının raporlama döneminden sonra geçersiz
olması halinde finansal tablolar işletmenin sürekliliği varsayımına göre hazırlanmaz. Bu durumda işletmenin sürekliliği esasının kullanılmadığı, hangi
esasının kullanıldığı ve işletmenin sürekliliği varsayımının neden geçerli olmadığı dipnotlarda açıklanır.
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BÖLÜM 5
HASILAT

*
Doç. Dr. Çağla Ersen Cömert19
1. Kavramsal Açıklama ve Kapsam
BOBİ FRS 5. Bölümde, belirli işlem ve olaylardan elde edilen hasılata ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir. Hasılat, “işletmenin olağan faaliyetleri sırasında elde ettiği gelir” şeklinde tanımlanmaktadır. Ticari malların ya
da üretilen mamullerin satışı, hizmet sunumları, inşaat sözleşmeleri, işletme
varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı
ve kâr payları “hasılat” kapsamında ele alınmaktadır.
BOBİ FRS’nin diğer bölümlerinde ele alınan bazı işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılat ya da diğer gelirler bu bölüm kapsamı dışında tutulmuştur.
Bölümün kapsamına girmeyen bu tür hasılat ve gelirler aşağıdaki gibidir:
a. “Kiralamalar” bölümü uyarınca kiralamalardan ortaya çıkan hasılat
ya da gelirler.
b. “İştiraklerdeki Yatırımlar” ya da “Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar” bölümü uyarınca iştirak ya da müşterek girişimlerdeki yatırımlardan elde edilen kâr payları veya diğer gelirler.
c. “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinde meydana
gelen değişimlerden ya da bunların elden çıkarılmasından ortaya çıkan gelirler.
ç.
d. “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” bölümü uyarınca gerçeğe uygun
değeri üzerinden ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişimlerden ortaya çıkan gelirler.
d.
e. “Tarımsal Faaliyetler” bölümü uyarınca canlı varlıkların ve tarımsal
ürünlerin ilk muhasebeleştirilmesinde veya gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimlerden ortaya çıkan gelirler.
2. Hasılatın Kayda Alınmasına İlişkin Esaslar
BOBİ FRS, hasılatın hangi durumda kayda alınabileceğine, diğer bir ifadeyle hangi durumlarda hasılatın gerçekleşmiş kabul edilebileceğine ilişkin

*19 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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düzenlemelere yer vermiştir. Öncelikle hasılat, ekonomik yararların işletmeye
girmesi muhtemel olduğunda ve söz konusu yararlar güvenilir biçimde ölçülebildiğinde kayda alınabilmektedir. Ekonomik yararların işletmeye girişinin
muhtemel olması ve söz konusu yararların güvenilir şekilde ölçülebilmesi,
BOBİ FRS kapsamında genel olarak gelirlerin finansal tablolara alınabilmesi
için genel geçerli bir düzenlemedir. Hasılat bölümünde, bu genel geçer düzenlemenin yanı sıra, hasılatın gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için gerekli diğer
kriterler de tanımlanmıştır. Buna göre mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki
tüm kriterler sağlandığında kayda alınmaktadır:
(a) Malların mülkiyetine ilişkin önemli risk ve getirilerin alıcıya devredilmiş olması.
(b) Satılan mallar üzerinde bir kontrolün sürdürülmemesi. Bir varlığın
kontrolü, varlığın kullanımını yönetebilme ve varlığın kalan tüm faydasını
büyük ölçüde elde edebilme gücünü ifade eder. Kontrol, başka işletmelerin
varlığın kullanımını yönetebilmesini ve ondan fayda elde etmesini engelleyebilme gücünü kapsamaktadır.
(c) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
(ç) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması.
(d) İşleme ilişkin gerçekleşen veya gerçekleşecek maliyetlerin güvenilir
biçimde ölçülebilmesi.
Satışa söz konusu olan mal ya da mamullere ilişkin sahiplikle ilgili önemli
risk ve getirilerin alıcıya devredilmesi durumunda hasılat kayda alınabilir. Genelde perakende satışların çoğunda, sahiplikle ilgili risk ve getirilerin devri ile
yasal mülkiyetin veya zilyetliğin devri aynı anda gerçekleşmektedir. Ancak,
sahipliğe ilişkin risk ve getirilerin devri ile yasal mülkiyetin veya zilyetliğin
devrinin farklı zamanlarda gerçekleştiği satış işlemleri de gerçekleşebilmektedir. Bu işlemlerde, mülkiyete ilişkin önemli risk ve getirilerin satıcı tarafından
elde tutulduğu durumlarda, hasılat hiçbir şekilde kayda alınmamaktadır. Aşağıdakiler mülkiyete ilişkin önemli risk ve getirilerin elde tutulduğu durumlara
örnek olarak verilebilir (BOBİ FRS Paragraf 5.16):
(a) İşletmenin normal garanti yükümlülükleri kapsamı dışında kalan yetersiz performansa ilişkin yükümlülük taşıması.
(b) Belirli bir satışa ilişkin hasılatın tahsil edilmesinin, alıcının malı satmasına bağlı olması (örneğin konsinye satışlar).
(c) Satışın, ilgili varlığın monte edilmesi koşuluyla yapılması ve sözleşmenin önemli bir bölümünü oluşturan montajın henüz tamamlanmamış olması.
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(ç) Alıcının, satış sözleşmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak veya
herhangi bir neden olmaksızın sadece kendi kararı ile alımdan vazgeçme hakkının bulunması ve işletmenin söz konusu malların iade edilip edilmeyeceğinden emin olmaması.
Sahiplikle ilgili önemsiz bir riskin taşınmaya devam edilmesi durumunda,
işlem satış niteliğindedir ve hasılat kayda alınmaktadır. Örneğin alıcının üründen memnun kalmaması durumunda iade edebildiği satış işlemlerinde, normal
garanti yükümlükleri çerçevesinde işletme bu iadeleri güvenilir şekilde tahmin edebiliyorsa, üstlenilen risk önemsiz derecede kabul edilmektedir. Böyle
durumlarda, işletme satış işlemini hasılat olarak kayda alacak ve öngörülen
iadeler için de karşılık ayıracaktır.
3. Mal Satışlarında Hasılatın Ölçümü
Hasılat, taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında, satış iskontoları
(kasa ve miktar iskontoları) da düşüldükten sonra, alınan veya alınması beklenen bedel esas alınarak ölçülür. Hasılat bedelinin, bir yıl veya daha kısa sürede tahsil edilmesinin öngörülmesi durumunda hasılat, vade farkı ayrıştırması
yapılmaksızın doğrudan tahsil edilen veya edilmesi beklenen bedel üzerinden
ölçülür. Bu bedelin, bir yıldan daha uzun bir vadede tahsil edilmesinin öngörülmesi durumunda ise hasılat, işlemdeki vade farkı ayrıştırılarak ilgili mal
veya hizmetin peşin bedeli üzerinden ölçülür ve “etkin faiz yöntemine” göre
hesaplanan vade farkı tutarı faiz geliri olarak muhasebeleştirilir
Tam set TFRS ile BOBİ FRS düzenlemeleri arasındaki farklardan biri hasılatın muhasebeleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Tam set TFRS, tüm vadeli
satışlarda, vadeden kaynaklanan farkın hasılat tutarının içinde değil, ayrı olarak faiz geliri şeklinde raporlanmasını öngörmektedir. BOBi FRS ise vadesi
bir yıldan uzun olan vadeli satışlarda vade farkının ayrıştırılarak hasılattan
ayrı raporlanmasını öngörmektedir. Hasılat, işletmenin ana faaliyet konusu
çerçevesinde elde ettiği gelirdir. Bu tanımdan yola çıkılırsa; peşin satış fiyatı 100 TL olan bir mal, vadeli satıştan ötürü 120 TL olarak satılıyorsa, elde
edilen bu 20 TL malın satış bedeli değil, müşteri firmaya sağlanan finansman
imkanından ötürü elde edilen bir faiz geliridir. Bu nedenle, vadeli satışlarda
vade farkının ayrıştıralarak faiz geliri şeklinde raporlanması doğru raporlama
yapılmasına imkan verecektir. Ancak BOBİ FRS’ de vade farkının ayrıştırılması işlemi, -özellikle orta boy işletmelerde uygulama kolaylığı sağlaması
açısından- vadesi bir yıldan uzun olan vadeli satışlarla sınırlandırılmıştır.
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4. Hizmet Sunumuna İlişkin Hasılatın Ölçümü
Hizmet işlemlerinde fiziki teslime dayalı elle tutulur nitelikte mal ya da
mamuller söz konusu olmadığı için, bu işlemlere ait muhasebe kayıtları da
diğer satış işlemlerine göre farklı yürütülmektedir. Hizmet işlemine ilişkin
hasılat ancak işlemin tamamlanıp fatura kesilmesiyle birlikte kayıtlara alınmaktadır. Hizmet işlemine ilişkin gelir ve giderlerin kar/zarar tablosunda muhasebeleştirilmesi hizmet tamamlanana kadar ertelenmektedir. Bu durumda,
özellikle hizmet işleminin tamamlanmasının birden fazla hesap dönemine yayılması durumunda, finansal tablolar işletmenin performansı hakkında görüş
elde edilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, standartta hizmet sunumlarından doğan hasılatların “tamamlanma yüzdesi yöntemi” kullanılarak kayda alınması öngörülmüştür. Tamamlanma düzeyi; sözleşmeye konu olan hizmet işleminin tamamlanma düzeyinin dikkate alınarak, bu işleme ait hasılat
tutarının kayda alınmasını ifade etmektedir. Bu yöntem kullanılarak, hasılatın
hizmetin ifasından sonra değil, hizmet sunumunun gerçekleştirildiği dönemde
kayda alınması sağlanmaktadır. Tamamlanma düzeyini uygulayarak hizmete
ilişkin hasılatın kayda alınabilmesi için
- Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
- İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin
muhtemel olması.
- Raporlama dönemi sonu itibarıyla işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
- İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için katlanılması gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
gerekmektedir.
Tamamlanma düzeyinin belirlenmesinde, hizmet sunumuna ilişkin işlemin
niteliğine bağlı olarak kullanılabilecek yöntemlere örnek olarak aşağıdakiler
gösterilmektedir (BOBİ FRS Paragraf 5.31):
(a) İlgili tarihe kadar gerçekleşen maliyetlerin, tahmini toplam maliyetlere oranı.
(b) Hizmet sunumuna ilişkin işlemin veya sözleşmeye konu işin, somut
olarak belirlenebilen tamamlanma oranı.
Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir şekilde tahmin
edilemediği durumlarda, geri kazanılması beklenen gider tutarı kadar hasılat
kayda alınır. Bu durumda ilgili hizmet sunumuna ilişkin olarak herhangi bir kâr
ortaya çıkmaz. Hizmet sunum işleminin sonucunun güvenilir şekilde tahmin
edilemediği ve katlanılan maliyetlerin de geri kazanılmasının beklenmediği durumlarda ise hasılat kayda alınmaz, katlanılan giderler kâr veya zarara yansıtılmaya devam edilir.
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Örnek 120: Marmara Danışmanlık Şirketi, 2017 yılı içerisinde iki farklı
danışmanlık projesi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Projeler ile ilgili detaylar
aşağıda verilmiştir. Şirket, BOBİ FRS düzenlemelerine uygun şekilde hizmet
işlemlerini muhasebeleştirmeye karar vermiştir.
Proje 1: 2017 yılında, 2 yıl sürmesi ve 2018 yılı sonunda bitmesi öngörülen
bir projeye başlanmıştır. Projenin neden olacağı giderler büyük ölçüde personel giderleridir ve tüm proje maliyetinin 9 Milyon TL olması beklenmektedir.
2017 yılı içerisinde 3 Milyon TL maliyet oluşmuştur. Projeden elde edilmesi
beklenen gelir toplam 12 Milyon TL olup, 2018 yılında proje bitiminin sonunda tahsil edilebilecektir. Anlaşma çerçevesinde müşteri 2017 yılı sonunda
2 Milyon TL tutarında bir ön ödeme yapmıştır. Marmara Danışmanlık Şirketinin Proje 1’de 2017 yılı için BOBİ FRS’ye uygun olarak hasılata ilişkin
yapması gereken kayıtlar nelerdir?
Çözüm: Bu projede, projeye ilişkin toplam maliyet ve gelirler ve 2017 yılı
sonuna kadar danışmanlık işlemi için fiili olarak gerçekleşen maliyetler güvenilir şekilde ölçülebildiği için tamamlanma yüzdesi yöntemini de uygulamak
mümkün olmaktadır. Dönem sonuna kadar gerçekleşen maliyetleri, projenin
tahmini toplam maliyetlerine oranlayarak “tamamlanma yüzdesi” bulunacak
ve bu oranla toplam proje hasılatının çarpılması sonucu, ilgili dönemle ilişkilendirilmesi gereken hasılat tutarı belirlenecektir.
Tamamlanma Yüzdesi: (3 Milyon TL/ 9 Milyon TL )*100 = % 33
Hasılat Tutarı: 12 Milyon TL * % 33 = 4 Milyon TL
Görüldüğü gibi toplam maliyetlerin 1/3’lük kısmı cari dönemde oluşmuştur. Tamamlanma yüzdesi yöntemine uygun olarak cari dönemde hasılat olarak kaydedilmesi gereken tutar da toplam beklenen hasılatın 1/3’lük kısmı
yani 4 Milyon TL’dir.
-------------------------- ……/……./2017 ----------------------Hizmet Maliyeti 			
3 Milyon TL
			
İlgili Hesaplar			
3 Milyon TL
Döneme ilişkin maliyetlerin kayda alınması
-------------------------- 		
--------------------------

20 Pellen, B., Fülbier R.U., Gassen, J. ve Sellhorn, T. (2011). Internationale Rechnungslegung (8. Baskı).
Schaeffer Poeschel: Stuttgart, s. 257.

53

-------------------------- 31/12 /2017 -------------------------Satılan Hizmet Maliyeti			
3 Milyon TL
		
Hizmet Maliyeti Yansıtma Hesabı
3 Milyon TL
Dönem maliyetlerinin dönem gideri olarak kaydedilmesi
-------------------------- 		
------------------------------------------- ……./…….. /2017 -----------------------Banka					
2 Milyon TL
		
Alınan Sipariş Avansları			
2 Milyon TL
Müşteriden Alınan Avans Kaydı
-------------------------- 		
---------------------------------------------- ……./…….. /2017 --------------------Alıcılar					
2 Milyon TL
		
Alınan Sipariş Avansları			
2 Milyon TL
		
Satışlar					
4 Milyon TL
Proje 1’e ait hasılat tutarının kaydı
----------------------- 		
-------------------------------Proje 2: Marmara Danışmanlık Şirketi, mali sıkıntılar yaşayan ve iflas tehlikesi ile karşı karşıya olan bir başka müşteri firmaya da 01.01.2017 tarihinden itibaren danışmanlık vermektedir. Yıl içerisinde müşterinin bankaları ile
yapılan anlaşma sonucu, proje maliyetinin tamamının proje bitiminde tahsil
edilebileceği hususunda anlaşma sağlanmıştır. Bunun dışında, şirketin iflas
riskinin ortadan kalkması durumunda, proje maliyetinin % 20’si fazlasının
müşteri firmadan tahsil edilmesi beklenmektedir. Ancak bu tahsilatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya ne zaman gerçekleşebileceği konusunda belirsizlikler vardır. Dönem sonu itibariyle proje kapsamında 2 Milyon TL’lik
maliyet oluşmuştur. Marmara Danışmanlık Şirketinin Proje 2’de 2017 yılı için
BOBİ FRS’ye uygun olarak hasılata ilişkin yapması gereken kayıtlar nelerdir?
Çözüm:
Proje 2’de proje bitiminde tahsil edilebilecek hasılat tutarını güvenilir şekilde ölçmek mümkün değildir. Sadece proje için katlanılan maliyetlerin geri
ödenmesi konusunda güvence elde edilmiştir. Proje maliyetinin %20 fazlası
kadar bir tutarın tahsilatı konusunda ise büyük ölçüde belirsizlikler mevcuttur.
BOBİ FRS 5.21, hizmet sunum işleminin sonucunun güvenilir şekilde tahmin
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edilemediği durumlarda, geri kazanılması beklenen gider tutarı kadar hasılat
kayda alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu madde hükmü gereğince Proje
2’ye ilişkin kayıtlar aşağıdaki gibi yapılacaktır.
-------------------------- ……./…….. /2017 ---------------------Hizmet Maliyeti 				
2 Milyon TL
		
İlgili Hesaplar				
2 Milyon TL
Döneme ilişkin maliyetlerin kayda alınması
-------------------------- 		
--------------------------------------------------- 31/12 /2017 ----------------------------Satılan Hizmet Maliyeti			
2 Milyon TL
		
Hizmet Maliyeti Yansıtma Hesabı
2 Milyon TL
Dönem maliyetlerinin dönem gideri olarak kaydedilmesi
-------------------------- 		
--------------------------------------------------- ……./…….. /2017 ---------------------Alıcılar					
2 Milyon TL
		
Satışlar					
2 Milyon TL
Proje 2’ye ait hasılat tutarının kaydı
-------------------------- 		
-------------------------		
5. İnşa Sözleşmelerine İlişkin Hasılatın Ölçümü
İnşa sözleşmesi bir varlığın veya tasarım, teknoloji, fonksiyon, nihai amaç
veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir
grup varlığın yapımı için özel olarak düzenlenmiş bir sözleşme şeklinde ifade
edilmiştir. Hizmet işlemlerinde olduğu gibi inşa sözleşmelerinin ölçümünde
de, inşa sözleşmesinin sonucunun güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda tamamlanma yüzdesinin kullanılması standartta öngörülmüştür.
Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşmeye ilişkin hasılat ve maliyetler,
raporlama dönemi sonu itibarıyla sözleşme kapsamındaki faaliyetin tamamlanma düzeyi dikkate alınarak kâr veya zarara yansıtılmaktadır. Tamamlanma
yüzdesinin belirlenmesinde hizmet sunum işlemleri için de geçerli olan ve
BOBİ FRS Paragraf 5.31’de belirtilen yöntemler kullanılacaktır: (a) İlgili tarihe kadar gerçekleşen maliyetlerin, tahmini toplam maliyetlere oranı,
(b) Hizmet sunum işleminin veya sözleşmeye konu işin somut olarak belirlenebilen tamamlanma oranı.
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İnşa sözleşmeleri, uzun yıllara dayanan faaliyetler olmaları nedeniyle, finansal tablolarda dönemin performansını en doğru şekilde yansıtabilmek
amacıyla çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Hesap döneminde işin tamamlanan kısmına ait maliyetlerin kar/zarar tablosunda gider olarak kaydedilmesi
öngörülmüştür. İşletme hesap dönemi içerisinde inşaat sözleşmesi kapsamındaki gelecekteki faaliyetlerle ilgili çeşitli maliyetlere katlanmış ise bu maliyetlerin (örneğin, malzeme alımına ilişkin maliyetler veya peşin ödemeler)
yapılan işin tamamlanan kısmıyla ilgili olmamaları nedeniyle, finansal durum
tablosunda “Peşin Ödenmiş Giderler” kaleminde gösterilmesi, söz konusu
hesap döneminin kar/zarar tablosu ile ilişkilendirilmemesi öngörülmüştür.
Tamamlanma düzeyinin, ilgili tarihe kadar gerçekleşen maliyetlerin toplam
maliyetlere oranı kullanılarak belirlendiği durumda bu tür maliyetler, ilgili
tarihe kadar gerçekleşen maliyetlerin hesabında dikkate alınmamalıdır. Geri
kazanılmaları muhtemel olmayan maliyetler ise ileriki yılların faaliyetleriyle
ilgili olsa dahi oluştukları dönemde anında gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir.
Örnek 221: Tünel yapımı konusunda uzman olan Dağ A.Ş., 5 yıl sürecek
yeni bir tünel yapım projesine başlamıştır. Proje teslimi ve faturalandırma işlemleri proje bitiminde gerçekleştirilecektir. Proje için sabit fiyatlı bir sözleşme imzalanmıştır ve sözleşme tutarı 700 Milyon TL’dir. Dağ A.Ş. bu proje
için yıllık 125 Milyon TL maliyet öngörmektedir. Bu maliyetlerin 95 Milyon
TL’si projeye ilişkin direkt maliyet, 30 Milyon TL’si ise genel maliyet niteliğindedir. BOBİ FRS kapsamında Dağ A.Ş.’nin hasılata ilişkin yıllık yapması
gereken kayıtlar hangileridir?
Tamamlanma yüzdesi yöntemi, güvenilir koşulların oluşması durumunda,
işin tamamlanma derecesini dikkate alarak, projeye ilişkin kısmi karın kar/
zarar tablosunda gösterilmesini mümkün kılmaktadır. Tamamlanma derecesinin belirlenmesinde, dönemde oluşan maliyetlerin projenin toplam maliyetine
oranlanması sonucu bulunan oran kullanılabilmektedir. Bu örnekte; projenin
yıllık maliyeti 125 Milyon TL’dir ve beş yıl boyunca toplam 625 Milyon TL
maliyet tutarının oluşacağı öngörülmektedir. Bir diğer ifadeyle her yıl toplam
maliyetin (125.000 TL/625.000 TL*100 ) % 20’lik kısmı oluşmaktadır. Bu
oranın toplam proje hasılatına uygulanması sonucu yıllık olarak gerçekleştiği kabul edilecek ve kayıtlara alınacak hasılat tutarı bulunur. 700.000 TL*
0,20= 140.000 TL BOBİ FRS kapsamında kayıtlara alınması gereken hasılat
tutarıdır.
21 Pellen, B., Fülbier R.U., Gassen, J. ve Sellhorn, T. (2011). a.g.e., s. 266
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-------------------------- ……/……./20X1 -------------------------Çeşitli Maliyet Hesapları 			
125 Milyon TL
		
İlgili Hesaplar				
125 Milyon TL
Döneme ilişkin maliyetlerin kayda alınması
-------------------------- 			
-----------------------------------------------31/12 /20X1 ---------------------------Satılan Hizmet Maliyeti			
125 Milyon TL
		
Çeşitli Maliyet Yansıtma Hesapları
125 Milyon TL
Dönem maliyetlerinin dönem gideri olarak kaydedilmesi
-------------------------- 			
------------------------------------------------ ……./…….. /20X1 ----------------------Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
Alacaklar					
140 Milyon TL
		
Satışlar					
140 Milyon TL
Hasılat Kaydı
-------------------------- 			
----------------------Tamamlanma yüzdesi yönteminde, inşaat sözleşmesine ilişkin toplam
hasılat ve maliyet tutarlarıyla ilgili tahminler, inşaat sözleşmesi ilerledikçe
gözden geçirilmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir. Her hesap dönemi sonunda, toplam hasılat tutarına ilişkin cari tahminlerle tamamlanma yüzdesinin
çarpımı sonucunda, sözleşmeye ilişkin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla birikimli olarak kayda alınması gereken hasılat tutarı bulunur. Birikimli hasılat
tutarından geçmiş dönemlerde kaydedilen hasılat tutarı çıkarılarak, dönemde
kaydedilecek hasılat tutarı tespit edilir. Yukarıda verilen örnek bu doğrultuda
revize edilirse:
Örnek 322: Dağ A.Ş.’nin proje başlangıcında yaptığı planlar revize edildiğinde, t4 döneminde planlardan sapmalar tespit edilmiş ve toplam maliyetin
635 Milyon TL olacağı öngörülmüştür. Bu durumda projeden beklenen kar
65 Milyon TL olacaktır. Planlardaki sapmanın t4 ve t5 dönemlerinde maliyetlerde ortaya çıkan 10 Milyon TL’lik (t4 için 5 Milyon ve t5 için 5 Milyon)
artıştan kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu maliyet artışının sonucunda hasılat
kayıtlarında yapılması gerekenler nelerdir?

22 Pellen, B., Fülbier R.U., Gassen, J. ve Sellhorn, T. (2011). a.g.e., s. 268
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Tamamlanma Derecesi: (125 Milyon TL +125 Milyon TL +125 Milyon TL+
130 Milyon TL)/635 Milyon TL = % 79,52
Hasılat Tutarı = 700 Milyon TL * % 79,52 =556,59 Milyon TL
t4 yılına kadar kaydedilmiş Hasılat Tutarı: 140 Milyon TL + 140 Milyon TL+
140 Milyon TL = 420 Milyon TL
t4 döneminde kaydedilmesi gereken Hasılat Tutarı: 556,59 Milyon TL – 420
Milyon TL =136,59 Milyon TL
-------------------------- ……/……./20X4 -------------------------Çeşitli Maliyet Hesapları 			
130 Milyon TL
		
İlgili Hesaplar				
130 Milyon TL
Döneme İlişkin maliyetlerin kayda alınması
-------------------------- 		
------------------------------------------------------ 31/12 /20X4 -------------------------------Satılan Hizmet Maliyeti			
130 Milyon TL
		
Çeşitli Maliyet Yansıtma Hesapları
130 Milyon TL
Dönem maliyetlerinin dönem gideri olarak kaydedilmesi
-------------------------- 		
------------------------------------------------------ ……/……./20X4 -------------------------Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
Alacaklar					
136,59 Milyon TL
		
600 Satışlar				
136,59 Milyon TL
Hasılat Kaydı
-------------------------- 		
----------------------------		
Maliyetlerde oluşacak bir değişiklik, tamamlanma derecesinin değişmesine neden olacak ve bunun sonucu olarak kaydedilmesi gereken birikimli
hasılat tutarında da değişiklik olacaktır. Yukarıda verilen örnekte, t4 sonu itibariyle maliyetlerin % 79,52’lik bir kısmı gerçekleşmiştir. Bu oranın hasılatlara uygulanması sonucu t4 sonu itibariyle hasılat olarak kaydedilmesi gereken
birikimli tutar 556,59 Milyon TL olarak bulunmuştur. Bu tutardan o ana kadar
kaydedilmiş olan hasılat toplamının çıkartılmasıyla t4 döneminde kaydedilmei gereken hasılat tutarı bulunmuş olacaktır.
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BOBİ FRS’de, inşa sözleşmeleri için katlanılan maliyetler ile kâr veya
zarara yansıtılmış kâr (ya da zarar) toplamından söz konusu dönemde elde
edilmiş hakedişlerin çıkarılması sonucu bulunan tutarın finansal durum tablosunda “Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar” veya “Devam Eden
İnşa Sözleşmelerinden Borçlar” hesaplarında takip edilmesi öngörülmüştür.
Kar/zarar tablosuna kaydedilen hasılat tutarından daha fazla hakediş tahsil
edilmişse “Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar” hesabı, daha az ise
“Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar” çalışacaktır. Bu tutarlar her
bir inşa sözleşmesi için dipnotlarda ayrıca açıklanır ve bu alacak ve borçlar
itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülmez.
Örnek 423: Dağ A.Ş., projenin başladığı ilk yıl (t1) 10 Milyon TL’lik bir ödeme
almıştır. t2 yılında ise proje tutarının %50’lik kısmı için fatura kesilmiştir.
Örnek 1’deki gibi t1 ve t2 yıllarında 280 milyon TL hasılat olarak aşağıdaki kayıtlara kaydedilmiştir.
-------------------------- ……/……./20X1 -------------------------Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
Alacaklar					
140 Milyon TL
		
Satışlar					
140 Milyon TL
Hasılat Kaydı
-------------------------- 		
----------------------------t1 yılında ayrıca 10 Milyon TL avans alınmıştır.
t1
-------------------------- ……/……./20X1 -------------------------102 Banka					
10 Milyon TL
		
Alınan Avans				
10 Milyon TL
Avans tutarının kayıt altına alınması
-------------------------- 		
---------------------------			
t2 yılında ise proje bedelinin %50’si (700 Milyon TL*%50=350 Milyon
TL) faturalandırılmıştır.

23 Pellen, B., Fülbier R.U., Gassen, J. ve Sellhorn, T. (2011). a.g.e., s. 272.
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-------------------------- 31/12 /20X2 -------------------------Alıcılar				
340 Milyon TL
Alınan Avanslar			
10 Milyon TL
		
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
		
Alacaklar				
280 Milyon TL
		
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
		
Borçlar				
70 Milyon TL
-------------------------- 		
-------------------------t2 döneminin sonu itibariyle hasılat olarak kaydedilmiş tutar 280 Milyon
TL’den (ki bu tutar dönem sonu itibariyle kar zarar tablosuna yansıtılmış birikimli maliyet toplamı ve projeye ilişkin karın toplamından oluşur 125 Milyon
TL+125 Milyon TL+ 15 Milyon TL+15 Milyon TL= 280 Milyon TL), hakediş
bedelinin (faturalandırılan 350 Milyon TL) çıkarılması sonucu bulunan tutar
-70 Milyon TL negatif olduğu için pasifte Devam Eden Sözleşmelerden Borçlar hesabında gösterilmiştir.
t3, t4 ve t5 dönemlerinde dönem hasılat kayıtlarının yapılması ile birlikte
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar hesabı kapanacak ve t5 dönemi
itibariyle 350 Milyon TL bakiye veren Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
Alacaklar hesabı kalacaktır. Bu hesaptaki tutar proje dönemi sonunda alıcılar
hesabına kapatılacaktır.
-------------------------- 31/12 /20X4 -------------------------120 Alıcılar				
350 Milyon TL
		
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden
		
Alacaklar 				
350 Milyon TL
-------------------------- 		
-------------------------6. Faiz, İsim Hakkı ve Temettülere İlişkin Hasılatın Ölçümü
BOBİ FRS’de işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkan faiz, isim hakkı ve kâr payı gelirleri şu şekilde tanımlanmaktadır:
Faiz, nakit veya nakit benzerlerinin kullandırılması karşılığında talep edilen bedeldir. İsim hakkı, patent, ticari marka, telif hakkı, yazılım programları gibi işletmenin uzun vadeli varlıklarının kullandırılması karşılığında talep
edilen bedeldir. Kâr payı ise, özkaynak aracı hamillerine, aracın ait olduğu
sermaye sınıfı içindeki payları oranında dağıtılmasıdır.
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Faiz, isim hakkı ve kâr payı gelirlerinin, hasılata ilişkin genel kayda alma
kriterlerini karşılaması durumunda finansal tablolarda gösterilebileceği belirtilmiştir. Bir diğer ifadeyle, faiz, isim hakkı ve kar payı gelirleri, ekonomik
yararların işletmeye girmesi muhtemel olduğunda ve söz konusu yararlar güvenilir biçimde ölçülebildiği takdirde kayda alınacaktır.
Faiz, isim hakkı ve kâr payı gelirleri aşağıdaki esaslara göre kayda alınacaktır:
• Faiz, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümünde yer alan etkin faiz
yöntemi kullanılarak kaydedilir.
• İsim hakları, ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak sözleşme hükümleri çerçevesinde tahakkuk eder.
• Kâr payları ise, hissedarların ödemeyi alma hakkı oluştuğu anda kayda
alınır.
Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
• Pellen, B., Fülbier R.U., Gassen, J., ve Sellhorn, T. (2011). Internationale Rechnungslegung (8. Baskı). Schaeffer Poeschel: Stuttgart.
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BÖLÜM 6
STOKLAR
24
Doç. Dr. Çağla Ersen Cömert*

1. Kavramsal Açıklama ve Kapsam
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ
FRS) Bölüm 6’da stokların muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiş, stokların ilk kayda alınması, maliyet değerlerinin belirlenmesi ve bu
maliyetlerin stok değer düşüklüğüne uğradığında ve ilgili hasılat elde edildiğinde giderleştirilmesi konuları ele alınmıştır. Standartta stok, aşağıdaki niteliklerden birine sahip olan varlıklar şeklinde tanımlanmıştır:
a. Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan
varlıklar (ticari mallar),
b. Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere üretilmekte
olan varlıklar (mamuller) veya
c. Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak hammadde ve
malzeme (ilk madde ve malzeme).
Finansal araç niteliğindeki stoklar, tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler hariç olmak üzere tüm stoklara bu
bölümde açıklanan hükümler uygulanacaktır.
2. Stok Maliyetinin Belirlenmesi- İlk Ölçüm
Standartta stokların maliyet bedeli ile kayıtları alınması öngörülmüştür.
Stokların maliyeti ise,
tüm satın alma maliyetlerini,
dönüştürme maliyetlerini ve
stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan
diğer maliyetlerin toplamı olarak ifade edilmiştir.
Stokların satın alma maliyetleri; satın alma fiyatını, ithalat vergilerini ve
iade alınamayan diğer vergileri, nakliye, yükleme ve boşaltma maliyetlerini
ve mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen diğer maliyetleri içermektedir. Ayrıca, ticari iskontolar, indirimler ve
diğer benzeri kalemler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu
yapılmaktadır.

*24 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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BOBİ FRS, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’nde (YFRÇ) yer alan
düzenlemeden farklı olarak, stok maliyetlerinin belirlenmesinde vade farkının ayrıştırılmasına ilişkin yeni bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenleme
çerçevesinde; bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan
stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen nakit
tutar üzerinden ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın
alınan stoklar ise, vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden (diğer bir ifadeyle işletme peşin ödeme yapmış olsaydı ödeyeceği fiyat üzerinden) ölçülür.
Bu kapsamda bir stokun bir yıldan daha uzun vadeli bir ödeme karşılığında
satın alınması durumunda vade farkı tutarı, etkin faiz yöntemine göre hesaplanarak, faiz gideri olarak muhasebeleştirilir (BOBİ FRS Paragraf 6.8).
BOBİ FRS yayınlanmadan önce taslak olarak hazırlanan YFRÇ’de stokların ilk kayda alınması sırasında maliyetinin, ödenen veya ödenmesi beklenen
nakit tutardan ölçülmesi diğer bir ifadeyle, bu tutarların iskonto edilmemesi
öngörülmüştür. Taslağın kamuoyunun görüşüne sunulmasının ardından stok
maliyetinin belirlenmesine ilişkin iki farklı uygulama hakkında görüş talep
edilmiştir.
i.
Stokların ediniminde ortaya çıkan borçların iskonto edilerek bugünkü
değerine indirgenmesi ve ortaya çıkan faiz giderinin ayrı olarak kayda alınması. Bu tarz bir uygulamanın sonucu olarak da ticari borçların YFRÇ Taslağında
öngörülen şekilde mukayyet değeriyle değerlenerek reeskonta tabi tutulması
yerine itfa edilmiş maliyetiyle gösterilmesinin sağlanması.
ii. Stokların ediniminde ortaya çıkan 1 yıldan daha uzun süreli borçların
iskonto edilerek bugünkü değerine indirgenmesi ve ortaya çıkan faiz giderinin
ayrı olarak kayda alınması ve bunun sonucu olarak 1 yıldan daha uzun süreli
ticari borçların itfa edilmiş maliyetiyle ölçülmesi. 1 yıldan daha kısa süreli
borçlar için ise vade farkının ayrıştırılmaması ve bunların mukayyet değeriyle
ölçülerek reeskonta tabi tutulmaması.
Görüş talep edilen hususlardan birincisi Tam Set TFRS ile birebir uyumlu
bir uygulama yapılmasını sağlarken, ikinci husus Tam Set TFRS ile kısmen
uyumlu bir uygulamayı hayata geçirmektedir. Nitekim BOBİ FRS’de görüşe sunulan uygulamalardan ikincisine yer verilmiş, bu doğrultuda stok maliyetlerinin içerisinde yer alan vade farklarının ayrıştırılmasına ilişkin Tam Set
TFRS ile kısmen de olsa uyum sağlanmıştır.
Tam Set TFRS’de satın alma maliyetinin hesaplanmasında, vadeli alımlarda vadeden doğan fark stok maliyetinin içinde gösterilmemekte, faiz gideri
olarak muhasebeleştirilmektedir. Peşin değeri 100 TL olan bir malın, vadeli
satın alma değeri 120 TL ise; TFRS aradaki 20 TL’lik farkı stok maliyeti ola64

rak kabul etmemekte, vadeli alımdan ötürü ortaya çıkan bir finansman gideri
olduğunu ön görmektedir. Gerçekten de peşin değeri 100 TL olan, ancak vadeli olarak satın alınmak istenen ve bu nedenle 120 TL ödenen bir malın gerçek değeri 100 TL’dir. Aradaki 20 TL fark, satıcı firmanın sunduğu finansman
imkanından ötürü (ödemenin ötelenmesi sonucu satıcı firma bir finansman imkanı sunmuş olmaktadır) satıcıya firmaya ödenen bir “finansman gideri”dir.
Bu nedenle, stok alımlarında, peşin alım fiyatı ile vadeli fiyat arasında farkın
faiz gideri olarak muhasebeleştirilmesi daha gerçekçi bir sunum yapılmasını
sağlamış olacaktır. Ancak BOBİ FRS’de vadesi bir yıldan uzun bir ödeme
karşılığı edinilen stoklarda vade farkı ayrıştırılmakta ve gider olarak muhasebeleştirilmekte, bir yıl veya daha kısa vadeli ödeme karşılığında alınan stoklarda ise vade ayrıştırılmaksızın stok maliyetinin içerisine dahil edilmektedir.
Bu noktada, vadeli alımların hepsinde değil, sadece vadesi bir yıldan uzun
ödemeli alımlarda vade farkının ayrıştırılmasına imkan vererek işletmelere
uygulama kolaylığı sağlanması hedeflenmiştir.
Dönüştürme maliyetleri, ham madde ve malzemelerin çeşitli safhalardan
geçirildikten sonra yarı mamul, daha sonra mamul haline getirilmesi sürecinde
direkt işçilik giderleri gibi üretimle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetleri
ve bu süreçte katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları içermektedir. Üretim maliyetlerinin dışındaki
diğer faaliyet giderleri, örneğin yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri vb., dönüştürme maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınmamakta
ve bu giderlerden üretim maliyetine pay verilmemektedir.
Değişken ve sabit genel üretim giderlerinin tamamı üretim maliyetine tam
maliyet yöntemi kullanılarak yüklenmektedir. Bununla birlikte, isteyen işletmeler sabit genel üretim giderlerini üretim faaliyetlerinin normal kapasitesini
esas alarak, diğer bir ifadeyle normal maliyet yöntemini kullanarak üretim
maliyetine yükleyebilir. Normal kapasite, “planlanan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama
üretim miktarı” şeklinde tanımlanmaktadır. Normal kapasite yöntemini kullanan işletmeler, her bir üretim birimine normal kapasite üzerinden sabit genel
üretim giderlerini yüklemektedir. Dönem içerisinde düşük kapasitede çalışılması ya da atıl kapasite bulunması durumunda, sabit genel üretim giderlerinin
bir kısmı üretilen birimlere dağıtılamamış olacaktır. Dağıtılmayan bu genel
üretim giderlerinin, gerçekleştiği dönemde gider olarak “Satışların Maliyeti”
kaleminde gösterilmesi öngörülmüştür. Normalin üstünde üretim gerçekleşen
dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmış sabit genel üretim gideri payı
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düşürülecektir; böylece stokların maliyetinin üzerinde değerlenmemesi sağlanmış olacaktır. Tam maliyet yöntemi ile normal maliyet yöntemi arasındaki
fark şu örnekle açıklanabilir:
Örnek 1: Marmara Üretim işletmesine ait dönem maliyet bilgileri şu şekildedir: DİMM: 100.000 TL, D. İşçilik Giderleri: 150.000 TL, Değişken GÜG:
250.000 TL, Sabit GÜG: 300.000 TL. İşletme dönem içerisinde 10.000 adet
ürün üretmiştir. Normal kapasite ise 15.000 TL’dir.
Tam maliyet yöntemini uygulayan bir işletme, döneme ait 300.000 TL tutarındaki sabit genel üretim giderlerinin tamamını, dönem içerisinde üretilen
10.000 adet ürüne yükleyecektir. Ancak bu noktada sabit maliyetlerle ilgili
göz önünde bulundurulması gereken bir husus vardır: sabit üretim maliyetleri,
üretim miktarından bağımsızdır ve üretim yapılmamış olsa dahi katlanılması
gereken maliyetlerdir. Kira, amortisman vb. maliyet türleri bunlara örnek verilebilir. İşletmede o dönem hiç üretim yapılmamış dahi olsa, sabit maliyetler
örneğin fabrikanın kira maliyeti ilgili dönemde oluşacaktır. Söz konusu sabit
maliyetler, işletmede dönem içerisinde belli bir kapasitede (normal kapasite)
üretim yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı sağlayan maliyetlerdir. Marmara
İşletmesi, dönem içerisinde 300.000 TL sabit maliyete katlanmış ve bu maliyet karşılığında 15.000 adet ürün üretecek kapasiteye (normal kapasite) sahiptir. Bu durumda 15.000 adetten daha az ürün üretilmesi durumunda, işletme
düşük kapasite ile çalışmış ve oluşan sabit maliyetlerin bir bölümü üretim çerçevesinde kullanılamamış olacak, bir diğer ifadeyle sabit maliyetlerin bir kısmı -düşük kapasite nedeniyle üretilmedikleri için- ürüne yüklenemeyecektir.
Tam Maliyet Yöntemi
Sabit GÜG Payı

Normal Maliyet Yöntemi
Sabit GÜG Payı

= 300.000 TL/10.000 adet
= 30 TL/ adet

=300.000 TL/15.000 adet
= 20 TL/adet

Tam maliyet yöntemi, tüm sabit üretim maliyetlerini 10.000 adet ürüne
yüklemektedir. Normal maliyet yöntemine göre ise, söz konusu sabit üretim
maliyetleri 15.000 adetlik kapasitenin tamamının üretilmesi için katlanılan
maliyetlerdir. Normal maliyet yöntemi bu nedenle ürün başına 20 TL sabit genel üretim maliyeti yüklemektedir. Normal maliyet yönteminde, 10.000 adet
ürüne 200.000 TL’lik (20TL/adet*10.000 adet) maliyet yüklenmekte, 100.000
TL ise kapasite sapması olarak doğrudan kar/zarar tablosunda Satışların Maliyeti kalemi ile ilişkilendirilmektedir.
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200.000 TL Ürün
Maliyetine
eklenir.

Sabit GÜG
300.000 TL

100.000 TL

Satışların
Maliyeti
hesabı
Şekil 1: Normal Maliyet Yöntemine Göre Sabit GÜG’lerin Ürüne Yüklenmesi
Şekil 1’de görüldüğü gibi, normal maliyet yönteminde, düşük kapasite durumunda stokların fazla değerlendirilmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. Tam
Set TFRS’de sabit ve değişken genel üretim giderlerinin dağıtımında normal
maliyet yönteminin uygulanması zorunludur. BOBİ FRS’de ise tam maliyet
ya da normal maliyet yönteminin kullanılması konusunda bir zorunluluk getirilmemiştir. İsteyen firma tam maliyet yöntemini de uygulayabilir. KGK,
BOBİ FRS yayınlanmadan önce tam maliyet yöntemine izin verilmiş olunması hakkında kamuoyundan görüş talep etmiştir. YFRÇ Taslağı görüş aşamasındayken düzenlenen çeşitli seminer ve çalıştaylarda25 tam maliyet yönteminin
eksiklikleri hakkında bilgi verilerek, görüş paylaşılmıştır. Örnek 1’de görülebileceği gibi, tam maliyet yönteminin kullanılması durumunda, ilgili dönem
düşük kapasite ile çalışılmış olmasına rağmen, stoklar olduğundan yüksek bir
değerle gösterilmiştir. 10.000 adet ürüne 200.000 TL sabit maliyet yüklenecekken, döneme ait tüm sabit üretim maliyetleri 300.000 TL stoklara yüklenmektedir. Oysa stokların değeri 200.000 TL’dir, 100.000 TL ise doğrudan
dönem gideri olarak Kar/Zarar tablosu ile ilişkilendirilmesi gereken tutardır.
Stokların yüksek değerle gösterilmesini engellemek amacıyla normal maliyet
yönteminin kullanılması daha uygundur, bu şekilde daha gerçeğe uygun raporlama yapılmış olması sağlanmaktadır. Ancak BOBİ FRS’de, kanaatimizce
işletmelere uygulama kolaylığı sağlamak açısından ve özellikle orta boy işletmeler düşünülerek tam maliyet yönteminin de kullanılmasına izin verilmiştir.
BOBİ FRS’de, stoklara ilişkin borçlanma maliyetlerine ilişkin düzenlemede ise stokları edinmek için kullanılan kredilerin faizleri ve bunlara ilişkin kur
farklarının stok maliyeti içerisinde gösterilmemesi ve ilgili dönemde gider ola25 Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı (YFRÇ) Uygulama Çalıştayı ve YFR: İhtiyacı ve Uygulama Üzerine Değerlendirmeler Paneli, 24-25 Şubat, 2017, M.Ü. Rektörlük Konferans Salonu, Sultanahmet
-İstanbul
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rak kaydedilmesi öngörülmüştür. Ancak “üretilmesi normal koşullar altında bir
yıldan daha uzun süren stoklar” için istisna tanınmıştır. Buna göre, üretilmesi
normal koşullar altında bir yıldan daha uzun süren stokların satışa hazır hale gelmelerine kadar geçen süre boyunca, kur farkları dahil kullanılan kredilere ilişkin finansman giderlerinin stok maliyeti içinde aktifleştirilmesi öngörülmüştür.
BOBİ FRS’nin bu uygulaması Tam Set TFRS ile uyumludur. Tam Set TRFS’de
özel nitelikli varlıkların ediniminde ortaya çıkan kur farkı ve faiz giderlerinin
stok maliyeti içinde gösterilmesi öngörülmekte ve “inşası ya da üretilmesi bir
yıldan uzun süren varlıklar” özel nitelikli varlık olarak tanımlanmaktadır. BOBİ
FRS de, kavram olarak “özel nitelikli varlık” kavramını kullanmamasına rağmen
tam Set TFRS ile aynı düzenlemelere yer vermiştir.
Stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesiyle ilişkili olan tüm
maliyetler stok maliyetine dâhil edilmektedir. Buna göre; stoğu kullanılır hale
getirmek için katlanılan montaj, nakliye vb. maliyetler stok maliyetinin içerisinde gösterilecektir. Bunun dışında standartta stokların maliyetine dâhil edilemeyen maliyetlere örnek olarak;
(a) Normalin üstünde gerçekleşen fire ve kayıplar, işçilik ve diğer dönüştürme maliyetleri.
(b) Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama
giderleri.
(c) Stokların mevcut konum ve duruma getirilmesinde katkısı olmayan genel yönetim giderleri.
(ç) Satış giderleri.
gibi hususlar gösterilmiştir. Bu tür maliyetlerin, oluştukları dönemde gider
olarak kâr veya zarara yansıtılması gerekmektedir. Söz konusu düzenleme
Tam Set TFRS ile uyumludur.
3. Maliyet Ölçüm Teknikleri
Ürünlerin maliyetinin hesaplanmasında fiili maliyet yöntemi uygulanacaktır. Fiili maliyet yöntemi, dönem sonunda üretim maliyetlerinin gerçeklemiş tutarlarını dikkate alan bir yöntemdir. Ancak BOBİ FRS, fiili maliyet
yönteminin yanı sıra, standart maliyet yöntemi veya perakende yöntemi gibi
stokların maliyetinin ölçümüne yönelik tekniklerin kullanılabileceğini ön
görmüştür. Standart maliyet hesabında, hammadde ve malzemelerin, işçiliğin,
verimliliğin ve kapasite kullanımının normal düzeyleri dikkate alınır. Her bir
maliyet türü için standart tutarlar belirlenir, fiili sonuçlar beklenmeksizin üretim yapıldıkça stoklar dönem içerisinde bu standart tutarlarla ölçülür. Dönem
sonunda saptanan gerçek tutarlar ile standart tutarlar karşılaştırılarak sapmalar
68

tespit edilir ve bu sapmaların analizi yapılır. Standart maliyetler, düzenli olarak gözden geçirilir ve gerektiği takdirde mevcut koşullara göre yeniden belirlenir. Perakende yönteminde maliyet, stokların satış değerinden uygun brüt
kâr marjının düşülmesi suretiyle bulunur. Perakende satış yapan işletmeler
tarafından, diğer maliyet yöntemlerini uygulamanın pratik olmadığı, benzer
kar marjlarına sahip, hızla değişen çok sayıda kalemden oluşan stokların değerlemesinde kullanılır.
4. Maliyet Hesaplama Yöntemleri
Stokların maliyeti, ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden biri kullanılarak hesaplanır. Benzer niteliklere ve benzer
kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi kullanılır.
Nitelikleri veya kullanım alanları itibarıyla farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama yöntemleri kullanılabilir. Son giren ilk çıkar (LIFO) yönteminin kullanımına ise izin verilmemektedir. Bununla birlikte, normal şartlarda
birbirleriyle aynı olmayan stok kalemleri ile özel projeler için üretilen ve ayrılan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa ilişkin maliyetler ayrı ayrı
dikkate alınarak hesaplanır (BOBİ FRS Paragraf 6.12 ve 6.13).
5. Dönem Sonu Stokların Değerlendirilmesi- Son Ölçüm
Maliyet bedeli ile aktifleştirilen stoklar, dönem sonuna gelindiğinde, maliyet değeri ile net gerçekleşebilir değerden düşük olanı üzerinden değerlenir.
Net gerçekleşebilir değer, olağan işletme faaliyetleri kapsamında tahmin edilen satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışı gerçekleştirmek
için gerekli olan tahmini maliyetler düşüldükten sonra bulunan değerdir. Net
gerçekleşebilir değer, işletmeye özgü bir değer olup, gerçeğe uygun değerden
farklıdır. İşletme elindeki stokları kendi pazar koşullarında kaça satabileceğini
ön görüp, söz konusu stokları satışa hazır hale getirmek için katlandığı maliyetleri bu tutardan düşerek net gerçekleşebilir değeri hesaplamış olacaktır.
Örneğin; elindeki yarı mamulleri değerlemek isteyen bir işletme, yarı mamul
tamamlandıktan sonra oluşan tam mamulün satış fiyatının 100 TL olduğunu
ön görmektedir. Yarı mamulün tam mamule dönüşmesi için gereken maliyet
(tamamlanma maliyeti) 30 TL olarak hesaplanmış, bunun dışında satışa hazır
hale getirmek için katlanılan diğer maliyetler (örneğin, ambalaj vb.) 10 TL
olarak ön görülüştür. Bu durumda işletmenin yarı mamul stoklarının net gerçekleşebilir değeri (100 TL-30 TL-10TL) 60 TL olacaktır.

69

Bir işletmenin stoğu niteliğindeki borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler raporlama dönemi sonlarında piyasa değerleri üzerinden ölçülmektedir.
6. Stoklarda Değer Düşüklüğü
BOBİ FRS, her raporlama dönemi sonunda, stokların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının değerlendirilmesini ön görmüştür. Stokların zarar
görmesi, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi, satış fiyatlarının
düşmesi, tamamlanma maliyetinin artması ya da tahmini satış maliyetlerinin
yükselmesi gibi nedenlerle stoklar değer düşüklüğüne uğrayabilir. Stokların
değer düşüklüğüne uğraması durumunda, stokların defter değeri net gerçekleşebilir değerine indirilir. Bu indirim tutarı, değer düşüklüğü zararını oluşturur
ve Kâr veya Zarar Tablosunda “Satışların Maliyeti” kalemine yansıtılır (BOBİ
FRS Paragraf 6.22).
Bir hammadde ve malzeme kullanılarak üretilecek mamulün, maliyetinin
altında satılmasının beklenmemesi durumunda bu hammadde ve malzeme
için değer düşüklüğü ayrılmaz. Örneğin; defter değeri ürün başına 4 TL olan
bir hammaddenin, piyasa değeri 2 TL’ye düşmüştür. Bu hammaddeyi kullanarak üretilen ürünlerin maliyet bedeli ürünün satış fiyatının altında kalıyorsa, bir diğer ifadeyle ürünleri satarken (yüksek maliyet nedeniyle) zarar etme
durumu oluşmuyorsa, hammaddeler için değer düşüklüğü ayırmaya gerek
bulunmamaktadır. Ancak, ham madde ve malzemelerin fiyatlarındaki azalış,
mamullerin net gerçekleşebilir değerinin maliyetinden daha düşük olacağını
gösteriyorsa, hammadde ve malzemelerin değeri net gerçekleşebilir değerine
düşürülür. Bu durumlarda hammadde ve malzemelerin yenileme maliyetleri,
bir diğer ifadeyle söz konusu madde ve malzemeleri piyasadan yeniden satın
alınması gerekse ödenecek tutar, net gerçekleştirilebilir değeri yansıtan en iyi
ölçü olarak esas alınacaktır.
Değer düşüklüğüne uğramış olan ve Finansal Durum Tablosunda izlenmeye devam eden stokların net gerçekleşebilir değeri izleyen raporlama dönemleri sonlarında yeniden değerlendirilir. Daha önce stoklarda değer düşüklüğüne neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik
koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğuna dair açık bir
göstergenin bulunması durumunda, ayrılan değer düşüklüğü zararının tamamı veya bir kısmı iptal edilir. Değer düşüklüğünün iptal edilecek kısmı, ilgili
stokun maliyet değeri esas alınarak belirlenir. Stokun, değer düşüklüğünden
sonra belirlenen değeri, stokun maliyet değerini aşamaz, bir diğer ifadeyle
stoklar maliyet bedelinin üzerinde bir değerle değerlenemez.
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BÖLÜM 7
TARIMSAL FAALİYETLER

**
Doç. Dr. Çağla Ersen Cömert26
1. Kavramsal Açıklama ve Kapsam
BOBİ FRS Bölüm 7’de tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin canlı
varlıklarının ve hasat zamanındaki tarımsal ürünlerinin kayda alınmasına ve
ölçümüne ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir. Bu bölüm hükümleri
tarımsal ürünlere hasat zamanından sonra uygulanmaz. Tarımsal ürünlerin hasat zamanından sonraki ölçümü, sunumu ve finansal tablo dışı bırakılması ile
tarımsal ürünün hasattan sonra işlenmesiyle ortaya çıkan mamullere (örneğin
peynir üretilmesine) ilişkin muhasebe işlemleri, “Stoklar” bölümü ya da kapsamına girdikleri diğer ilgili bölümler uyarınca gerçekleştirilir.
Tarımsal faaliyetlerle ilgili bölümde yer alan tanımlar aşağıdaki gibidir:
Tarımsal faaliyet: Canlı varlıkların biyolojik dönüşümünün ve hasadının,
satmak ya da tarımsal ürüne veya ilave canlı varlıklara dönüştürmek amacıyla
yönetilmesidir. Bir faaliyet yalnızca canlı varlıkların biyolojik dönüşümünün
yönetiliyor olması durumunda tarımsal faaliyet olarak kabul edilir. Aksi takdirde bu faaliyet tarımsal faaliyet olarak nitelendirilemez ve bu faaliyetlerle
ilgili tarımsal ürünlere ve canlı varlıklara bu bölüm hükümleri uygulanmaz.
Örneğin yönetilmeyen kaynaklardan (ormanlardan, denizlerden vb) ürün elde
edilmesi tarımsal faaliyet değildir. Bununla birlikte örneğin balık çiftliklerinde balık yetiştiriciliği tarımsal bir faaliyettir.
Canlı varlık: Yaşayan hayvan veya bitkidir.
Tarımsal ürün: İşletmenin canlı varlıklarından hasat edilen üründür.
Biyolojik dönüşüm: Canlı varlıklarda nitel ve nicel değişime yol açan büyüme, bozulma, üretim ve döllenme sürecidir. Biyolojik dönüşüm sonucunda
canlı varlıkların büyümesi, bozulması veya döllenmesi suretiyle bu varlıklarda değişim meydana gelir ya da bu varlıkların tarımsal ürünleri ortaya çıkar.
Hasat: Ürünün canlı varlıklardan ayrılması ya da canlı varlığın hayatının
sona ermesidir.
BOBİ FRS Paragraf 7.3’de canlı varlıklar, tarımsal ürünler ve hasattan
sonra işlenen diğer ürünlere ilişkin şu örneklere yer verilmiştir:
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Tablo 1: Canlı varlıklar, Tarımsal Ürünler ve İşlenmiş Ürünler
Canlı varlıklar
K oyun
K erestelik ağaç
Mandıra hayvanı
Sığır
Pamuk bitkisii
Şekerpancarı
Tütün bitkileri T
Çay bitkisi
Meyve ağaçları
Zeytin ağaçları

Tarımsal ürün
Yün
Tomruk, kütük
Süt
K arkaset
Hasatedilmişpamuk
Hasatedilmişpancar
Toplanmışyapraklar
Toplanmışyapraklar
Toplanmışmeyve
Toplanmışzeytin

İşlenmiş ürünler (mamuller)
Yün ipliği, halı
K ereste
Peynir
Sosis, pastırma
İ plik, giysi
Şeker
İ şlenmiştütün
Çay
Meyve kurusu, meyve suyu
Zeytinyağı

2. İlk Kayıt ve Ölçüm
Canlı varlıklar bir muhasebe politikası tercihi olarak gerçeğe uygun değer
yöntemi ya da maliyet yöntemi kullanılarak ölçülür. Bir canlı varlık sınıfının
ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanmış olması durumunda,
daha sonra muhasebe politikasında bir değişikliğe gidilerek bu sınıfta yer alan
canlı varlıklar maliyet yöntemi kullanılarak ölçülemez.
Gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması durumunda bir canlı varlık ilk kayda almada ve her bir raporlama dönemi sonunda satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Canlı varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden ilk kayda alınması sırasında
ortaya çıkan kazanç veya kayıplar ile canlı varlığın satış maliyeti düşülmüş
gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya kayıplar kâr veya zarara yansıtılır.
İşletmenin tarımsal ürünleri, hasat zamanında satış maliyetleri düşülmüş
gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür ve ilk kayda alma sırasında ortaya
çıkan kazanç veya kayıplar dönemin kâr veya zararına yansıtılır. Söz konusu
ölçüm neticesinde hesaplanan tutar, bu tarihten itibaren tarımsal ürünler için
Stoklar bölümü ya da kapsamına girdikleri ilgili Bölüm uygulanırken bu ürünlerin maliyet değeri olarak dikkate alınır.
Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde aşağıdakiler dikkate alınır:
a) Canlı varlığın veya tarımsal ürünün mevcut konumu ve durumunda
aktif bir piyasasının bulunması halinde, bu piyasada açıklanmış olan fiyat gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde uygun bir ölçüttür. Farklı faal piyasalara erişimin mümkün olduğu durumlarda, işletmenin satış yapmayı planladığı
piyasada geçerli olan fiyat dikkate alınır.
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b) Faal bir piyasanın bulunmaması durumunda gerçeğe uygun değerin
belirlenmesinde aşağıdaki bilgiler elde edilebiliyorsa bunlardan biri veya daha
fazlası kullanılır:
(i) En yakın tarihte gerçekleşen piyasa işlem fiyatı (işlem tarihi ile raporlama tarihi arasında ekonomik koşullarda önemli değişiklikler meydana
gelmemişse),
(ii) Farklılıkları yansıtan düzeltmelerin de yapılması kaydıyla, benzer
varlıklara ilişkin piyasa fiyatları,
(iii) Bir meyve bahçesinin değerinin yüz ölçümü veya hasat edilebilecek
meyvenin ağırlığı cinsinden; bir sığırın değerinin elde edilecek etin kilosu
cinsinden belirlenmesi gibi sektör ölçütleri.
Bazı durumlarda (a) veya (b) bendinde belirtilen bilgi kaynakları, canlı
varlığın veya tarımsal ürünün gerçeğe uygun değerine ilişkin farklı sonuçlar
verebilir. Gerçeğe uygun değere ilişkin makul tahminleri kapsayan nispeten
dar bir değer aralığından en güvenilir gerçeğe uygun değer tahminine ulaşmak
amacıyla bu farklılıkların nedenleri göz önünde bulundurularak en güvenilir
gerçeğe uygun değer tahminine ulaşılır (BOBİ FRS Paragraf 7.12).
Bazı durumlarda, bir canlı varlığın mevcut durumu itibarıyla piyasada
oluşmuş bir fiyatı veya değeri bulunmasa bile, gerçeğe uygun değeri aşırı çaba
veya maliyete katlanmadan belirlenebilir. Varlıktan elde edilmesi beklenen
net nakit akışlarının piyasada oluşan cari iskonto oranı ile bugüne indirgenmesi suretiyle bulunan bugünkü değeri, güvenilir bulunuyorsa, gerçeğe uygun
değer ölçümünde dikkate alınabilir (BOBİ FRS Paragraf 7.12).
Canlı varlık sınıfının ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemi seçilmiş
olsa dâhi sınıfta yer alan bir canlı varlığın gerçeğe uygun değeri aşırı maliyet veya çabaya katlanmadan ölçülemiyorsa, bu canlı varlık maliyet yöntemi
kullanılarak ölçülür. Bu canlı varlığın gerçeğe uygun değerinin sonradan aşırı
maliyet veya çabaya katlanmadan ölçülebilir hale gelmesi durumunda bu canlı varlık gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeye başlanır ve tespit edilen
gerçeğe uygun değeri ile önceki defter değeri arasındaki fark kâr veya zarara
yansıtılır.
Maliyet yönteminin uygulanması durumunda canlı varlıklar, maliyet değerlerinden amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanan tutarları üzerinden ölçülür.
Canlı varlıklar Finansal Durum Tablosunda, dönen varlık ya da duran varlık sınıfı altında yer alan “Canlı Varlıklar” kaleminde ayrı bir şekilde sunulur. Gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen canlı varlıklar açısından; bunların ilk kayda alınması sırasında ortaya çıkan kazanç veya kayıplar
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ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya kayıplar Kâr veya Zarar Tablosunda
“Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları” kaleminde ayrı bir
şekilde gösterilir. Tarımsal ürünlerin ilk kayda alınması sırasında ortaya çıkan
kazanç veya kayıplar da bu kalem içerisinde gösterilir.
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BÖLÜM 8
MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ

*
Doç. Dr. Ayça Akarçay Öğüz27

1. Amaç ve Kapsam
Standardın sekizinci bölümünde, maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yenilenemeyen kaynakların aranması ve bu arama sonucunun değerlendirilmesine ilişkin
ölçüm ve kayda alma esasları düzenlenmektedir (BOBİ FRS Paragraf 8.1).
Madencilik faaliyetleri; araştırma, değerlendirme, geliştirme, üretim ve
sonlandırma olmak üzere beş aşamadan meydana gelir.
Araştırma aşamasında, arama yapılacak saha ile ilgili geçmişteki araştırma verilerinin analiz edilmesi, topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik
çalışmaların yapılması, sondaj ve bazı kazı çalışmalarının yapılarak örnekler
alınması ve bunların analiz edilmesi gibi faaliyetler yapılır. Beklenen sonuçlar araştırma aşamasında elde edilirse, bir sonraki aşama olan değerlendirme
aşamasına geçilir.28
Değerlendirme aşamasında, maden yatağında bulunan rezervin miktarı, niteliği belirlenir, çıkarma yöntemleri incelenir, gerekli alt yapı imkanları araştırılır, taşıma imkanları gözden geçirilir, piyasa şartları incelenir ve bazı finansal planlamalar yapılır. Bu aşamada genel olarak maden rezervi çıkarmanın
işletmeye ekonomik yarar sağlayıp sağlamayacağı belirlenir ve genel olarak
bir fizibilite çalışması yapılır.29
Bu bölüm maden kaynaklarının aranması ile ilgili olduğundan maden kaynaklarının geliştirilmesi, üretimi ve sonlandırma faaliyetleri ile ilgili harcamalar bu bölümün kapsamı dışındadır. Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan varlıkların muhasebeleştirilmesinde “Kavramsal Çerçeve ve Finansal
Tablolar” ve “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” bölümlerindeki hükümler
esas alınır (BOBİ FRS Paragraf 8.5).

*27 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi

28 Aksoylu, S. (2013). Finansal Rporlama Standartları Kapsamında Maden İşletmelerinde Amortisman
Uygulamasının Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 8(3), S.137-156.
29 Sağlam, N. ve Şengel, S. (2007). TFRS-6 Mden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi.
Editörler Necdet Sağlam, SalimŞengel ve Bünyamin Öztürk, UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartları Uygulaması). Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, S.1293-1319.
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İşletme maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesinin üstlenmesi
sonucunda oluşan kapatma ve yenileme yükümlülüklerini “Karşılıklar, Şarta
Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” bölümü hükümlerine göre finansal tablolara yansıtır.
2. İlk Kayıt
Arama ve değerlendirme varlıkları ilk kayda alınırken maliyet bedeli ile
muhasebeleştirilir (BOBİ FRS Paragraf 8.4). İşletme yaptığı harcamalardan
hangilerinin arama ve değerlendirme varlığı olarak kaydedileceğine ilişkin
bir muhasebe politikası oluşturmalı ve dönemler itibariyle tutarlı bir şekilde
uygulamalıdır (BOBİ FRS Paragraf 8.2). Arama ve değerlendirme varlıkları
olarak kabul edilecek harcamalara ilişkin örnekler;
• Arama haklarının elde edilmesi,
• Topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel çalışmalar,
• Arama sondajı,
• Kazı,
• Örnekleme,
• Bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik olarak mümkün
olup olmadığının ve ekonomikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerdir (BOBİ FRS Paragraf 8.3).
İşletme, arama ve değerlendirme varlıklarını niteliğine göre maddi duran
varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırır ve bu sınıflandırmayı tutarlı olarak uygular (BOBİ FRS Paragraf 8.10).
Örnek: A İşletmesi Adıyaman’da petrol çıkarmak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurarak bölgede petrol arama ruhsatını 5.310.000 TL,
%18 KDV içinde banka havalesi yolu satın almıştır. Bölgede yapılan topografik, jeolojik çalışmalar için 250.000 TL + 45.000 TL KDV banka hesabından
ödenmiştir. Yapılacak sondaj çalışmaları için KDV içinde 885.000 TL’ye sondaj makinesi satın alınmıştır. Sondaj, kazı ve örnekleme maliyetlerinin fatura
bedeli KDV dahil 354.000 TL’dir.
./.
191 İNDİRİLECEK KDV

1.044.000,-

25X ARAMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARI

750.000,-

26X ARAMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARI

5.050.000,-

102 BANKALAR
./.
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6.844.000,-

Arama ve değerlendirme varlıkları niteliklerine göre sondaj makinesi maddi duran varlık olarak sınıflandırılırken, ruhsat, topografik, jeolojik, sondaj,
kazı çalışmaları için yapılan harcamalar ise maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılmıştır.
3. Sonraki Ölçüm
Arama ve değerlendirme varlıkları ilk kayda alındıktan sonra maliyet bedelinden amortisman veya itfa varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş tutarı
üzerinden ölçülür (BOBİ FRS Paragraf 8.7).
Örnek: İşletmenin Arama ve Değerlendirme Varlıkları incelendiğinde;
		

Amortisman/ İtfa Süresi
Petrol Arama Ruhsatı
15 yıl
Sondaj Makinesi		
6 yıl
Diğer Arama ve Değ.Varlıkları
5 yıl

Maliyet Bedeli
4.500.000, -TL		
750.000, -TL
550.000, -TL
		

Amortisman Tutarı
300.000,-TL
125.000,- TL
110.000,-TL

./.
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

535.000,-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

125.000,-

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

410.000,-

./.
Bu bölümde amortisman ve itfa payı hesaplamalarının nasıl yapılacağı
açıkça belirtilmemiştir. Bu örnekte normal amortisman yöntemi kullanılarak
hesaplamalar yapılmıştır. Maddi duran varlığa ait amortisman tutarı birikmiş
amortismanlar hesabında muhasebeleştirilirken maddi olmayan duran varlığa
ait itfa payı ilgili varlık hesabından düşülerek muhasebeleştirilir.
Arama ve değerlendirme varlığının defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşabileceğini gösteren durum ve şartların bulunması halinde bu varlıklar
değer düşüklüğü açısından değerlendirilir. Değer düşüklüğünün tespit edilmesi durumunda “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümünün hükümleri uygulanır (BOBİ FRS Paragraf 8.8).
Arama ve değerlendirme varlıklarının değer düşüklüğü açısından test edilmesinin gerektiğini gösteren durumlar (BOBİ FRS Paragraf 8.9);
• İşletmenin belirli bir alanda arama yapma hakkının dönem içinde sona
ermesi veya yakın gelecekte sona erecek olması ve yenilenmesinin
beklenmemesi,
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•

Arama ve değerlendirmenin sürdürülmesi için ilave kaynağın bütçelenmemiş veya planlanmamış olması,
• Arama ve değerlendirme faaliyetlerinin ekonomik olarak işletilebilir
miktarda maden kaynağının bulunmamasıyla sonuçlanmış ve işletme
tarafından bu faaliyetin durdurulmasına karar verilmiş olması,
• Geliştirme aşamasına geçilmesinin kuvvetle muhtemel olmasına rağmen, başarılı bir geliştirme veya satış sonrasında bile arama ve değerlendirme varlığının defter değerinin tamamen geri kazanılmasının
mümkün olmadığını gösteren yeterli verinin mevcut olması.
Bu durumlardan bir veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda; arama ve
değerlendirme varlıklarının değer düşüklüğü açısından test edilmesini gerektirmektedir.
Örnek: İşletmenin maden arama hakkı önümüzdeki dönem içerisinde sona
erecektir. Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyeti 7.250.000,-TL, birikmiş itfa payları 6.750.000,-TL’dir. Dönem sonunda yapılan değer düşüklüğü testi
sonucunda geri kazanılabilir tutarı 300.000,- TL olarak belirlenmiştir.
İlgili yıla ait Net Defter Değeri: Maliyet Bedeli – Birikmiş İtfa Payları
7.250.000,-TL- 6.750.000,-TL = 500.000,-TL
Değer Düşüklüğü Zararı: Net Defter Değeri – Geri Kazanılabilir Tutar
500.000.-TL -300.000,-TL = 200.000,-TL
./.
65X DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARI

200.000,-

26X ARAMA VE DEĞER.VARLIKLARI

200.000,-

./.
4. Sunum
İşletme, arama ve değerlendirme varlıklarını niteliğine göre maddi duran
varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır ve bu sınıflandırmayı tutarlı olarak uygular (BOBİ FRS Paragraf 8.10).
İşletme maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki konular dipnotlarda açıklanır;
• Arama ve değerlendirme harcamalarına ilişkin muhasebe politikaları,
• Maden kaynaklarının aranması ve değerlenmesinden kaynaklanan;
varlıklar, yükümlülükler, gelir ve giderler ile esas faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları.
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5. TFRS 6 İle Arasındaki Farklar
TFRS 6’ya göre ilk muhasebeleştirmeden sonra araştırma ve değerlendirme varlıkları için maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli uygulanabilir. Yeniden değerleme modeli uygulanması durumunda, bu uygulama varlıkların sınıflandırılması (Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran
Varlıkları) ile tutarlı olmalıdır. (TFRS 6, Paragraf 12). BOBİ FRS Bölüm 8
ise böyle bir tercih imkanı sunmamakta, arama ve değerlendirme varlıklarının
ilk kayda almadan sonra maliyet bedelinden amortisman/itfa ve varsa değer
düşüklüğü zararı düşülmüş tutarı üzerinden ölçülmesini istemektedir.
TFRS 6’ya göre bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir ise araştırma ve değerlendirme varlıkları yeniden sınıflandırılmalıdır. Yeniden sınıflandırılmadan önce bu
varlıklar değer düşüklüğü açısından değerlendirilmeli ve varsa değer düşüklüğü zararları muhasebeleştirilmelidir (TFRS 6. Paragraf 17). BOBİ FRS Bölüm
8’de ise bu konuya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
6. MSUGT İle Arasındaki Farklar
Maden araştırma ve değerlendirmeyle ilgili sahip olunan imtiyazlar, patentler,
haklar, şerefiyeler Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde, 26 Maddi Olmayan Duran
Varlıklar hesap grubunda, fiziki yapısı olan değerler ise 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda takip edilmektedir. Varlıkların sınıflandırılması açısından
MSUGT ile BOBİ FRS Bölüm sekizin uyumlu olduğu görülmektedir. 260 Haklar
hesabı; imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde
edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda
tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır ve maliyet bedeli ile değerlenir.
Tekdüzen hesap planında madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak hesap
grubu tanımlanmıştır. 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar hesap grubu; belirli
bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi
varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı
bir ömre sahip olan giderleri içerir. Bu hesap grubunda yer alan hesaplar 217
Arama Giderleri, 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri ve 277 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardır.
BOBİ FRS Bölüm 8, MSUGT’den farklı olarak maden kaynaklarının araştırma ve değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşen tutarlara ilişkin daha fazla
bilgi ve açıklama istemektedir. Bölüm 8 Arama ve değerlendirme harcamalarına ilişkin muhasebe politikaları çerçevesinde, maden kaynaklarının aran79

ması ve değerlenmesinden kaynaklanan; varlıklar, yükümlülükler, gelir ve
giderler ile esas faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akışlarının yer aldığı açıklamaların yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Kaynakça
• Aksoylu, S. (2013). “Finansal Raporlama Standartları Kapsamında
Maden İşletmelerinde Amortisman Uygulamasının Değerlendirilmesi”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 8 (3), 137156.
• Kamu Gözetimi Kurumu, BOBİ FRS Bölüm 8 Maden Kaynaklarının
Aranması ve Değerlendirilmesi.
• Kamu Gözetimi Kurumu, TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması
ve Değerlendirilmesi.
• Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğj
• Sağlam, N. ve Şengel, S. (2007). TFRS-6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi”. (Editörler: Necdet Sağlam, Salim
Şengel ve Bünyamin Öztürk, UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartları Uygulaması). Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 12931319.
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BÖLÜM 9
FİNANSAL ARAÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR
30
Doç. Dr. Nermin Çıtak*

Bölüm aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1. Giriş
2. Tanımlar
3. Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Muhasebe İlkeleri
4. Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması
5. Finansal Yükümlülüklerin Finansal Tablo Dışı Bırakılması
6. Özkaynaklar
Payların İlk İhracı
Dönüştürülebilir Yükümlülük veya Benzeri Bileşik Finansal Araçlar
İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Alması
Ortaklara Yapılan Dağıtımlar
Amaç:
Finansal araçların tanımlarının yapılması ve bu kapsamda finansal araçların yükümlülük ya da özkaynak olarak sınıflandırılmasına ilişkin ilkelerin
belirlenmesidir. Ayrıca finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin muhasebe ilkeleri ile işletmenin ihraç ettiği özkaynak araçlarının muhasebeleştirme esasları da bu Bölüm’de ele alınmıştır.
“9.1 Bu bölümde, finansal varlık ve finansal yükümlülüklere ilişkin muhasebe ilkeleri ve işletmenin ihraç ettiği özkaynak araçlarının muhasebeleştirilme esasları düzenlenmektedir”.
“9.2 Bu bölüm, “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü kapsamındaki
bağlı ortaklıklara, “İştiraklerdeki Yatırımlar” bölümü kapsamındaki iştiraklere ve “Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar” bölümü kapsamındaki müşterek girişimlere uygulanmaz. Ayrıca kiralamalardan kaynaklanan alacak ve
borçların kayda alınması gibi, diğer bölümlerde finansal araçlara ilişkin özel
olarak düzenlenen hususlara bu bölüm hükümleri değil, ilgili oldukları bölüm
hükümleri uygulanır”.

30
* Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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1. Giriş
İster büyük ölçekli ister küçük ölçekli olsun her işletmenin finansal tablosunda yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması son
derece önemli bir husustur. Özellikle gelişen ekonomiler ve karmaşıklaşan
yatırım araçları finansal araçlara ilişkin standartların oluşumundaki en önemli
etkenler arasında yer almaktadır. Bu sebeple Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan; TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme,
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TFRS 9 Finansal Araçlar standartları bulunmaktadır. Bu standartlar finansal araçların sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin gerekli bilgileri sunmaktadır. Finansal
araçlara ilişkin işlemlerin karmaşık olması bu standartlarda sadeleşmeye ve
raporlama açısından basitleşmeye gidilmesine de neden olmuştur.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
hazırlanırken gerek Finansal Araçlar ve gerekse Özkaynaklar açısından gerekli
tüm ayrıntılar detaylı bir biçimde ele alınmış, BOBİ FRS yayımlanmadan önce
taslak halinde olan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) ‘de yer almayan
“Korunma Muhasebesi” bu bölümde detaylı bir biçimde açıklanmıştır.
2. Tanımlar
Finansal araçlar, bütün işletmelerin finansal tablolarında bulunan nakit,
banka mevduatları, menkul kıymetler, ticari alacaklar, ticari borçlar ve banka
kredileri gibi hesapları ve ayrıca daha büyük işletmelerde türev ürünleri içermektedir.31
“Finansal araçlar, bir işletmenin bir finansal varlığının, başka bir işletmenin de bir finansal yükümlülüğünün veya özkaynak aracının artmasına neden olan sözleşmelerdir.”
Finansal varlık, aşağıdaki varlıklardan herhangi biridir:
a) Nakit,
b) Başka bir işletmenin özkaynak aracı,
c) Aşağıdakilerden herhangi birine ilişkin olarak ortaya çıkmış olan sözleşmeden doğan hak:
(i) Başka bir işletmeden nakit ya da başka bir finansal varlık alınması (örneğin ticari ve diğer alacaklar, tahvil, bono v.b. menkul kıymetler) veya
(ii) Finansal varlık veya yükümlülüklerin, işletmenin lehine olabilecek
şartlarda, başka bir işletme ile takas edilmesi.
ç) İşletmenin kendi özkaynak aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve:
31 Şavlı T. (2014). “Kamu Gözetim Kurumu’nun Finansal Tablo Formatına Uygun Örneklerle Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları” Yaklaşım Yayıncılık, s.63.
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(i) İşletmenin değişken sayıda kendi özkaynak aracını almak zorunda olduğu ya da olabileceği bir sözleşme veya
(ii) İşletmenin sabit sayıda kendi özkaynak aracı karşılığında önceden belirlenmiş sabit bir tutarda nakit ya da başka bir finansal varlığın takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir sözleşme. Bu amaçla,
işletmenin özkaynak araçları, söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatına ya da teslimatına ilişkin sözleşmeleri içermez.
Finansal yükümlülük, aşağıdaki yükümlülüklerden herhangi biridir:
a) Sözleşmeden doğan;
(i) Başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi yükümlülüğü veya
(ii) Finansal varlık veya yükümlülüklerin, işletmenin aleyhine olabilecek
şartlarda, başka bir işletme ile takas edilmesi yükümlülüğü.
b) İşletmenin kendi özkaynak aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve:
(i) İşletmenin değişken sayıda kendi özkaynak aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği bir sözleşme veya
(ii) İşletmenin sabit sayıda kendi özkaynak aracı karşılığında önceden belirlenmiş sabit bir tutarda nakit ya da başka bir finansal varlığın takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir sözleşme. Bu amaçla,
işletmenin özkaynak araçları, söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatına ya da teslimatına ilişkin sözleşmeleri içermez.
Özkaynak aracı, işletmenin tüm yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir hakkı temsil eden sözleşmedir.
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Bölüm 9: Finansal
Araçlar ve Özkaynaklar özetle aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
Finansal Araçlar:
1. Finansal Varlıklar
2. Finansal Yükümlülükler
Özkaynaklar:
1. Payların İlk İhracı
2. Dönüştürülebilir Yükümlülük veya Benzeri Bileşik Finansal Araçlar
3. İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Alması
4. Ortaklara Yapılan Dağıtımlar
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Finansal Varlık;
Finansal varlık, sadece nakit değil aynı zamanda kolaylıkla nakde dönüştürülebilir varlıklar olarak tanımlanmaktadır.32 Bu tanıma göre finansal varlıkları aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:33
• Nakit ; Kasa ve Banka hesapları
• Başka işletmeden finansal varlık alma hakkı; Alıcılar
• Başka işletme ile olası koşullarda finansal araç değişim hakkı; Alınan Çekler, Alacak Senetleri
• Başka işletmenin özkaynak aracına sahip olmak; Menkul Kıymetler
Ayrıca BOBİ FRS, Bölüm 9’da Türev Ürünleri de bu gruba dahil etmiştir.
Finansal yükümlülük;
Başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi için
işletmenin aleyhine olan koşullarda sözleşmeden doğan yükümlülüklerdir.34
Bu tanıma göre finansal yükümlülükler de aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:35
•
Borcun Nakit Olarak ya da Bir Finansal Varlık Verilerek
Ödenmesi; Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Çıkarılan Tahviller
•
Özkaynağa Dayalı Borçlanma; İşletmenin borcunu sahip olduğu
özsermaye araçları ile ödeyecek olması.
Ayrıca BOBİ FRS, Bölüm 9’da Türev Ürünleri de bu gruba dahil etmiştir.
Böylelikle daha önceden Taslak halinde olan YFRÇ türev araçlara zımni bir
gönderme yaparken, bu Bölümde korunma muhasebesine de yer verilerek,
Bölüm 9, Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.
3. İlk Kayda Alma
Bölüm 9’da ilk kayda almada sözleşmenin özünün dikkate alınarak ilgili
finansal varlığın, finansal borç veya özkaynak aracı şeklinde sınıflandırılması
gerektiği öngörülmüştür. Bu nokta da “Özün Önceliği” kavramına atıf yapılmış ve ihtiyaç halinde işletmelerin TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum hükümlerini dikkate almaları gerektiği ifade edilmiştir.

32 Kaya, G. A. (2014). Türkiye’de Finansal Araçlarla İlgili Yasal Düzenlemelerdeki Farklılıklar Ve Finansal Araçların İşletme Bilançolarındaki Yeri. International Journal of Social Science, Doi number:http://
dx.doi.org/10.9761/JASSS2244, Number: 24, s. 574.
33 Demir, V. (2009). Finansal Araçlar, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Açıklamalar ve
Uygulamalar. İSMMMO Yayınları: 99, s. 127.
34 Kaya, G.A. (2014). s. 575.
35 Demir, V. (2009). s. 127.
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Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Muhasebe İlkeleri
Alacaklar ve Borçlar:
9.7 İşletmenin ticari ve ticari olmayan işlemlerinden kaynaklanan senetli
ve senetsiz alacakları ve borçları bu sınıf kapsamında değerlendirilir.
9.8 Ödeme çağrısı yapılan sermaye alacakları ile ilk defa kayda alındığı
tarihle tahsil edileceği veya ödeneceği tarih arasındaki süre bir yıl veya daha
kısa olan alacak ve borçlar itibari değeri üzerinden ölçülür. İlk defa kayda
alındığı tarih ile tahsil edileceği veya ödeneceği tarih arasındaki süre bir yıldan uzun olan alacaklar (ödeme çağrısı yapılan sermaye alacakları hariç) ve
borçlar ise itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülür
9.9 İtfa edilmiş değeri üzerinden ölçülen ticari alacak ve borçlara ilişkin
etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz tutarı Kâr veya Zarar Tablosunda
“Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” veya “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” kalemlerinde; diğer alacak ve borçlara ilişkin etkin faiz yöntemine
göre hesaplanan faiz tutarı ise “Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler” veya “Faiz vb.
Giderler” kalemlerinde gösterilir.
9.10 İşletme dönem sonlarında makul bir gerekçeye dayanarak tahsili şüpheli hale gelen ticari ve diğer alacaklarını tahmin eder ve bu alacaklar için
değer düşüklüğü karşılığı hesaplar. Şüpheli alacaklar, çeşitli nedenlerle tahsil
imkânlarının güçleşmiş olduğu tahmin edilen alacakları ifade eder.
Yukarıdaki ilgili maddelerden de anlaşılacağı üzere, vadesi bir yıl ve altında olan alacak ve borçlar itibari değer ile, vadesi bir yılın üzerinde olan
alacak ve borçların ise itfa edilmiş değer üzerinden ölçülmektedir. Alacak ve
borçlara ilişkin etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz tutarları Kar veya
Zarar Tablosunda “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler/Gelirler”kalemlerinde
diğer alacak ve borçlara ilişkin faiz tutarları ise Faiz, Kar Payı vb. Gelirler/
Faiz vb. Giderler kalemlerinde gösterilmeleri gerekmektedir. BOBİ FRS ile
“Gelir Tablosu” yerine “Kar veya Zarar Tablosu” ifadesinin kullanılmış olup,
Tabloya ilişkin yukarıda belirtilen ilgili kısımlar aşağıda gösterilmiştir.
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Şüpheli Alacaklar ve Değer Düşüklüğü Karşılığının Ayrılması
Konuyla ilgili bir diğer önemli husus ise; işletmelerin dönem sonlarında
makul bir gerekçeye dayanarak tahsili şüpheli hale gelen ticari ve diğer alacaklarını tahmin etmesi ve bu alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı hesaplar
şeklinde açıklama yapılmış olmasıdır. İşletmeler değer düşüklüğüne ilişkin
gözlemlenebilir bir kanıt bulması halinde oluşan değer düşüklüğünü kayda
almaları gerekmektedir. Değer düşüklüğüne ilişkin gözlemlenebilir kanıtlar
ise aşağıda Bölüm 9’da aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
a) İhraç edenin veya borçlunun önemli ölçüdeki finansal sıkıntısı,
b) Faiz veya anapara ödemelerinde bir gecikme veya temerrüt olması
gibi, sözleşmenin ihlali durumu,
c) Borç verenin, borçlunun ekonomik veya yasal nedenlerle yaşadığı finansal sıkıntılardan ötürü, borçluya normal şartlarda sağlamayacağı
bir imtiyaz sağlaması,
d) Borçlunun iflas etmesinin veya diğer bir finansal yapılandırma durumunun muhtemel hale gelmesi,
e) Ekonomideki veya sektördeki olumsuz değişiklikler gibi sebeplerle
finansal varlık grubunun ilk kayda alınmasından itibaren bir grup finansal varlıktan elde edilmesi beklenen nakit akışlarında ölçülebilen
bir azalma olduğuna işaret eden gözlemlenebilir veriler.
Değer düşüklüğüne dair gözlemlenebilir bir kanıt bulunduğunda, değer
düşüklüğü zararı ticari alacaklar için “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler”
kalemine, diğer finansal varlıklar için ise “Finansal Yatırımlar Değer Azalış
Zararları” kalemine yansıtılması gerekmetektedir.
Daha sonraki bir dönemde, finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararının azalması durumunda (borçlunun kredi notunda iyileşme olması gibi)
daha önceden zarara yansıtılmış olan değer düşüklüğü zararı iptal edilir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, değer düşüklüğü zararının azalması
halinde ilgili finansal varlığın defter değerinin artırılacağı ancak değer düşüklüğü zararı kayda alınmamış olsaydı, ilgili finansal varlığın defter değeri
olması gerektiğinden daha fazla artırılamayacağıdır. Özetle; eğer düşüklüğü
zararı kayda alınmamış olsaydı varlığın ulaşacağı defter değerinin esas alınarak belirlenmesi gerektiği söylenebilir. Değer düşüklüğü zararının iptali ticari
alacaklar için “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” kalemine, diğer finansal
varlıklar için ise “Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları” kalemine
yansıtılması gerekmetedir.
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Borçlanma Araçları
9.11 Ticari ve diğer alacaklar ile ticari ve diğer borçlar dışında kalan ve
belli ölçütlerin tamamını sağlayan borçlanma araçları itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülür.
9.12 Bu sınıfta yer alan finansal varlık ve yükümlülükler ilk kayda alma
sırasında, işlem maliyetleri de dâhil edilerek işlem fiyatları üzerinden ölçülür. İşlem maliyetleri bir finansal varlığın veya yükümlülüğün edinimiyle, ihracıyla ya da elden çıkarılmasıyla ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdir. İşlem
maliyetlerine örnek olarak aracılara veya danışmanlara ödenen ücretler ve
düzenleyici kurumlar tarafından alınan harçlar gösterilebilir.
9.13 Borçlanma aracı niteliğindeki finansal varlıklara örnek olarak, bankalardaki vadeli mevduatlar, devlet tahvili, hazine bonosu veya özel sektör
tahvil ve bonoları; finansal yükümlülüklere örnek olarak ise alınan krediler,
ihraç edilen tahvil ve bonolar gösterilebilir.
Borçlanma araçları ilk kayda alma sırasında işlem maliyetleri de dahil edilerek işlem fiyatları üzerinden, sonraki dönemlerde ise itfa edilmiş değeri ile
ölçülür. Oluşan değer farkı ise kar veya zarara yansıtılır.
İtfa Edilmiş Maliyet ve Etkin Faiz Oranı
9.14 Bir finansal varlık veya yükümlülüğün her bir raporlama dönemi sonu
itibarıyla itfa edilmiş değeri aşağıdakilerin net tutarıdır:
a) Finansal varlığın veya finansal yükümlülüğün ilk kayda alma sırasında
belirlenen değeri,
b) Eksi anapara geri ödemeleri,
c) Artı veya eksi ilk defa finansal tablolara alındığındaki tutar ile vadesindeki tutar arasındaki fark üzerinden etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan toplam itfa tutarı,
ç) Eksi, finansal varlıklar için, değer düşüklüğü veya tahsil edilememe olasılığından kaynaklanan tüm indirimler.
9.15 Etkin faiz yöntemi, finansal varlık veya finansal yükümlülüğün itfa
edilmiş değerinin hesaplanmasında ve faiz gelir veya giderlerinin ilgili olduğu dönemin kâr veya zararına dağıtılması ve finansal tablolara alınmasında
kullanılan yöntemdir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi içerisinde yapılacak
gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatları, finansal varlığın veya finansal
yükümlülüğün defter değerine tam olarak indirgeyen orandır. Etkin faiz oranı,
finansal varlığın veya finansal yükümlülüğün ilk kayda almadaki defter değeri
esas alınarak belirlenir. Etkin faiz yöntemine göre: a) Finansal varlığın veya
88

finansal yükümlülüğün itfa edilmiş değeri, gelecekteki nakit girişlerinin veya
nakit çıkışlarının etkin faiz oranı ile indirgenmiş bugünkü değeridir ve b) Bir
dönemin faiz gideri veya geliri, finansal yükümlülüğün veya varlığın dönem
başındaki defter değeri ile döneme ilişkin etkin faiz oranının çarpımına eşittir.
Etkin faiz yöntemi; finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyetlerinin
hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişlkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.36
Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki
tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını, tam olarak İlgili finansal varlık veya
borcu net defter değerine indirgeyen orandır.37
İtfa Edilmiş Maliyet Değeri-Örnek
A şirketi, nominal değeri 350,000 TL, cari faiz oranı %10 ve yıl sonu faiz
ödemeli, 10 yıllık B şirketinin tahvilini 276,958 TL’ye (300 TL komisyon
dahil) 01.01.2017 tarihinde satın almıştır. Bu tahvile ilişkin hesaplamalar ve
yevmiye kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
-276.958,00

1/1/17

14,00%

35.000,00

31/12/17

IRR

35.000,00

31/12/18

35.000,00

31/12/19

35.000,00

31/12/20

35.000,00

31/12/21

35.000,00

31/12/22

35.000,00

31/12/23

35.000,00

31/12/24

35.000,00

31/12/25

385.000,00

31/12/26

36 Demir, V.(2009). s.128.
37 Demir, V.(2009). s.128.
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35.000,00
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5.596,04
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31/12/20

295.545,77

35.000,00

41.379,55

6.379,55

301.925,32

31/12/21

301.925,32

35.000,00

42.272,75

7.272,75

309.198,07

31/12/22

309.198,07

35.000,00

43.291,02

8.291,02

317.489,09

31/12/23

317.489,09

35.000,00

44.451,85

9.451,85

326.940,94

31/12/24

326.940,94

35.000,00

45.775,21
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337.716,15

35.000,00

47.283,85

12.283,85
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2. İtfa Edilmiş Maliyetinden
Ölçülen Finansal Varl.

276.958,00
102 Bankalar

A

276.958,00
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B

102 Bankalar
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3.777,06
642 Faiz Gelirleri
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B
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2. İtfa Edilmiş Maliyetinden
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A

A

47.283,85

31/12/26

B

102 Bankalar

350.000,00
2. İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen
Finansal Varl.

A

350.000,00

Özkaynak Araçlarındaki Yatırımlar
9.20 Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören özkaynak araçları, ilk muhasebeleştirmede işlem fiyatından ölçülerek işlem maliyetleri kâr veya zarara yansıtılır. Bu özkaynak araçları raporlama tarihinde
ise gerçeğe uygun değerleri (piyasa değeri) üzerinden ölçülür ve ortaya çıkan
değer farkları “Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları” veya “Finansal
Yatırımlar Değer Azalış Zararları” kalemlerinde kâr veya zarara yansıtılır.
9.21 Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen
özkaynak araçları, ilk muhasebeleştirmede, işlem fiyatları ve işlem maliyetlerinin toplamından oluşan maliyet bedelinden ölçülür. Bu özkaynak araçları
sonraki raporlama tarihlerinde maliyet bedelinden varsa değer düşüklüğü zararları düşülerek ölçülür.
Özkaynak araçlarındaki yatırımlar; işletmenin tüm borçları çıkarıldıktan
sonra varlıklarında bir payı ya da hakkı gösteren sözleşmeler olarak ifade edilebilir. Örneğin; adi hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, oydan yoksun
hisse senetleri, varantlar, yazılı alım opsiyonları ve bazı satım opsiyonu bulunan finansal araçlar özkaynak araçlarıdır. Borsada işlem gören özkaynak aracı,
ilk muhasebeleştirmede işlem fiyatından ölçülerek işlem maliyetleri kâr veya
zarara yansıtılmakta, sonraki raporlama döneminde ise gerçeğe uygun değeri
üzerinden ölçülerek oluşan değer farkları kar veya zarara yansıtılmaktadır.
Borsada işlem görmeyen özkaynak araçları ise ilk muhasebeleştirmede işlem
fiyatı ve işlem maliyetinin toplam bedelinden oluşan maliyet bedeli ile ölçülürken, sonraki dönemde ise maliyet bedelinden ölçülmektedir. Bu maliyet
bedeline oluşan değer düşüklüğü zararının da dikkate alınması gerekmektedir.
Diğer Finansal Araçlar
9.22 Alacaklar ve borçlar, borçlanma araçları ve özkaynak araçları sınıfına girmeyen finansal araçlar; diğer finansal araçlar (varlığa dayalı menkul
kıymetler, türev finansal araçlar ve kredi verilmesine ve kredi alınmasına ilişkin taahhütler gibi) olarak değerlendirilir.
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9.25 ..... diğer finansal araçlar hem ilk kayda almada hem de sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek ölçüm farkları “Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları” veya “Finansal Yatırımlar Değer
Azalış Zararları” kalemlerinde kâr veya zarara yansıtılır. İlk kayda alınma
sırasında katlanılan işlem maliyetleri doğrudan kâr veya zarara yansıtılarak
giderleştirilir.
Bir türev finansal araç, taraflardan birine ödemenin nasıl yapılacağına (örneğin ihraççı veya hamil ödemeyi net nakit veya nakit karşılığı hisse senedi
takası olarak yapmayı seçebilir) dair bir seçenek vermesi durumunda, tüm
ödeme alternatiflerinin aracın özkaynağa dayalı finansal araç olmasıyla sonuçlanması durumu haricinde, bir finansal varlık veya finansal borçtur (TMS
32. Paragraf 26).
Finansal araçlar, asıl araçlar (alacaklar, borçlar ve hisse senedine dayalı finansal araçlar gibi) ile türev finansal araçları (finansal opsiyonlar, vadeli işlem
sözleşmeleri-futures sözleşmeler ve forward sözleşmeler, vadeli faiz oranı takasları ve döviz takasları gibi) içerir (TMS 32. Paragraf 15). Diğer finansal
araçlar ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçülür ve oluşan farklar kar veya zarara yansıtılır.
4. Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması
9.39 Bir finansal varlık, sadece aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı
gerçekleştiğinde finansal tablo dışı bırakılır:
a) Finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden
doğan hakların süresi dolduğunda ya da söz konusu haklar elde edildiğinde,
b) Finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirilerin tamamına yakını karşı tarafa devredildiğinde,
c) İşletme, finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan bazı önemli risk ve
getirileri elinde tutmasına rağmen varlığın kontrolünü diğer bir tarafa devretmesi, devralan tarafın da varlığın tamamını ilişkisiz üçüncü bir tarafa satma
kabiliyetinin bulunması ve söz konusu satışı tek taraflı olarak ve varlığın devrine ilişkin ilave bir kısıtlama öngörmeksizin gerçekleştirebilmesi durumunda; varlık finansal tablo dışı bırakılmakla birlikte devir sırasında elde tutulan
veya ortaya çıkan herhangi bir hak ve mükellefiyet ayrı olarak kayda alınır.
Devredilen varlıkların defter değeri, elde tutulan haklar ve mükellefiyetler ile
devredilen haklar ve mükellefiyetler arasında, söz konusu hakların ve mükellefiyetlerin devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile orantılı olarak dağıtılır. Yeni oluşturulan haklar ve mükellefiyetler, devir tarihindeki gerçeğe
uygun değerleri üzerinden ölçülür. Alınan bedeller ile bu paragraf uyarınca
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kayda alınan ve finansal tablo dışı bırakılan tutarlar arasındaki fark, devrin
gerçekleştiği dönemin kâr veya zararına yansıtılır.
ç) Bir finansal varlığın değerinin kısmen ya da tamamen geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmaması.
Bilanço dışı bırakma, daha once işletmenin bilançosuna yansıtılmış bir
finansal varlık veya finansal borcun işletmenin bilançosundan çıkarılmasıyla
gerçekleşir.
Bu durumda bir finansal varlık aşağıdaki durumda bilanço dışı bırakılır:

Finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan risk ve getirilerin önemli
ölçüde devredilmediği gibi elde bulundurmaya da devam edilmiyorsa varlık
üzerinde KONTROL olup olmadığı değerlendirilir.

5. Finansal Yükümlülüklerin Finansal Tablo Dışı Bırakılması
9.42 Bir finansal yükümlülük (veya finansal yükümlülüğün bir kısmı) sadece, ilgili yükümlülük ortadan kalktığı zaman; diğer bir ifadeyle, sözleşmede
belirlenen yükümlülük yerine getirildiğinde, iptal edildiğinde veya zamanaşımına uğradığında, finansal tablo dışı bırakılırBu durumda bir finansal yükümlülük aşağıdaki durumda bilanço dışı bırakılır:
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9.43 Mevcut bir borçlu ile alacaklı arasında önemli ölçüde farklı şartlara
sahip finansal araçların takas edilmesi durumunda, başlangıçtaki finansal yükümlülük ortadan kalkar ve yeni bir finansal yükümlülük kayda alınır. Benzer
şekilde, mevcut bir finansal yükümlülüğün şartlarının tamamında veya bir kısmında önemli bir değişiklik yapılması durumunda (borçlunun yaşadığı finansal güçlükle ilişkili olsun ya da olmasın), başlangıçtaki finansal yükümlülük
ortadan kalkar ve bunun yerine yeni bir finansal yükümlülük kayda alınır.
Örneğin bir işletmenin kredi borcunu ödeyememesi sonucu, bankayla ödeyemediği bu borcuna istinaden yeni koşullarda bir kredi sözleşmesi yapması
sonucu eski borcu bilanço dışı bırakılır, yeni koşullarda imzaladığı borcu ise
kayda alınır.
6. Korunma Muhasebesi
Bölüm 9, daha önceden taslak halinde olan YFRÇ’den farklı olarak işletmelerin korunma aracı ile korunan kalem arasında korunma ilişkisi tanımlayarak korunma muhasebesi uygulayabileceğini ifade etmektedir. Korunma
muhasebesi, koruma aracı ile korunan kalemdeki kazanç veya kaybın, aynı
anda kâr veya zararda muhasebeleştirilmesine izin vermektedir. Korunma muhasebesine ilişkin hükümlerin uygulanması ihtiyari tutulmuştur.
9.47 Korunma muhasebesi sadece aşağıdaki riskler için uygulanır:
a) İtfa edilmiş bedeli üzerinden ölçülen bir borçlanma aracına ilişkin faiz
oranı riski.
b) Gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme veya kesin bir taahhüde
ilişkin kur riski veya faiz oranı riski.
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c) Bir emtianın alınması veya satılmasına ilişkin kesin bir taahhüde veya
gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini bir işleme ya da işletmenin elinde bulundurduğu bir emtiaya ilişkin fiyat riski.
ç) Yurtdışındaki net yatırıma ilişkin kur riski.
9.48 Korunma muhasebesi, korunma aracının aşağıdaki tüm şartları sağlaması durumunda uygulanır:
a) Korunma aracının, korunulan riske karşı oldukça etkin bir koruma sağlaması beklenmektedir ve korunma aracı faiz oranı swapı, döviz swapı, döviz
forward sözleşmesi veya emtiaya dayalı bir forward sözleşmesi niteliğindedir.
b) Korunma aracının karşı tarafı işletme dışındaki (örneğin topluluk dışındaki) bir taraftır.
c) Korunma aracına konu olan tutar/miktar, korunan kalemin korunma
muhasebesine konu olan tutarına/miktarına eşittir.
ç) Aşağıdakilerden daha geç olmayan bir vadesi vardır:
(i) Korunan finansal aracın vadesi,
(ii) Emtia alım veya satım taahhüdünün yerine getirilmesi beklenen tarih veya
(iii) Korunulan gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini döviz veya emtia işleminin gerçekleşme zamanı.
d) Herhangi bir peşin ödeme, erken sonlandırma veya uzatma özelliği yoktur.
Kayda Alınmış Bir Finansal Aracın Sabit Faiz Oranı Riskine veya
Elde Tutulan Emtianın Fiyat Riskine Karşı Korunması
İtfa edilmiş bedeli üzerinden ölçülen bir borçlanma aracının sabit faiz oranı riskinden veya işletmenin elinde tuttuğu bir emtianın fiyat riskinden korunması söz konusu olduğunda işletme; korunma aracını varlık veya yükümlülük
olarak kayda almakta ve korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki değişimi kâr veya zarara yansıtarak karşılığında korunan kalemin defter değerini
düzeltilmiş olur.
İtfa edilmiş bedeli üzerinden ölçülen bir borçlanma aracının sabit faiz oranı riskinden korunması durumunda, faiz oranı swapı niteliğindeki korunma
aracına ilişkin dönemsel net nakit ödemeleri, bu ödemelerin tahakkuk ettiği
dönemde kâr veya zarara yansıtılmaktadır.
Korunma muhasebesine; korunma aracının süresinin dolması, satılması
veya feshedilmesi, korunma muhasebesi şartlarını artık karşılamaması veya
işletmenin korunma muhasebesinden vazgeçmesi halinde son verilir.
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Korunma muhasebesine son verilmişse ve korunan kalem, itfa edilmiş
değeri üzerinden ölçülen finansal tablo dışı bırakılmamış bir varlık veya
yükümlülükse, korunan kalemin defter değerinde düzeltme olarak kayda alınmış kazanç veya kayıplar, korunma aracının kalan ömrü boyunca etkin faiz
yöntemi kullanılarak kâr veya zararda itfa edilir.
Kayda Alınmış Finansal Araca İlişkin Değişken Faiz Oranı Riskine,
Bir Kesin Taahhüde veya Gerçekleşme İhtimali Yüksek Tahmini Bir İşleme İlişkin Kur Riskine veya Emtia Fiyatı Riskine ya da Yurtdışındaki
Net Yatırıma Karşı Korunma
9.53 Korunulan riskin aşağıdakilerden biri olması durumunda, korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki değişimin, korunan kalemin gerçeğe uygun değerindeki veya beklenen nakit akışlarındaki değişimleri etkin olarak karşılayan
kısmı, özkaynaklarda “Korunma Yedeği” kaleminde muhasebeleştirilir.
a) İtfa edilmiş bedeli üzerinden ölçülen bir borçlanma aracına ilişkin değişken faiz oranı riski,
b) Gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme veya kesin bir taahhüde
ilişkin kur riski,
c) Gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme veya kesin bir taahhüde
ilişkin emtia fiyatı riski,
ç) Yurtdışındaki net yatırıma ilişkin kur riski
Korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki toplam değişimin, korunan
kalemin beklenen nakit akışlarının gerçeğe uygun değerindeki toplam değişimi aşan kısmı (bazen korunmanın etkinsizliği olarak da adlandırılır) kâr veya
zarara yansıtılır. İtfa edilmiş bedeli üzerinden ölçülen bir borçlanma aracının
değişken faiz oranı riskinden korunması durumunda, faiz oranı swapı niteliğindeki korunma aracına ilişkin dönemsel net nakit ödemeleri, bu ödemelerin
tahakkuk ettiği dönemde kâr veya zarara yansıtılır. Bir önceki maddeden ek
olarak korunma muhasebesine “Tahmini bir işleme ilişkin korunma işleminde, bu tahmini işlemin gerçekleşme ihtimalinin artık yüksek olmaması” halinde de son verilmektedir. Ayrıca tahmini bir işlemin meydana gelmesi artık
beklenmiyorsa veya itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülen korunan borçlanma
aracı finansal tablo dışı bırakılmışsa, “Korunma Yedeği” kaleminde kayda alınan kazanç veya kayıplar, kâr veya zarara aktarılır.
Özkaynaklar
Bu başlıkta, işletmenin ihraç ettiği özkaynak araçlarına ilişkin muhasebe
ilkeleri belirlenmektedir.
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9.57 Özkaynak, işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından
indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki haklardır. Özkaynak,
ortaklar tarafından yapılan yatırımlara, faaliyetlerden elde edilen ve dağıtılmayarak işletmede bırakılan kârların ve kazançların eklenmesi ve faaliyetlerden ortaya çıkan zararlar ile işletme sahiplerine yapılan dağıtımların çıkarılması suretiyle hesaplanan tutardır.
Payların İlk İhracı
Bu bölümde; Paylar veya diğer özkaynağa dayalı finansal araçlar, ihraç
edildiklerinde ve karşı taraf da söz konusu araçlara karşılık olarak işletmeye
nakit olarak veya farklı türde bir kaynak sağlama yükümlülüğü altına girdiğinde özkaynak olarak kayda alınacağı; özkaynağa dayalı finansal araçların,
nakit veya diğer kaynaklar elde edilmeden önce ihraç edilmesi durumunda
elde edilecek tutar, Finansal Durum Tablosunda “Ödenmemiş Sermaye” kaleminde özkaynaklardan indirim şeklinde gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Özkaynağa dayalı finansal araçların, ihraca ilişkin doğrudan maliyetleri
çıkarıldıktan sonra, tahsil edilen ya da tahsil edilecek nakdin itibari değeriyle,
elde edilen ya da elde edilecek nakit dışı kaynakların ise kayda alındıkları tarih itibarıyla belirlenen gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçüleceği açıkça
ifade edilmiştir.
Ayrıca ihraca ilişkin doğrudan maliyetlerin, “Paylara İlişkin Primler” kaleminde özkaynaklardan indirim şeklinde kayda alınacağı, pay bölünmesi
(mevcut payların birden fazla paya bölünmesi) ya da bedelsiz pay verilmesi
sonucunda toplam özkaynaklarda bir değişiklik olmayacağı, ancak gerektiğinde özkaynak kalemleri arasında aktarımların yapılabileceği açıkça ifade
edilmiştir.
Dönüştürülebilir Yükümlülük veya Benzeri Bileşik Finansal Araçlar
9.66 Hem yükümlülük hem de özkaynak bileşeni içeren dönüştürülebilir bir
yükümlülüğün (örneğin, paylara çevrilebilir tahviller) veya benzer bir bileşik
finansal aracın ihracında elde edilen toplam tahsilat, yükümlülük bileşeni ile
özkaynak bileşeni arasında dağıtılır. Dağıtım yapılırken öncelikle yükümlülük
bileşeninin değeri tespit edilir. Yükümlülük bileşeninin değeri, dönüştürme
özelliği bulunmayan benzer bir yükümlülüğün gerçeğe uygun değeri olarak
belirlenir. Kalan tutar, özkaynak bileşeninin değerini gösterir. İşlem maliyetleri de, yükümlülük bileşeni ve özkaynak bileşeninin tespit edilen değerleri ile
orantılı olarak, bu iki bileşene dağıtılır.
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9.67 Yükümlülük bileşeni ilk kayda almadan sonra itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülür. Bu kapsamda yükümlülük bileşeninin ilk kayda alma tarihindeki değeri ile vade tarihinde ödenecek anapara tutarı arasındaki fark etkin faiz yöntemi
kullanılmak suretiyle sistematik bir şekilde faiz gideri olarak kayda alınır
İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Alması
İşletmenin geri satın alınan kendi payları; işletme tarafından ihraç edilen ve daha sonra işletme tarafından geri alınan özkaynağa dayalı finansal
araçlar olarak tanımlanabilir. İşletme kendi paylarını geri satın aldığında geri
satın alınan kendi paylarına karşılık verdiği bedelin gerçeğe uygun değeri özkaynaktan düşülmelidir.
İşletmenin kendi paylarını geri satın alması hususunda Türk Ticaret Kanunu madde 379’da bu konuya ilişkin düzenleme bulunmaktadır. İlgili maddeye
göre; “Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve
rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak
şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir.” Bu maddeye göre işletmeler esas sermayelerinin %10’unu aşmayacak
şekilde kendi hisse senetlerini geri alabilmektedir.
Yine Türk Ticaret Kanununun 520 nci maddesi çerçevesinde işletme geri
satın aldığı kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe
ayırabileceğini, işletmenin kendi paylarının satın alımından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayı kâr veya zarara ilişkin olarak herhangi bir
kazanç ya da kayıp yansıtılmayacağı da bu Bölümde ifade edilmiştir. BOBİ
FRS’ye göre Finansal Durum Tablosunda Geri Alınan Payların ne şekilde raporlanacağına ilişkin kısım aşağıda gösterilmiştir.
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Ortaklara Yapılan Dağıtımlar
Ortaklara yapılan dağıtımlar (gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki tutar), özkaynaktan düşülür. Ortaklara tahakkuk ettirilen kâr paylarından ortak
adına tevkif edilen gelir vergileri, “Gelir Üzerinden Alınan Vergiler” bölümü
uyarınca muhasebeleştirilir.
Ortaklara, kâr payı olarak nakit yerine nakit dışı varlıklar dağıtılması durumunda; nakit dışı varlıkların ortaklara dağıtımını konu edinen temettü borcu,
ilgili varlıkların gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçüleceği, her bir raporlama
dönemi sonunda ve dağıtımın yapıldığı tarihte, temettü borcunun defter değeri
gözden geçirilmesi ve defter değerinde tespit edilen değişikliklerin, dağıtım
tutarında yapılan bir düzeltme olarak özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dağıtım durumunda, dağıtılan varlıkların defter değeri
ile temettü borcunun defter değeri arasında fark oluşması durumunda, sözü
edilen bu fark kâr veya zarar içerisinde muhasebeleştirilir.
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BÖLÜM 10
İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR

*
Öğretim Üyesi Dr. Tuba Dumlu38

1. Tanım
İştirak, adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere,
yatırım yapan işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu, müşterek girişim
veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan işletmedir. Önemli etki, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma
gücüdür. Bir işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin
oy hakkının yüzde 20 ya da daha fazlasını elinde tutması durumunda yatırım yapan işletmenin önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir (BOBİ FRS, 2017).
Bir işletme, yatırım amacıyla, başka bir işletmenin hisselerini satın alabilir. Satın alınan hisselerin miktarı, yapılan yatırımın tanımını, mali tablolarda
nasıl gösterileceğini ve hangi muhasebe yönteminin kullanılacağını belirler.
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir işletme bir başka işletmenin
oy hakkının %20’si veya daha fazlasını (%50’den azını) satın almışsa, bu yatırıma İştirakler denir. Bu yatırım uzun vadeli bir yatırımdır ve Mali Duran
Varlıklar başlığı altında izlenir.
İştirakler dışında yine Mali Duran Varlıklar başlığı altında izlenen Bağlı
Ortaklıklar diye bir yatırım hesabı daha vardır. Bir işletmenin, başka bir işletmenin hisselerinin çoğunluğunu (%50’den fazlasını) satın alması durumunda,
yatırım Bağlı Ortaklıklar hesabında izlenir. Bağlı Ortaklılar konusu Bölüm
22’de anlatılmıştır.
2. İlk Kayda Almada Ölçüm
İştiraklerdeki yatırımlar, satın alındıkları gün maliyet değeri ile kaydedilirler. Maliyet; yatırım yapılırken verilen nakit miktarı, hisse senetlerinin ve/
veya borç senetlerinin gerçeğe uygun değeri ve yatırım ile doğrudan bağlantılı
olan aracılık ve danışmanlık ücretleri de dahil edilerek bulunur.
Yatırımın maliyeti, iştirak edilen işletmenin “değer”inden çok ya da az
olabilir. Bu da şerefiye ya da negatif şerefiye anlamına gelir. “Değer” derken
BOBİ FRS ve KOBİ UFRS ve UFRS hangi değeri kastediyor;

*38 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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KOBİ UFRS ve UFRS şerefiye veya negatif şerefiyenin hesaplanmasında,
maliyet ile iştirak edilen işletmenin net varlıklarının (= toplam varlıklar – toplam yabancı kaynaklar) gerçeğe uygun değeri arasındaki farka bakıyor. Pozitif
fark şerefiye, negatif fark ise negatif şerefiye olarak değerlendiriliyor.
BOBİ FRS’de ise iştirak edilen işletmenin net varlıklarını gerçeğe uygun
değer ile ölçme imkânı olmadığında defter değeri ile ölçme seçeneği de sunulmuş durumdadır.
Maliyet > Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri (veya Defter Değeri) ise
Şerefiye
Şerefiye tutarı ayrı olarak kayda alınmaz, iştirakler hesabı içinde gösterilir.
Şerefiye için itfa payı ayrılmaz, değer düşüklüğü testine de tâbi tutulmaz.
Maliyet <Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri (veya Defter Değeri) ise
Negatif Şerefiye
Negatif şerefiye yatırımın edinildiği dönemde iştirakin dönem net kârından
(veya zararından) işletmeye düşen pay belirlenirken “İştiraklerin ve Müşterek
Girişimlerin Kârlarından Paylar” hesabıyla gelir olarak kaydedilir.
3. Sonraki Ölçüm
İştiraklerdeki yatırımların yıl sonunda mali tablolar hazırlanırken tekrar
ölçülmesi gerekir. Edinme tarihinde maliyet değeri ile kaydedilen İştirakler,
raporlama tarihinde Maliyet Yöntemi veya Özkaynak Yöntemi kullanılarak
tekrar ölçülür ve buna göre gerekli kayıtlar yapılır.
BOBİ FRS hangi durumda Maliyet hangi durumda Özkaynak yönteminin
kullanılacağını şöyle tanımlanmıştır; “İştirakler, münferit finansal tablolarda
Maliyet Yöntemi veya Özkaynak Yöntemi kullanılarak ölçülür. İştiraklerdeki
yatırımlar konsolide finansal tablolarda ise Özkaynak yöntemi kullanılarak
ölçülür (BOBİ FRS, 2017)
KOBİ UFRS’ye baktığımızda iştiraklerin ölçülmesinde yöntemden herhangi biri kullanılabiliyor. Bunlar; -Maliyet Modeli, -Özkaynak Yöntemi ve
-Gerçeğe Uygun Değer Modeli.
UFRS’de ise İştirakler Özkaynak Yöntemi ile ölçülüyor. Maliyet ve Gerçeğe Uygun Değer Modellerinin sadece bireysel mali tablolarda kullanılmasına
izin veriliyor.
3.1. Maliyet Yöntemi
Yöntemin adından da anlaşılacağı üzere, İştirakler bilançoda maliyet değerinden gösterilir. Eğer yatırım değer düşüklüğüne maruz kalmışsa, değer
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düşüklüğünden doğan birikmiş zararlar maliyet değerinden düşülür ve kalan
miktar bilançoda gösterilir.
Yatırımdan elde edilen temettü kazançları gelir olarak kaydedilir ve “Bağlı
Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Kâr Payları” hesabında izlenir.
3.2. Özkaynak Yöntemi
Bu yöntemde yatırımın değeri, iştirak edilen şirketin özkaynağındaki değişime paralel olarak ayarlanır. Şöyle ki; iştirak edilen şirket kâr elde ettiğinde
özkaynağı arttığından, yatırım hesabı da iştirak oranında arttırılır.
B. İştirakler							
A. Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından
(Zararlarından) Paylar
					
İştirak edilen şirket temettü dağıttığında özkaynağı azalacağından, yatırım hesabı yine iştirak oranında azaltılır.
B. İştiraklerden Alacaklar
(veya Kasa)				
A. İştirakler			
Özkaynak yönteminin uygulanışını anlamaya yardımcı olacak örnekler
aşağıdaki gibidir:
Örnek 1: Büyük Şti. 01 Ocak 2014’te Küçük Şti.nin hisselerinin %20
’sini 200.000 TL’ye satın almıştır. Küçük Şti. sonraki üç yıl sonunda 200.000
TL, 300.000 TL ve 400.000 TL kâr raporlamış ve 50.000 TL, 100.000 TL ve
200.000 TL tutarında temettü ödemiştir.
Aşağıdaki tabloda Büyük Şti.nin raporlarında iştiraklerini hangi değerle
raporlayacağı gösterilmektedir.
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Görüldüğü gibi, yatırımın orijinal maliyeti olan 200.000 TL, iştirak edilen
işletmenin temettü dağıtmasıyla azaltılmış, kâr elde etmesiyle arttırılmıştır.
Eklenen ya da çıkartılan tutarlar iştirakin dağıttığı temettü ve elde ettiği kârın
iştirak oranı ile çarpımı kadardır.
Örnek 2: Güneş Şti, Yıldız Şti. hisselerinin % 20 sini 200.000 TL’ye satın
almıştır. Alım 1 Ocak 2016’da yapılmıştır. Alım gününde Yıldız Şti.’nin net
varlıklarının defter değeri 700.000 TL’dir.
Güneş Şti., Yıldız Şti.’nin 10 yıl ekonomik ömürlü binasının defter değerinin gerçeğe uygun değerinden 80.000 TL kadar, 5 yıl ekonomik ömürlü
cihazlarının da defter değerinin gerçeğe uygun değerinden 120.000 TL kadar
az olduğunu düşünmektedir.
2016 yılında Yıldız Şti. 150.000 TL kâr raporlamış ve 60.000 TL temettü
ödemiştir.
•
Yatırımcının ödediği
(maliyet)
200.000 TL
•
İştirak’in defter değerinin % 20 si
140.000 TL
•
Defter değerinden fazla ödenen
60.000 TL
Bu fazla ödemenin açıklaması ise:
•
Bina için 80.000 TL x % 20 (iştirak payı)
16.000
•
Cihazlar için 120.000 TL x % 20		
24.000
•
Toplam				
		
40.000 TL
•
Şerefiye için
(60.000 – 40.000)
20.000
•
Fazla Ödenen Tutar				
60.000 TL
Fazladan ödenen bu tutarın ilgili varlıklarla beraber itfasının yapılması gerekir.
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Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin
ve Müşterek Girişimlerin
İştirakler
200,000
30,000
230,000
Bakiye

		

Kârlarından (Zararlarından) Paylar

12,000				
6,400
6,400
18,400
211,600			
Bakiye 23,600

30,000

Bu örnekte değerleme ölçüsü olarak gerçeğe uygun değer kullanılmıştır.
Bu durumda iştiraklerden elde edilen gelirin ayarlanması gerekmektedir.
İştirak’in 150.000 TL kâr elde etmesiyle yatırımcının iştirak oranında - ki
30.000 TL - bir geliri oluşmuştur. İştirak, bu 150.000 TL’lik kârı hesaplarken
kendi mali tablosundaki kalemlerin defter değerini hesaba katmıştır. Örneğin
bina ve cihazların amortismanını defter değerlerinden hesaplamıştır.
Yatırımcı özkaynak yöntemini kullanıyor ve değerleme ölçüsü olarak da
gerçeğe uygun değeri seçmişse, bina ve cihazların defter değeri ile gerçeğe
uygun değer arasındaki farkı da amortismana tabi tutması gerekir. İştiraklerden elde edilen gelirleri ortaya çıkan ek amortisman miktarları kadar ayarlamak zorundadır.
Yatırımcı değerleme ölçüsü olarak defter değerini seçmişse yukarıdaki gibi
bir ayarlamaya gerek yoktur.
BOBİ FRS Özkaynak yönteminin uygulanmasında birtakım başlıklara dikkat çekmiştir; (KGK, 2017)
(a) İştirakteki payların hesaplanması
(b) İştirakin bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin bulunması
(c) Şerefiye ve negatif şerefiye (pazarlıklı satın alım kazancı)
(d) Gerçeğe uygun değer düzeltmeleri
(e) Değer düşüklüğü
(f) İşletme ile iştirakler arasında geçen işlemler
(g) İştirakin finansal tablolarının tarihi
(h) İştirakin muhasebe politikaları
(i) Yatırım tutarını aşan zararlar
(j) Özkaynak yönteminin uygulanmasına son verilmesi
(k) İştirak yatırımının müşterek girişim niteliği kazanması
(l) Ortaklık payındaki değişimler		
105

Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
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BÖLÜM 11
MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR

39
Öğretim Üyesi Dr. Tuba Dumlu*

1. Tanım
“Müşterek girişim, iki veya daha fazla tarafın, müşterek kontrole tâbi bir
ekonomik faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı düzenlemedir. Müşterek kontrol; bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye
dayalı olarak paylaşılmasıdır. (KGK BOBI FRS, 2017).”
Müşterek Girişimler;
•
Müştereken kontrol edilen FAALİYETLER
•
Müştereken kontrol edilen VARLIKLAR
•
Müştereken kontrol edilen İŞLETMELER
olarak 3 farklı türde sınıflandırılmışlardır.
2. Müştereken Kontrol Edilen FAALİYETLER
Müşterek girişimin faaliyetleri bir şirket, ortaklık, başka bir tür işletme ya
da ayrı bir finansal yapı oluşturmaksızın, girişimcilerin varlıklarının ve diğer
kaynaklarının kullanımı yoluyla gerçekleşir. Müşterek girişimci, müştereken
kontrol edilen faaliyetlerindeki katılım payıyla ilgili varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri bunlara uygulanan bölümler çerçevesinde kayda alır
ve ölçer (KGK BOBI FRS, 2017).
3. Müştereken Kontrol Edilen VARLIKLAR
Müşterek girişimciler, müşterek girişime verilmiş veya müşterek girişimin
amaçları için edinilmiş veya tahsis edilmiş varlık ya da varlıkların müşterek
kontrolüne sahiptirler. Müşterek girişimci, müştereken kontrol edilen faaliyetlerindeki katılım payıyla ilgili varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri
bunlara uygulanan çerçevesinde kayda alır ve ölçer (KGK BOBI FRS, 2017).
4. Müştereken Kontrol Edilen İŞLETMELER
Her bir müşterek girişimcinin pay sahibi olduğu bir şirket, ortaklık veya
başka bir işletmenin kurulmasını gerektiren bir müşterek girişimdir. Müştereken kontrol edilen işletmeler, iştiraklerdeki yatırımlar ile aynı şekilde ölçülür
(KGK BOBİ FRS, 2017).

*39 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
107

108

BÖLÜM 12
MADDİ DURAN VARLIKLAR

*
Prof. Dr. Nuran Cömert40
1. Genel Açıklama
Bilindiği üzere Maddi Duran Varlıklar (MDV) mutaden alım satıma konu
olmayan ve bir hesap döneminden daha uzun süre işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla edinilen işletme varlıklarına genel olarak verilen bir isimdir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde MDV’lar: İşletme faaliyetlerinde
kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubu olarak tanımlanmıştır. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda (VUK) ise bir
tanım yapılmamış, ancak bu tür fiziki varlıklar gayri menkuller kapsamında yer
almıştır. Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla (UMS) tam uyumlu 16 No’lu Türkiye Muhasebe Standardında (TMS) ise MDV’lar; mal veya hizmet üretimi veya
arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen
fiziki kalemler olarak tarif edilerek daha geniş bir kapsam ortaya konulmuştur.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ise (bundan
böyle kısaca BOBİ FRS olarak anılacaktır) 12. bölümde ele aldığı MDV’ları benzer şekilde tanımlayarak bu varlık grubuyla ilgili muhasebe ilkelerini aşağıdaki
başlıklar altında açıklamıştır.
•
•
•
•
•

Kapsam ve İlk Kayıt
Sonraki Ölçüm
Amortisman
Değer Düşüklüğü
Finansal Tablo Dışı Bırakma

Tablo 1’de, BOBİ FRS kapsamında MDV’ların ele alınışı TMS 16 ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İçin Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) ile karşılaştırılmıştır. Tablodan da görüleceği üzere BOBİ
FRS’nin oldukça özet içerik başlıklarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Burada
dikkat çekici en önemli farklardan biri KOBİ UFRS kapsamında Satış Amaçlı
MDV’lara da yer verilmiş olmasıdır. Bilindiği üzere Tam Set TFRS de Satış
40
* Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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Amaçlı Gayri Menkuller ve Durdurulan Faaliyetlerle ilgili 5 No’lu ayrı bir
standart bulunmaktadır.
TABLO 1:
MDV’larla İlgili Standartların İçerik Karşılaştırması
BOBİ FRS

TAM SET TMS-16

•
•
•

Kapsam ve İlk Kayıt
Sonraki Ölçüm
Amortisman

•
•
•

•
•

Değer Düşüklüğü
Finansal Tablo Dışı
Bırakma

•
•
•
•

Amaç
Kapsam
Tanımlar

•
•
•

Muhasebeleştirme
Başlangıç Maliyetleri
Sonraki Maliyetler
Muhasebeleştirmede
Ölçüm
-Maliyet Unsurları
-Maliyetin Ölçümü
•
Muhasebeleştirme
Sonrası Ölçüm
-Maliyet Modeli
-Yeniden DeğerlemeModeli
•
Amortisman
•
Amortismana Tabi
Tutar ve Amortisman
Dönemi
•
Amortisman Yöntemi
•
Değer Düşüklüğü
•
Değer Düşüklüğü
Tazminatı
•
Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakma
•

KOBİ UFRS

•
•
•
•
•

•
•

Kapsam
Muhasebeleştirme
Muhasebeleştirmede Ölçüm
- Maliyet Unsurları
- Maliyetin Ölçülmesi
- Varlıkların Takası
İlk Muhasebeleştirme Sonrası
Ölçüm
Amortisman
Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi
Amortisman Yöntemi
Değer Düşüklüğü
-Değer Düşüklüğünün
Ölçümü ve
Muhasebeleştirilmesi
-Değer Düşüklüğü
Tazminatı
-Satış Amaçlı MDV
Fin Durum Tab.Dışı Bırakma
Açıklama

Açıklama

Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında kalan ve TTK
çerçevesinde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin uygulayabileceği muhasebe ilkelerini düzenleyen BOBİ FRS kapsamında yer alan MDV’lar ile
ilgili düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklama ve görüşlerimiz BOBİ
FRS’nin konuyla ilgili bölümündeki başlıklar esas alınarak aşağıda sırasıyla
açıklanmıştır.
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2. Kapsam ve İlk Kayıt
BOBİ FRS’de bu alt başlık altında kapsam ve ilk kayıtla ilgili şu açıklamalar yer almaktadır:
Maddi duran varlıklar, mal veya hizmet üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki
kalemlerdir.
Aşağıdaki kalemler bu bölüm kapsamı dışında tutulmuştur:
• Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar
• Madenler üzerindeki haklar ve
• Maden kaynakları
Ancak, yedek parça ve bakım malzemelerinin, maddi duran varlık tanımını karşılaması durumunda bu bölüm kapsamında ele alınması, aksi halde bu
varlıkların stoklar içerisinde sınıflandırılması öngörülmüştür.
Uygulamada meslek mensuplarınca bedel ilavesi diye bilinen; varlığın
ekonomik ömrünü uzatarak veya kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek yararı artıran harcamalar varlığın defter değerine dâhil
edilecektir. Bu tür harcamalar maddi duran varlık tanımını karşılamaları durumunda yenileme harcamalarını ve büyük çaplı kontroller için yapılan harcamaları da içerir.
Arazi ve binalar, birbirinden ayrılabilir varlıklardır ve söz konusu varlıklar birlikte edinilmiş olsalar bile, ayrı olarak muhasebeleştirilirler.
Maddi duran varlıklar, ilk kayda almada maliyet bedeliyle değerlenir.
Satın alma yoluyla elde edilen maddi duran varlığın maliyet bedeli, ticari iskontolar ve indirimler çıkarıldıktan sonraki satın alma fiyatı, satın alma
işlemine bağlı olarak yapılan giderler ve varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda kullanılabilmesini sağlayacak konuma ve duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerden oluşur.
Bu çerçevede, satın alma yoluyla elde edilen bir maddi duran varlığın maliyetine dâhil edilebilecek harcamalar arasında aşağıdakiler gösterilebilir:
• Nakliye ve montaj giderleri,
• Gümrük vergileri,
• Noter, mahkeme, kıymet takdiri vb. giderler,
• Satın alma sırasında ödenen, iade alınamayan vergi, resim ve harçlar,
• Varlıkla ilgili olarak yapılan işlerden dolayı serbest meslek erbabına
ödenen ücretler,
• Varlığın yerleştirileceği yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler,
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•

Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılması ve varlığın yerleştirileceği
yerin veya arsanın hazırlanması için katlanılan giderler,
• Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri. Ancak bu aşamada üretilen ürünlerden elde edilen hasılat bu maliyetlerden indirilir.
Maddi Duran Varlıklara ilişkin borçlanma maliyetleri (finansman giderleri) oluştukları dönemde kar veya zarara yansıtılır. Ancak inşaası normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren maddi duran varlıklar için katlanılan
borçlanma maliyetleri kullanıma hazır hale geldiği tarihe kadar maddi duran
varlığın maliyetine dahil edilir.
Burada VUK’daki maliyet değerinden farklılık gösteren en önemli husus
inşaası bir yıldan uzun süren maddi duran varlıklar hariç aktifleştirme tarihine kadar gerçekleşen finansman giderlerinin maliyete dahil edilmemesidir ki bu düzenleme Tam Set TFRS’ye uyum açısından uygun olmuştur.
İşletme tarafından inşa ve imal edilen varlıkların maliyetleri de satın
alma yoluyla edinilen varlıklarla aynı ilkelere göre belirlenir. Bununla birlikte, işletmenin olağan faaliyetleri kapsamında benzer varlıkları satış amacıyla
üretmesi durumunda, bu kapsamda üretilen bir maddi duran varlığın maliyetinin belirlenmesinde Bölüm 6 Stoklar’a göre hesaplanan maliyeti esas alınır.
Bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan maddi duran varlıklar vade farkı ayrıştırılmaksızın ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutardan ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan
maddi duran varlıklar ise vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden daha
doğrusu işletme peşin ödeme yapmış olsaydı ödeyeceği fiyat üzerinden ölçülür. Dolayısıyla bir maddi duran varlığın ediniminde ödemelerin bir yıldan
uzun vadeye ertelenmesi söz konusu olduğunda, ilgili maddi duran varlığın
maliyeti bugünkü değer hesaplaması yapılarak ölçülür. Vade farkı tutarı Standardın 9 nolu bölümünde yer alan “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” 9.149.19 paragraflarında etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gideri olarak
muhasebeleştirilir.
Dolayısıyla bir yıl ve daha kısa vadeli edinimlerde maddi duran varlığı
ilk kayda almada VUK ile bir fark bulunmamaktadır. 1 yıldan uzun vadeli
edinimlerde MDV’ın aktifleştirilmesi Tam Set TMS ile uyumludur. Bilindiği üzere Tam Set TMS’ye göre maddi duran varlık kaleminin maliyeti,
muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri tutardır. Eğer ödeme
normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, peşin fiyat eşdeğeri ile toplam ödeme arasındaki fark kredi dönemi boyunca faiz olarak finansal tablolara yansıtılır.
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Bununla birlikte, bir veya birden fazla maddi duran varlığın, parasal ve/
veya parasal olmayan kalemler ile takas edilerek edinilmesi durumunda, edinilen maddi duran varlığın veya varlıkların maliyeti, elden çıkarılan parasal
olmayan kalemin net defter değeri esas alınarak belirlenir. Takas işleminde
parasal olmayan kalemin yanı sıra, parasal bir kalem de alınmış veya verilmiş ise elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değerine, ödenen
parasal kalemin gerçeğe uygun değeri eklenir ya da elden çıkarılacak parasal
olmayan kalemin net defter değerinden, alınan parasal kalemin gerçeğe uygun
değeri indirilir.
Örnek vermek gerekirse;
Bir makine alınırken, karşılığında bir başka makine veya stok verilmesi durumunda, verilen varlığın-makine veya stokun- net defter değeri esas alınır.
					
253 MAKİNE

1)

153 T.MAL

150.000

150.000

1)

150.000

Daha basit bir muhasebeleştirme gayesiyle yapılsa bile takas yoluyla
MDV edinimine ilişkin böyle bir düzenleme gerek Borçlar ve Ticaret Kanunu gerek KDV kanunu bakımından problem doğurabilecek mahiyettedir.
Bu nedenle ülkemize özgü bir muhasebe standartı geliştirirken ülkemizin
ticari uygulamaları ve mevzuatını göz önünde bulundurmak ve ona uygun
çözüm getirmek gerekir.
Takas yoluyla edinim, Tam Set TMS’de oldukça ayrıntılı açıklanmıştır.
Kısaca özetlemek gerekirse, Tam Set TMS ye göre edinilen varlığın gerçeğe
uygun değeri (GUD) esas alınır. GUD bilinmiyorsa verilen varlığın GUD, o
da bilinmiyorsa verilen varlığın defter değeri esas alınır. Ayrıca birbirinden
farklı özellik ve nitelikteki varlıkların takası hasılat standardına göre muhasebeleştirilir.
Tam Set TMS’ye biraz daha yakın ama ondan biraz daha basit düzenleme KOBİ UFRS’de yer almaktadır. Buna göre;
Bir maddi duran varlık kalemi parasal olmayan bir varlık, varlıklar veya
parasal olan ve parasal olmayan varlıkların bir bileşimi karşılığında edinile-
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bilir. Edinilen varlığın maliyeti aşağıdaki koşullar hariç gerçeğe uygun değer
ile ölçülür: (a) takas işleminin ticari özünün bulunmaması veya (b) ne elde
edilen varlığın ne de elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi. Bu durumda varlığın maliyeti, elden çıkarılan
varlığın defter değeri ile ölçülür.
Birden fazla maddi duran varlığın birlikte edinilmesi durumunda, her bir
maddi duran varlığın maliyeti, bu bölüm hükümlerine göre hesaplanan toplam maliyet bedelinin piyasa fiyatlarına göre ilgili maddi duran varlıklara
dağıtılması suretiyle belirlenir.
Burada da standart birlikte edinilen MDV’ların maliyetinin belirlenmesinde bir anahtar önermiştir. Örneğin ithal yoluyla edinilmiş bir çok MDV
için katlanılan ithalat masrafları her bir MDV piyasa fiyatının toplam piyasa fiyatı içindeki ağırlığı ölçüsünde pay edilir.
Örneğin:
Piyasa değeri 80.000 TL olan A makinesi ile Piyasa Değeri 40.000 TL
olan B Makinesi birlikte edinilmiş ve her ikisi için katlanılan taşıma gideri 20.000 TL ise A makinesinin maliyetine eklenecek taşıma gideri
80.000/120.000 x20.000 TL=13.333 TL olacak, B makinesine yüklenen taşıma gideri ise 40.000/120.000 x20.000=6.667 TL olacaktır.
Kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıkların maliyeti, Standardın
15 No’lu Kiralamalar Bölümü uyarınca belirlenir (Kitabın ilgili bölümüne bakınız).
3. Sonraki Ölçüm
BOBİ FRS kapsamında MDV’ların sonraki ölçümünde tam sette olduğu
gibi maliyet ya da yeniden değerleme modeline imkan vermektedir.
Buna göre; MDV’lar, ilk kayda almadan sonra birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmek suretiyle maliyeti üzerinden veya
yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden değerlenir. Maddi duran varlıkla ilgili
yapılan normal bakım ve onarım giderleri varlığın maliyetine dâhil edilmez.
Ancak, ilk muhasebeleştirmeden sonraki ölçümlerde bir maddi duran
varlık sınıfının tamamı yeniden değerleme modeli kullanılarak değerlenebilir.
Yeniden değerleme durumunda, yeniden değerlenmiş tutar, ilgili maddi
duran varlığın yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, bu
tarihten sonraki birikmiş amortisman tutarı ile birikmiş değer düşüklüğü zararı tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.
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Yeniden değerleme, ilgili varlığın defter değerinin raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değerinden önemli ölçüde farklı olmamasını sağlayacak şekilde düzenli aralıklarla yapılır.
Gerçeğe uygun değerin tespitinde, Bölüm 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar’da yer alan (9.27-9.29 paragraflar) hükümler kıyasen uygulanır.
Yeniden değerlemeye tâbi tutulan maddi duran varlığın yeniden değerleme
tarihindeki gerçeğe uygun değeri, ilgili maddi duran varlığın değerlemesini
yapmak üzere kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş kişiler ya da maddi duran
varlığın gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde, gerekli mesleki bilgiye sahip ve maddi duran varlığın sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan kişiler tarafından tespit edilen değer esas alınarak belirlenir. Dipnotlarda gerçeğe
uygun değerin belirlenmesinde hangi kişiler tarafından yapılan değerlemelerin dikkate alındığı açıklanır.
Bir maddi duran varlık kaleminin yeniden değerlemesinin yapılması durumunda bu varlığın yer aldığı maddi duran varlık sınıfındaki diğer varlıklar da
yeniden değerlemeye tâbi tutulur.
Bir maddi duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme sonucunda
artması durumunda, bu artış Finansal Durum Tablosunda özkaynaklarda “Yeniden Değerleme Yedeği” kaleminde gösterilir. Ancak, bu artış, aynı varlığın
daha önce kâr veya zarara yansıtılan yeniden değerleme değer azalışını tersine
çevirdiği ölçüde kâr veya zararda gösterilir.
Bir maddi duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme sonucunda
azalması durumunda, bu azalışın aynı varlık için yeniden değerleme yedeğinde yer alan tutar kadarlık kısmı yeniden değerleme yedeğinden indirilir.
Ancak yeniden değerleme azalışının yeniden değerleme yedeğinde yer alan
tutardan yüksek olması durumunda aradaki fark kâr veya zarara yansıtılır.
Bir maddi duran varlık finansal tablo dışı bırakıldığında bu varlığa ilişkin
olarak yeniden değerleme yedeğinde yer alan birikmiş tutar “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktarılır.
Düzenleme kapsamından anlaşılacağı üzere yeniden değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde Tam Set TMS’ye göre önemli bir fark bulunmamaktadır. Yeniden değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi VUK’a
göre yapılan yeniden değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesine debazı farklar dışında- benzemektedir. Aşağıda bu farkları da ortaya koyan
basit bir örnek üzerinde yeniden değerleme işleminin nasıl yapılacağı gösterilmiştir.

115

Örnek:

Örnek:1 Ocak 2016’da Aktife Giriş Değeri 10.000.-TL olan bir makinenin ya-

rarlı2016
ömrü
5 yıl olup
amortisman
yöntemine
göre
amortismana
1 Ocak
da Aktife
Giriş normal
Değeri 10.000.-TL
olan bir
makinenin
yararlı
ömrü 5 yıl olup
tabi
tutulmaktadır.
Bu
makinenin
31.12.2017
tarihi
itibariyle
7.800
normal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır.GUD
Bu makinenin
31.12.2017
tarihi
itibariyle
GUD
7.800
TL
olarak
tahmin
edilmiştir.
Bu
makine
TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili YD ve amortismanileiş-ilgili
YD ve amortisman işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
lemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İşlem/
Yıl

Aktife
Giriş
Değeri

YD
sonraki
değer

Ayrılan
Amort
Tutarı%20

Biriken
Amort

Yeniden
değerlem
eFonu

Net
Aktif
Değer

2016
Amort

10.000

-

2.000

2.000

-

8.000

2017
Amort

10.000

-

2.000

4.000

-

6.000

1.200

1.800

5.200

1.800

7.800

7.800

1.800

5.200

2017 YD
%30 artış

3.000

31.12.
2017
bilanço

13.000

31.12.2018

13.000

2.600

116

Yevmiye Defteri Kayıtları:
Yevmiye Defteri Kayıtları:
YDÖ Net Aktif Değer= YDÖ Aktif Değer-Birikmiş Amortisman=
YDÖ Net Aktif Değer= YDÖ Aktif Değer-Birikmiş Amortisman=
10.000-4.000=6.000
10.000-4.000=6.000
YD oranı 6.000/7.800
YD oranı 6.000/7.800
YD Oranı=1,30
YD Oranı=1,30
_____/____________________
_____/____________________
253 MAKİNELER
3.000
253 MAKİNELER
3.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
1.200
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
1.200
522 MDV YD.DEĞER ARTIŞFONUYEDEĞİ
1.800
522 MDV YD.DEĞER ARTIŞFONUYEDEĞİ
1.800
________/___________________
________/___________________
ŞayetŞayet
izleyen
yılda yılda
yeniden
değerleme
sonucunda
değer azalışı
hesaplama
izleyen
yeniden
değerleme
sonucunda
değerolmuşsa,
azalışı olmuşsa,
aşağıdaki
tabloda
görüldüğü
olacaktır:
Şayet izleyen
yılda
yenidenşekilde
değerleme
sonucunda değer azalışı olmuşsa, hesaplama
hesaplama
aşağıdaki
tabloda
görüldüğü
şekilde olacaktır:
aşağıdaki tabloda
görüldüğü
şekilde
olacaktır:
İşlem
Yılİşlem
Yıl
2018
2018
2019
Amortis
2019
Amortis
2019

Değer
2019
azalışı
Değer%30
azalışı %30
2019

BİLANÇO
2019
BİLANÇO

Giriş
değeri
Giriş
değeri

Sabit Kıymetin
Sabit Kıymetin
Değer
Değer
Artışı
Azalışı
Değer
Değer
Artışı
Azalışı

Ayrılan
Biriken
Yenide
Net
Amort
Ayrılan Amort
Biriken değerle
Yenide Aktif
Net
Tutarı
Dsonra
Amort
Amort Yedeği
değerle Değer
Aktif
Değer
Tutarı
Yedeği
Değer
Dsonra %20
%20
Değer
13.000
2600
7.800
1.800
5.200
13.000
2600
7.800
1.800
5.200
13.000
2.600
10.400
1.800
2.600
13.000
2.600
10.400
1.800
2.600

(3.900)
(3.900)
9.100
9.100
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(3.120)
(3.120)

(780)
(780)

7.280
7.280

1.020
1.020

1.820
1.820

4. Amortisman
Esasen BOBİ FRS’nin MDV’ların amortismanlarıyla ilgili düzenlemelerinin Tam Set TFRS den önemli bir farkı yoktur. VUK’nun ise amortismanlarla
ilgili düzenlemeleri TFRS’larından büyük ölçüde farklılık içermekte olup düzeltilmesi gerekir.
BOBİ FRS’ye göre ; Maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması zorunludur. VUK’ta olduğu gibi isteğe bağlı değildir.
Bir maddi duran varlığın önemli bir parçası, maddi duran varlıktan farklı
bir faydalı ömre sahip olabilir ve/veya bu parça için maddi duran varlık için
kullanılan amortisman yönteminden farklı bir amortisman yöntemi kullanılması gerekli olabilir. Bu durumda bu tür önemli parçalar ayrı bir şekilde amortismana tâbi tutulur.
Örneğin maddi duran varlığın önemli bir parçasının düzenli aralıklarla yenilenmesi durumunda söz konusu yenilenen parça maddi duran varlıktan ayrı
bir şekilde amortismana tâbi tutulmalıdır.
Arsa ve araziler sınırsız yararlı ömre sahip olduklarından amortismana tâbi
değildir. Ancak örneğin işletme içinde inşa edilmiş yollar ve arklar gibi sınırlı
faydalı ömre sahip olan bölümler amortismana tâbi tutulmalıdır.
Amortismana tâbi tutar; maddi duran varlığın maliyet bedelinden ya da
yeniden değerleme sonrası bulunan tutarından kalıntı değerin indirilmesi suretiyle belirlenir.
Maddi duran varlığın amortismana tâbi tutarı faydalı ömrü süresince sistematik bir şekilde dağıtılır. Faydalı ömür bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanım süresini ya da işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi
beklenen üretim veya kullanım miktarını ifade eder. Faydalı ömür işletme tarafından gerçekçi tahminlere dayanılarak belirlenir.
Amortisman işlemine, kıst amortisman uygulamasına uygun olarak varlık
kullanıma hazır olduğunda başlanır ve varlığın finansal tablo dışı bırakılmasıyla son verilir. Dolayısıyla dönem içerisinde kullanıma alınan varlıklar için
kullanılan gün esasına göre kıst amortisman hesaplanır.
Kalıntı değer, varlık cari dönem itibarıyla beklenen faydalı ömrünün ve
yaşının sonuna gelmiş olsaydı bu varlığın elden çıkarılması sonucunda elde
edilmesi beklenen tutardan, tahmini elden çıkarma maliyetleri çıkarıldıktan
sonra kalan tutardır. Kalıntı değer, önemsiz olması durumunda amortismana
tâbi tutarın belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik faydasının işletme
tarafından öngörülen tüketim şeklini yansıtacak şekilde belirlenir. Kullanılan
yöntem; maddi duran varlıktan elde edilecek gelecekteki ekonomik faydaların
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beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik meydana gelmediği sürece, dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde uygulanır.
Amortisman hesaplaması için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Doğrusal
yöntem, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemleri bu yöntemlere örnek verilebilir. Doğrusal yöntemde, varlığın kalıntı değeri değişmediği
sürece amortisman gideri faydalı ömrü boyunca sabit tutarlardadır. Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman gideri faydalı ömür boyunca azalır. Üretim
miktarı yönteminde beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır.
Amortisman ayırma işlemine, varlık atıl bırakıldığında ya da kullanımdan
kaldırıldığında da devam edilir. Ancak, üretim miktarı yöntemine göre amortisman yöntemleri uygulanırken, amortisman gideri, üretim veya kullanım olmadığı zamanlarda sıfır olabilir.
Varlığın kullanım şekli değiştiğinde, beklenmeyen ölçüde aşınma veya
yıpranma meydana geldiğinde, teknolojik gelişmeler olduğunda, piyasa fiyatlarında değişiklikler meydana geldiğinde veya benzeri durumlarda varlığın
kalıntı değeri, faydalı ömrü değişebilir.
Bu tür göstergelerin mevcut olması durumunda faydalı ömre, kalıntı değere ve amortisman yöntemine ilişkin önceki tahminler gözden geçirilir; beklentilerde farklılıklar olması durumunda kalıntı değerde, faydalı ömürde ve
amortisman yönteminde değişikliklere gidilir. Bu değişiklikler “Muhasebe
Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar” bölümü uyarınca muhasebe tahminlerindeki değişiklikler olarak nitelendirilir. Buna göre, yeni kalıntı değere
göre hesaplanan amortismana tâbi tutulmamış tutarlar, belirlenen yeni faydalı
ömür süresince seçilen amortisman yöntemine göre sistematik bir şekilde dağıtılır.
Döneme ilişkin amortisman giderleri, başka bir varlığın defter değerine
dâhil edilmediği sürece kâr veya zarara yansıtılır. Kâr veya zarara yansıtılan
amortisman giderleri Kâr veya Zarar Tablosunda ilgili varlığın kullanıldığı
işletme fonksiyonlarına ilişkin giderlerinin raporlandığı kalemlerde gösterilir.
Örneğin pazarlama departmanında kullanılan bir maddi duran varlığa ilişkin
amortisman gideri Kâr veya Zarar Tablosunda “Pazarlama Giderleri” kalemi
içerisinde sunulur.
Yukarıdaki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere BOBİ FRS amortisman
muhasebesi açısından bilgi için muhasebe amacına hizmet eden bir nitelik
taşımaktadır. Aşağıda BOBİ FRS’ye göre amortisman ayrılmasına ilişkin
basit örnekler verilmiştir.
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Örnek:
Aktife giriş değeri 110.000 TL, yararlı ömür tahmini 5 yıl ve beşinci yıl sonundaki hurda değer tahmini 10.000 TL olan bir sabit kıymetin
BOBİ FRS’ye uygun şekilde ayrılacak amortismanları aşağıda verilen
tablo üzerinde gösterilmiştir: 4. Yıl sonunda bu sabit kıymetin yararlı
kullanım ömrünün 8 yıl olduğu ve 8. Yıl sonunda hurda değerin 6.000 TL
olacağı tahmin edilmiştir.
Ayrılan Amort
1/5=%20

Birikmiş
Amortisman

Net
Defter
değeri

100.000

20.000

20.000

90.000

10.000

100.000

20.000

40.000

70.000

110.000

10.000

100.000

20.000

60.000

50.000

110.000

10.000

100.000

20.000

80.000

30.000

Yıllar

Aktif
Değeri

Hurda
değeri

Amort.tabi
değeri

1.yıl

110.000

10.000

2.Yıl

110.000

3.Yıl
4.Yıl

MUHASEBE TAHMİNİ DEĞİŞTİ yeni yararlı ömür 8 yıl dolayısıyla kalan yararlı ömür 4 yıl
110.000

6.000

30.0006.000=24.000

1/4=%25

5.yıl

110.000

6.000

24.000

6.000

86.000

24.000

6

110.000

6.000

24.000

6.000

92.000

18.000

7

110.000

6.000

24.000

6.000

98.000

12.000

8

110.000

6.000

24.000

6.000

104.000

6.000

Amortisman Tutarını Hesaplama Yöntemlerine İlişkin Örnek:
Tebliğ metinden anlaşılacağı üzere işletmeler normal amortisman, azalan
bakiyeler veya üretim miktarı yönteminden birini seçebilirler, şu şartla ki:
amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının işletme tarafından öngörülen tüketim şeklini yansıtacak şekilde belirlenmeli. Kullanılan
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yöntem ekonomik yararların beklenen tüketim şeklinde bir değişiklik meydana
gelmediği sürece dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.
Örnek:
Temmuz 2016’da 11.000 TL satın alınan bir fotokopi makinesinin faydalı ömrünün 4 yıl olduğunu ve dördüncü yıl sonundaki hurda değerinin
ise 1.000 TL olduğunu varsayalım. Bu makinenin toplam fotokopi çekme
kapasitesinin 5.000.000 adet olduğunu ve yıllar itibariyle çekilen fotokopi
adetlerinin ise aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:
1. yılda (6 ayda)
750.000 adet
2. yılda
1.400.000 adet
3. yılda
1.300.000 adet
4. yılda
800.000 adet
5. yılda (6 ay kullanıldı) 750.000 adet
Bu bilgiler ışığında fotokopi makinesinin amortisman tutarlarının hesaplanması üç yöntemde karşılaştırmalı bir şekilde aşağıda verilen tabloda gösterilmiştir:
YIL

Normal Amort

Azalan
Bakiyeler *
NADx%20

Amort
Tabi
Değer

Amort
Tutarı

Amort
Tabi
Değer

Amort

2016

10.000

1.250

10.000

1.250

10.000x750.000 /5.000.000
=1.500

2017

10.000

2.500

8.750

1.750

10.000x 1400/5.000 =2.800

2018

10.000

2.500

7.000

1.400

10.000x1.300/5.000 =2600

2019

10.000

2.500

5.600

1.120

10.000x800/5.000 =1.600

2020

10.000

1.250

4.480

4.480

10.000x750/5.000 =1.500

10.000

10.000

TOPLAM

10.00

Üretim miktarına göre
Cari ÜretimMiktarı +
ToplamÜretim

Tutarı

AMORTİSMAN
VUK azalan bakiyeleri kullanan işletmelere normalin 2 katı oran kullanma imkanı vermektedir. Bu
takdirde oran normal oranın 2 katı yani %40 olarak alınabilir. Vergi avantajından yararlanmak isteyen
mükellefler bu aranı %40 olarak alacaktır.
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5. Değer Düşüklüğü
Her bir raporlama dönemi sonunda maddi duran varlık kalemlerinde değer
düşüklüğü olup olmadığını ve varsa değer düşüklüğü zararının nasıl ölçülüp
muhasebeleştireceğini belirlemek için Bölüm 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nde belirtilen hükümler uygulanır.
Bu bölüm kapsamında konuyu kısa bir şekilde açıklamak gerekirse;
MDV’lar, geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tutarla Finansal Durum Tablosunda izlenemez.
Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarından büyük olması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Değer düşüklüğünün ortaya çıktığı
durumlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MDV
Net
Defter
Değeri

MDV Satış
Maliyeti
Düşülmüş
GUD

MDV
Kullanılabilir
Değeri

Geri Kazanılabilir
Değer

Değer
Düşüklüğü

50.000

52.000>

51.000

52.000

Düşüklüğü
YOK

50.000

47.000

<48.000

48.000

2.000

50.000

45.000>

43.000

45.000

5.000

Geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
Her raporlama dönemi sonunda varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
bir göstergenin mevcut olup olmadığı değerlendirilir. Bu tür bir göstergenin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarı belirlenir.
Maddi duran varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin herhangi bir
göstergenin bulunmadığı durumlarda geri kazanılabilir tutarın belirlenmesine
gerek yoktur.
Bir maddi duran varlığın geri kazanılabilir tutarı, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer ise bir varlığın, bilgili
ve istekli taraflar arasında karşılıklı pazarlık ortamında piyasa şartları çerçe-
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vesindeki satış tutarından, elden çıkarma maliyetleri indirildikten sonra elde
edilebilecek tutarıdır. Bu doğrultuda,
• karşılıklı pazarlık ortamında yapılmış bir satış anlaşmasındaki fiyat
veya
• aktif bir piyasadaki fiyat,
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değere ilişkin gerçekçi bir kanıt sağlar.
Kullanım değeri bir varlıktan kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit
akışlarının bugünkü değeridir.
Değer düşüklüğüne uğrayan, kaybolan ya da vazgeçilen maddi duran varlık kalemleri için üçüncü taraflardan alınacak tazminatlar, ancak ilgili tazminat tahsil edilebilir duruma geldiğinde kâr veya zarara yansıtılır.
(Değer düşüklüğü ayrılmasına ilişkin örnekler için kitabın ilgili bölümüne
bakınız.)
6. Finansal Tablo Dışı Bırakma
Bir maddi duran varlık kalemi, elden çıkarıldığında (satış olabilir veya
takas olabilir) veya varlıktan gelecekte herhangi bir ekonomik yarar beklenmediği durumda finansal tablo dışı bırakılır.
Bir maddi duran varlık kaleminin finansal tablo dışı bırakılmasından doğan
kazanç ya da kayıp kâr veya zarara yansıtılır.
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BÖLÜM 13
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
41
Prof. Dr. Nuran Cömert*

1. Genel Açıklama
İşletmeler, bazı gayrimenkullerini (arazi, bina veya her ikisini birden) mal
veya hizmet üretimi veya arzında ya da idari amaçlarla değil, kira geliri veya
değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım amacıyla
elde tutabilirler. Bu nedenle bu varlıklar, işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışı yaratırlar. Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bu özellikleri taşıyan varlıklar,
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak nitelendirilir.
Gerek VUK gerekse MSUGT, bu tür işletme varlıkları için ayrı bir düzenleme öngörmemekte, bunları da kullanım amaçlı maddi duran varlıklar gibi
dikkate almaktadır.
Tam Set TFRS’den önemli fark içermeyen BOBİ FRS de bu tanımı aynen
benimsemiş ve bu tür gayrimenkullerin nasıl muhasebeleştirileceğini Standardın 13 nolu bölümünde açıklamıştır. Aşağıdaki tabloda Tam Set TFRS ve
BOBİ FRS’ nin içerik karşılaştırması verilmiştir. BOBİ FRS ile tam set düzenlemenin özde büyük bir farkı olmamakla birlikte, tam set içerik olarak
oldukça detaylı düzenlenmiştir.

*41 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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TABLO 1:
MDV’larla İlgili Standartların İçerik Karşılaştırması
TAM SET TFRS
TMS-40

BOBİ FRS
•
•
•
•
•
•

Kapsam
İlk Kayıt ve Ölçüm
Sonraki Ölçüm
Sunum
Sınıf Değişikliği
Finansal
Tablo
Bırakma

•
•
•
•
Dışı

•
•
•

•
•
•

•

Amaç
Kapsam
Tanımlar
Gayrimenkulün yatırım
amaçlı gayrimenkul veya
sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkul olarak sınıflandırılması
Muhasebeleştirme
Muhasebeleştirme sırasında
ölçme
Muhasebeleştirme sonrasında ölçme
-Muhasebe politikası
-Gerçeğe uygun değer
yöntemi
-Gerçeğe uygun değerin
güvenilir bir şekilde
ölçülememesi
-Maliyet yöntemi

KOBİ UFRS
•
•

•
•
•
•

Kapsam
Yatırım amaçlı gayri
menkullerin tanımı ve ilk
muhasebeleştirilmesi
İlk muhasebeleştirmede
ölçüm
Muhasebeleştirme sonrası
ölçüm
Transferler
Açıklamalar

Transferler
Elden Çıkarma
Açıklama
-GUD Yöntemi ve Maliyet
Yöntemi
-GUD yöntemi
-Maliyet yöntemi
Geçiş hükümleri
GUD Yöntemi
Maliyet Yöntemi
İşletme Birleşmeleri
Yatırım amaçlı gayrimenkulün transferi

BOBİ FRS’ye göre bu tür gayrimenkuller, işletmenin mülkiyetinde olan varlıklar olabileceği gibi, kiracı tarafından finansal kiralama yoluyla elde tutulan varlıklar da olabilir. Ayrıca gelecekte yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere inşa
edilen veya geliştirilen gayrimenkuller de bu kapsamda değerlendirilir.
Bir gayrimenkulün bir bölümü yatırım amacıyla elde tutulurken diğer bölümü
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de işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla elde tutulabilir. Yatırım amaçlı
gayrimenkul olarak kullanılacak bölümün gerçeğe uygun değeri aşırı maliyet
veya çabaya katlanılmadan ölçülemiyorsa gayrimenkulün tamamı “Maddi Duran
Varlıklar” bölümü uyarınca Maddi Duran Varlık olarak değerlendirirlir42.
2. İlk Kayıt ve Ölçüm
Yatırım amaçlı gayrimenkulleri ilk kayda almada kullanım amaçlı
MDV’lardan bir farkı bulunmamakta olup Maddi Duran Varlıklar’ın ilk ölçüm hükümleri uygulanarak maliyet bedeliyle ölçülürler.
Daha önce de vurguladığımız üzere; Yatırım amaçlı gayrimenkullerin Tam
Set TFRS’de vadeli alımda maliyeti eşdeğer peşin ödeme tutarıdır. Peşin tutar ile toplam ödemeler arasındaki fark ertelenmiş vade farklarında izlenmekte
,dönemler itibariyle faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir. BOBİ FRS ile
Tam Set TFRS’deki düzenleme arasındaki en önemli farklardan birisi budur.
Vadeli edinilse dahi ilk ölçümde maliyet değeriyle kayda alınırlar.
Bununla birlikte finansal kiralama yoluyla elde tutulan yatırım amaçlı
gayrimenkullerin ilk kayda alma sırasındaki değeri, kiracı tarafından finansal
kiralamaların ilk ölçümüne ilişkin “Kiralamalar” bölümündeki hükümler uygulanarak belirlenir.
Geleneksel Kiralama43 yoluyla elde tutulan bir gayrimenkulün yatırım
amaçlı bir gayrimenkul tanımını karşılaması durumunda, bu gayrimenkule
ilişkin haklar yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılabilir. Bu durumda bu gayrimenkullere ilişkin haklar ilk kez kayda alınırken “Kiralamalar”
bölümündeki geleneksel kiralamaya ilişkin hükümler yerine finansal kiralamaya ilişkin hükümler uygulanır. Bu hakların sonraki ölçümü ise bu bölüm
uyarınca yapılır. Bu durumda, gerek ilk kayda almada gerekse sonraki ölçümlerde değerlemesi yapılacak unsur, sözleşmeye konu gayrimenkulün kendisi
değil bu gayri menkul üzerinde tesis edilen haktır. Ayrıca işletmeler, kiralama
sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini “Kiralamalar”bölümünün finansal kiralamaya ilişkin hükümlerini uygulayarak kayda alır ve ölçer.
3. Sonraki Ölçüm
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, ilk kayda almadan sonra gerçeğe uygun
değer yöntemi ya da maliyet yöntemi uygulanarak ölçülebilir. Bu seçim mu42 Tebliğin taslak metninde şu hüküm kaldırılmış, daha basit ve somut bir ifade getirilmiştir:Bu
bölümlerin birbirinden bağımsız olarak satılmalarının ya da finansal kiralama yoluyla kiralanmalarının
mümkün olması durumunda, ilgili gayrimenkulün yatırım amacıyla elde tutulan bölümü yatırım amaçlı
gayrimenkul olarak, diğer bölümü ise maddi duran varlık olarak dikkate alınır.
43 Gerek Tam Set TFRS gerek bu standardın ilk taslak halinde faaliyet (operasyonel) kiralaması olarak
geçen kiralama bu standartta geleneksel kiralama olarak ifade edilmiştir. Esasen faaliyet kiralaması
sözcüğü de İngilizce anlamını tam vermemektedir. Doğrusu Faaliyetle İlgili Kiralamadır.
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hasebe politikası tercihi olup seçilen yöntem yatırım amaçlı gayrimenkullerin
tamamına uygulanır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçümünde, gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması durumunda daha sonra muhasebe politikasında bir
değişikliğe gidilerek yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet yöntemiyle
ölçülemez.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer modeli yöntemi
kullanılarak ölçülmesi durumunda tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerin raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi ve bu
değerleri üzerinden Finansal Durum Tablosunda gösterilmesi gerekir. Gerçeğe uygun değerin tespitinde, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” Bölümünde yer alan 9.27-9.29 paragrafları kıyasen uygulanır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin dönemler itibarıyla gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişiklikler kâr veya zarara yansıtılır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemi
seçilmiş olsa da yatırım amaçlı gayrimenkullerden gerçeğe uygun değeri aşırı
maliyet veya çabaya katlanmadan ölçülemeyenler maliyet bedeliyle ölçülür.
Bu durumda ilgili gayrimenkulün ölçümünde “Maddi Duran Varlıklar’ Bölümünde yer alan maliyet- amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılır
(Yani amortisman ayrılır, değer düşüklüğü karşılığı ayrılır).
Bu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin aşırı maliyet veya çabaya
katlanmadan ölçülebilir hale gelmesi durumunda, bu gayrimenkuller gerçeğe
uygun değeri üzerinden ölçülmeye başlanır ve tespit edilen gerçeğe uygun değeriyle, önceki defter değeri arasındaki fark “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değer Artış ve Satış Kazançları veya Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer
Azalış ve Satış Zararları” kaleminde kâr veya zarara yansıtılır.
Gerçeğe uygun değer yöntemi uygulanırken gayrimenkulün gerçeğe uygun
değeri, ilgili gayrimenkulün değerlemesini yapmak üzere kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş kişiler tarafından belirlenebileceği gibi gerekli mesleki bilgiye sahip
ve gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan kişiler tarafından
da belirlenebilir. Değerlemelerin kimler tarafından yapıldığı dipnotlarda açıklanır.
Yatırım amaçlı gayri menkullerin yeniden değerleme işlemleri kullanım amaçlı maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemlerine benzediği için burada örnek verilmemiştir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet yöntemi kullanılarak ölçülmesi
durumunda tüm yatırım amaçlı gayrimenkuller “Maddi Duran Varlıklar” bölümünde yer alan maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak
ölçülür.
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Yatırım amaçlı gayri menkullerin amortisman işlemleri MDV’lara
benzediği için ayrı bir örnek verilmemiştir.
4. Sunum
Yatırım amaçlı gayrimenkuller Finansal Durum Tablosunda “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” kaleminde ayrı olarak sunulur.
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin
değer artış kazançları ya da değer azalış zararları Kâr veya Zarar Tablosunda “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış ve Satış Kazançları” ya da
“Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalış ve Satış Zararları” kaleminde
ayrı olarak sunulur.
Bununla birlikte maliyet değeriyle değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin amortisman giderleri ve değer düşüklüğü zararları Kâr veya
Zarar Tablosunda Diğer Faaliyetlerden Giderler altında “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalış ve Satış Zararları” kaleminde gösterilir.
Standardın taslak tebliğinde yer alan “Finansal Durum Tablosunda maliyet
modeli kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller ile gerçeğe uygun değer modeli kullanılarak değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller alt
kalemlerde ayrı bir şekilde gösterilir.” hükmü kaldırılmıştır.
5. Sınıf Değişikliği44
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elde tutulma amacının farklılaşması durumunda yeni elde tutulma amacına uygun olarak, bu varlıklar maddi duran
varlıklara ya da stoklara aktarılır.
Bu durumda, gayrimenkulün sınıf değişikliği tarihindeki değeri bu Bölüm’e
göre tespit edilir ve tespit edilen değeriyle ilgili varlık gruplarına aktarılır.
Örneğin yatırım amaçlı elde tutulan ve gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir
binanın idari amaçla kullanılmaya başlanması durumunda, binanın bu değişikliğin gerçekleştiği (transfer) tarihindeki gerçeğe uygun değeri tespit edilir, gerçeğe
uygun değerde bir değişiklik meydana gelmiş ise fark kâr veya zarara yansıtılır ve
yeni tespit edilen gerçeğe uygun değeriyle maddi duran varlıklara aktarılır.
Örnek:
2018 yılının sonuna kadar GUD ile kayıtlarda izlenen bir iş hanı 2019
yılı başından itibaren idari ofis olarak kullanılmaya başlanılacaktır.
31.12. 2018 tarihi itibariyle yeniden değerlemeden sonraki net aktif değeri 9.000.000 TL olan bu varlığın Gayri Menkul Değerleme Uzmanınca
44 Taslak tebliğde ve Tam Set TFRS de transferler başlığı burada sınıf değişikliği terimiyle ifade edilmiştir.
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belirlenen GUD 10.000.000 TL ise aradaki 1.000.000 TL dönemin karına
yansıtılır. Bu bina yeni dönemde MDV’lar kaleminde 10.000.000 TL ile
izlenmeye başlanılır.
Bir maddi duran varlığın ya da stoğun yatırım amaçlı olarak elde tutulmaya başlanması durumunda, bu varlıklar sınıf değiştirme tarihindeki (gerçeğe
uygun değer yöntemi tercihinde) gerçeğe uygun değeri veya (maliyet yöntemi
tercihinde) defter değeri üzerinden yatırım amaçlı gayrimenkullere aktarılır.
Bu durumda, yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer modeli uygulanarak ölçülüyor ve gerçeğe uygun değer aşırı maliyet veya çabaya katlanmadan belirlenebiliyorsa gayrimenkulün transfer tarihindeki gerçeğe uygun
değeri tespit edilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değeriyle ölçülüyorsa, bir
maddi duran varlığın yatırım amaçlı gayrimenkullere aktarılması durumunda
varlığın sınıf değişikliği tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle önceki defter değeri arasındaki fark, “Maddi Duran Varlıklar”bölümüne göre yeniden değerleme artışı ya da yeniden değerleme azalışı olarak dikkate alınır. Söz konusu
yatırım amaçlı gayrimenkul finansal tablo dışı bırakıldığında bu varlığa
ilişkin olarak yeniden değerleme yedeğinde yer alan birikmiş tutar “Geçmiş Yıllar Kârları/ Zararları” kalemine aktarılır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değeriyle ölçülüyorsa, Stok
olarak sınıflandırılan bir stokun yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmesi durumunda ise stokun transfer tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle önceki defter değeri arasındaki fark “Satışların Maliyeti” kaleminde kâr veya
zarara yansıtılır.45
Eğer yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet yöntemi kullanılarak ölçülüyorsa, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılacak maddi duran varlık
ya da stok defter değeri (yani Maddi Duran Varlıklar Bölümü ya da Stoklar Bölümüne göre izlenen değeri) üzerinden yatırım amaçlı gayrimenkullere
transfer edilir.
6. Finansal Tablo Dışı Bırakma
Bir yatırım amaçlı gayrimenkul kalemi, elden çıkarıldığında veya varlıktan gelecekte herhangi bir ekonomik yarar beklenmediği durumda finansal
tablo dışı bırakılır. Gayrimenkulün finansal tablo dışı bırakılmasından doğan
kazanç ya da kayıp, kâr veya zarara yansıtılır.
45 Taslak düzenlemede Satışların Maliyeti kavramı yer almıyordu. Tam sette de SMM kavramı yer almamakla birlikte tamamlayıcı şu ibare yer almaktadır: “Stoklardan, gerçeğe uygun değer esasından izlenecek
olan yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan transferlerde, stokların satılmasında uygulanan işlem uygulanır.”
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BÖLÜM 14
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

*
Prof. Dr. Mert Erer46
1. Giriş
BOBİ FRS’ye göre maddi olmayan duran varlık fiziksel niteliği bulunmayan ancak tanımlanabilir nitelikteki parasal olmayan varlıktır. Söz konusu
tanımda geçen “tanımlanabilir” kavramı varlığın işletmeden ayrılabilir olması
ve sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması
özelliklerini ifade etmektedir. Varlık işletmeden ayrılabilme ya da bölünebilme özelliğine sahip ise ve bir sözleşmeyle tanımlanabilir varlıkla ya da
yükümlülükle birlikte veya ayrı olarak satılabilir, devredilebilir, lisans altına
alınabilir, kiralanabilir ya da takas edilebilir özellikte ise ilgili varlığın işletmeden ayrılabildiği kabul edilmektedir.
Örnek: Yayıncılık işiyle uğraşan ABC AŞ’nin pazar payı son zamanlarda
yayınladığı kitapların yoğun ilgi görmesi üzerine % 30’lara çıkmıştır. Daha
da büyümek ve pazar payını artırmak amacıyla ABC AŞ 90.000 TL masrafa
katlanarak iki farklı şehirde yeni şubeler açmıştır. Ayrıca ünlü bir araştırmacı
yazara Türkiye’nin gölleri ile ilgili bir kitap yazdırılmıştır ve yazara telif ücreti olarak 15.000 TL ödenmiştir. ABC AŞ dönem sonunda pazar payını, yeni
şube açmak için katlandığı masrafları ve kitabın yayın haklarını bilançosunda
varlık olarak sunmak istemektedir.
Kitabın yayın hakları hem işletmeden ayrılabilir olduğundan hem de sözleşmeye bağlı haklardan doğduğundan bilançoda aktifleştirilebilir. Ancak,
ABC AŞ’nin yeni şube açmak için katlandığı masrafların ve pazar payının
işletmeden ayrılmasının mümkün olmaması ve yasal haklardan kaynaklanmaması nedeniyle bu Bölüm kapsamında maddi olmayan duran varlık tanımını
sağlamamaktadır. Yeni şube açmak için katlanılan masraflar aktifleştirilmeyip
dönem gideri olarak sunulacak, pazar payı artışı ile ilgili ise finansal tablolarda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan “kontrol” kavramına BOBİ FRS’nin maddi olmayan duran varlıklarla ilgili 14. Bölümü’nde
yer verilmemiştir. Aslında BOBİ FRS’nin Kavramsal Çerçeve ve Finansal
Tablolar başlıklı 1. Bölümü’nde yapılan varlık tanımı içerisinde “…hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup…” ifadesi geçmektedir. Bu ifadeden, işletme-

*46 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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nin varlık üzerinde kontrol gücünün bulunmasının muhasebeleştirmenin (aktifleştirmenin) genel bir koşulu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yine de, kontrol
kavramının maddi olmayan duran varlıklar için ayrı bir önem arz etmesi nedeniyle, TMS 38’de olduğu gibi, kontrol kavramına maddi olmayan duran varlıklarla ilgili 14. Bölüm’de yer verilmesinin daha doğru olacağı görüşündeyiz.
İş birleşmeleri sonucu ortaya çıkan şerefiyenin ve işletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satış amacıyla elde tuttuğu maddi olmayan duran varlıkların kayda alınma ve ölçüm hükümleri BOBİ FRS’nin diğer Bölümlerinde ele
alındığından bu Bölüm hükümleri iş birleşmeleri sonucu ortaya çıkan şerefiye
ve işletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satış amacıyla elde tuttuğu maddi olmayan duran varlıklar için uygulanmaz. İş birleşmelerinde ortaya çıkan
şerefiyenin kayda alınma ve ölçüm hükümleri Bölüm 21 İşbBirleşmeleri’nde,
işletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satış amacıyla elde tuttuğu maddi olmayan duran varlıkların kayda alınma ve ölçüm hükümleri ise Bölüm 6
Stoklar’da ele alınmıştır. Bunların yanı sıra, madenler üzerindeki haklar ve
maden kaynakları bu Bölüm kapsamında maddi olmayan duran varlık olarak
değerlendirilmez.
Örnek: Herhangi bir yayın organı bulunmayan XYZ İşletmesi olağan faaliyetleri kapsamında büyük spor organizasyonlarının yayın haklarını ilgili
uluslararası kuruluşlardan satın almakta ve bu hakları diğer işletmelere satmaktadır. XYZ İşletmesi söz konusu yayın haklarını muhasebeleştirirken ve
sonraki dönemlerde ölçerken Bölüm 6 Stoklar hükümlerini uygulayacaktır.
Genellikle bir varlık hem maddi hem de maddi olmayan unsurları birlikte
içerir. Böyle bir durumda varlık için hangi unsurun daha önemli olduğuna
karar verilmek suretiyle ilgili varlık maddi duran varlık ya da maddi olmayan
duran varlık olarak kayda alınır.
Örnek:47 Karatekinler AŞ muhasebe bölümde kullanılmak üzere bir bilgisayar ile birlikte işletim sistemi ve muhasebe programı da satın almıştır.
Bilgisayar donanımının üzerinde önceden yüklenmiş olarak gelen gömülü yazılımlar, bilgisayarın çalışması için gerekli olduğundan bilgisayarın ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edilir ve duran varlık olarak bilgisayarın maliyet bedeline dahil edilir. Buna rağmen, işletim sistemi donanımın ayrılmaz bir parçası olmadığı için, bu Bölüme göre maddi olmayan duran varlık olarak kabul
edilir ve işletim sisteminin bedeli maddi olmayan duran varlık olarak sunulur.
Bilgisayara yüklenen muhasebe yazılımı da bilgisayarın ayrılmaz bir parçası
47 Sumer, H. ve Erer,M.: Yazılımların TMS 38’e Göre Değerlendirilmesi, Mali Çözüm, Cilt 2, S. 25-40, 2010.
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değildir. Ayrıca söz konusu yazılım işletmeye ekonomik fayda sağlamak bakımından üzerinde taşındığı fiziksel cisimden (örneğin CD) daha önemli olduğu
için maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır.
2. İlk Kayıt
İlke olarak, maddi olmayan duran varlıklar ilk kayda almada maliyet bedeliyle ölçülür.Bununla birlikte, maliyet bedelinin belirlenmesi maddi olmayan
duran varlığın elde edilme şekline göre değişmektedir. Maddi olmayan duran
varlıklar satın alma yoluyla, iş birleşmesi kapsamında, takas yoluyla, kiralama
kapsamında veya işletme içinde oluşturulmak suretiyle edinilebilir.

Şekil 1: Maddi Olmayan Duran Varlık Edinme Şekilleri
Bölüm 14’te öngörülen bu beş edinme şekline devlet teşviği yoluyla edinmenin de eklenmesi ve bu yolla edinilen maddi olmayan duran varlıkların
muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak Bölüm 16 Devlet Teşvikleri’ne atıf yapılmasının Bölüm 14’ün tamlığını sağlamak açısından önemli olduğu görüşündeyiz.
Satın alma yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlığın maliyet bedeli, ticari iskontolar ve indirimler çıkarıldıktan sonraki satın alma fiyatı, satın
alma işlemine bağlı olarak yapılan giderler ile varlığın amaçlanan kullanıma
hazır hale getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerden oluşur.
Bu çerçevede;
• gümrük vergileri,
• satın alma sırasında ödenen, iade alınamayan vergi resim ve harçlar,
• noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon vb. giderler,
• varlıkla ilgili olarak yapılan işlerden dolayı serbest meslek erbabına
ödenen ücretler ve
• varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri
satın alma yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlığın maliyetine
dâhil edilebilir.
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Bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan maddi
olmayan duran varlıklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi
beklenen nakit tutar üzerinden ölçülürken; bir yıldan uzun vadeli bir ödeme
karşılığında satın alınan maddi olmayan duran varlıklar ise, vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden ölçülür. Vade farkı tutarı etkin faiz yöntemine
göre hesaplanan faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.
Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin borçlanma maliyetleri ilke olarak
oluştukları dönemde kâr veya zarara yansıtılır. Ancak oluşturulması normal
şartlar altında bir yıldan daha uzun süren maddi olmayan duran varlıklar için
katlanılan borçlanma maliyetleri kullanıma hazır hale geldiği tarihe kadar
maddi olmayan duran varlığın maliyetine dâhil edilir.
Maddi olmayan duran varlığın iş birleşmesi kapsamında edinilmiş olması
durumunda maliyet bedelinin Bölüm 21 İş Birleşmeleri’ne göre edinim tarihinde belirlenen değer olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda; edinen işletme,
birleşme tarihi itibarıyla edinilen işletmenin BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanmış kendi finansal tablolarında yer alan varlık ve yükümlülükleri, güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri
üzerinden ölçeceği, ancak gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen varlık ve yükümlülüklerin edinilen işletmenin birleşme tarihi itibarıyla
finansal tablolarında yer alan defter değerleri üzerinden kayda alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, edinen işletmenin edinilen işletmenin birleşme tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer almayan varlık ve yükümlülüklerini kayda
alamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bununla birlikte, günümüzde gerçekleştirilen çoğu işletme birleşmesinde
maddi olmayan duran varlıkların büyük önem arz ettiği kabul edildiğinde, şerefiyeden ayrılabilen her bir maddi olmayan duran varlığın edinilen işletmenin
finansal tablolarında yer alıp almadığına bakılmaksızın varlık tanımı ve genel
muhasebeleştirme şartlarını taşıdığında şerefiyeden ayrı olarak kayda alınmasının gerekli olduğu görüşündeyiz. Bu çerçevede, Bölüm 14 Maddi Olmayan
Duran Varlıklar’a veya Bölüm 21 İş Birleşmeleri’ne, BOBİ FRS kullanacak
şirketlere de fazladan iş yükü ve mali yük getirmemek amacıyla, işletme birleşmesi yoluyla edinilen maddi olmayan duran varlığın makul bir çaba ile
tanımlanabilir hale gelmesi ve varlığın gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak
belirlenebilmesi durumunda maddi olmayan duran varlığın şerefiyeden ayrı
olarak kayda alınabilmesine imkan verilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Örnek (Adidas, 2016): 5 Ağustos 2015 tarihinde adidas International BV
(adidas), runtastic GmbH’nın (runtastic) tamamını nakit 213 Milyon Avro ve
gelecek üç yıldaki performansa göre belirlenecek ek ödemeleri yapma taah134

hüdü karşılığında satın almıştır. Adidas, Runtastic’in kendi finansal durum
tablosunda sunamadığı ancak işletme birleşmesi sonucunda tanımlanabilir
ve değeri güvenilir şekilde ölçülebilir hale gelen maddi olmayan varlıkların
gerçeğe uygun değerlerini aşağıdaki şekilde hesaplayarak konsolide finansal
tablolarına dahil etmiştir:
• Marka değeri telif ücretlerinden arındırma yönetimi kullanılarak 31
Milyon Avro olarak belirlenmiştir.
• Runtastic’in oluşturduğu teknoloji yenileme maliyeti yöntemine ve diğer maddi olmayan duran varlıklar ilave kazançlara dayalı değerleme
yöntemine göre toplam 21 Milyon Avro olarak belirlenmiştir.
Adidas şirketi, BOBİ FRS kullanıyor olsaydı yukarıda belirtilen maddi olmayan duran varlıkları şerefiyeden ayrı olarak kayda alamayacaktı.
Bir veya birden fazla maddi olmayan duran varlığın, parasal ve/veya parasal olmayan kalemler ile takas edilerek edinilmesi durumunda, edinilen maddi
olmayan duran varlığın veya varlıkların maliyeti, elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değeri esas alınarak belirlenir. Takas işleminde parasal
olmayan kalemin yanı sıra, parasal bir kalem de alınmış veya verilmiş ise elden
çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değerine ödenen parasal kalemin
gerçeğe uygun değeri eklenir ya da elden çıkarılacak parasal olmayan kalemin
net defter değerinden alınan parasal kalemin geçeğe uygun değeri indirilir.
Örnek: Beyaz eşya ticareti ile uğraşan X AŞ ürünlerinin internet üzerinden satışını artırmak amacıyla sanal alışveriş merkezi hizmeti veren Z AŞ ile
bir anlaşma yapmıştır. X AŞ sanal alış-veriş merkezinde ürünlerinin teşhirini
ve satışını 3 sene boyunca yapabilmek için Z AŞ’ye net defter değerleri toplamı 24.000 TL olan 20 adet bilgisayar ile birlikte 6.000 TL nakit para vermiştir. X AŞ’ye sunulan hizmetleri kapsayan paketin normal koşullarda net
satış fiyatı 32.000 TL’dir. Bu durumda, X AŞ Z AŞ’ye verdiği bilgisayarların
net defter değerine ödediği nakit parayı ilave ederek aldığı hizmeti 30.000
TL (= 24.000+6.000) değerle maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlarına
alacaktır. Bu Bölüm düzenlemelerine göre takas yoluyla elde edilen maddi
olmayan duran varlığın maliyeti belirlenirken gerçeğe uygun değer (32.000
TL) dikkate alınmamaktadır.
Bir maddi olmayan varlığın takas yoluyla edinilmesi durumunda edinilen ve elden çıkarılan parasal olmayan varlıkların net defter değeri yerine,
güvenilir olarak belirlenebilmesi durumunda gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçülmesinin işlemin özünü daha gerçeğe uygun bir şekilde yansıtacağı görüşündeyiz.
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Bir maddi olmayan duran varlığın Bölüm 15 Kiralamalar kapsamına giren bir işlemle edinilmesi durumunda bu varlığın maliyeti söz konusu Bölüm
uyarınca belirlenir.
İşletmede oluşturulan bir maddi olmayan duran varlığın kayda alınıp alınmayacağının değerlendirilmesinde, ilgili varlığın oluşum süreci araştırma safhası ve geliştirme safhası olarak ikiye ayrılır.Bu Bölüm çerçevesinde araştırma safhası “yeni bir bilimsel ya da teknik bilgi elde etme beklentisiyle yapılan
inceleme” şeklinde tanımlanmıştır. Geliştirme safhası ise “ticari üretime ya
da kullanıma başlanmadan önce, araştırma sonuçlarının ya da diğer bilgilerin yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, cihaz, ürün, süreç, sistem
ya da hizmetlerin üretiminin planlanmasında veya tasarımında uygulanması”
şeklinde ifade edilmiştir.

Şekil 2: Araştırma ve Geliştirme Safhasında Yapılan Harcamaların Muhasebeleştirilmesi
Araştırma safhasında yapılan harcamalar aktifleştirilmeyip gerçekleştiğinde gider olarak kâr veya zarara yansıtılırken, geliştirme safhasında yapılan
harcamalar aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması halinde maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilir:
• Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması.
• İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma niyetinin bulunması.Maddi olmayan duran varlığı
kullanma veya satma imkânının bulunması.
• Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı
nasıl sağlayacağının belirli olması. Ayrıca, maddi olmayan duran var136

lığın ürününün veya kendisinin bir piyasasının olması ya da işletme
bünyesinde kullanılacak olması durumunda buna elverişli olması.
• Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı
kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların
mevcut olması.
• Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması.
Bir maddi olmayan duran varlık oluşturulmasına yönelik işletme içi bir
projenin araştırma safhasıyla geliştirme safhasının ayırt edilememesi durumunda, harcamalar araştırma safhasında yapılmış gibi dikkate alınır.
Yukarıda belirtilen koşulların sağlandığı tarihten itibaren katlanılan harcamalar işletme içi oluşturulan maddi olmayan duran varlığın maliyetini oluşturur. Daha önce gider olarak kayda alınan harcamaların sonradan ilgili varlığın maliyetine dâhil edilmesine izin verilmemiştir. İşletmede oluşturulan bir
maddi olmayan duran varlığın maliyeti, yönetim tarafından amaçlanan şekilde
çalışabilmesi için varlığın oluşturulması, üretilmesi, hazırlanması için gerekli
olan ve varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetleri içerir. Aşağıda sayılan harcamalar duran varlığın maliyetine dâhil edilebilir:
• kullanılan veya tüketilen malzeme ve hizmet maliyetleri,
• ödenen ücretler,
• yasal hakkın tesciline yönelik ödemeler ve
• kullanılan varlıklara ilişkin amortisman ve itfa payları.
İşletmede oluşturulan şerefiye ile maddi olmayan unsurlar için katlanılan
harcamalar ilke olarak aktifleştirilmezler. Bu harcamalar oluştukları dönemde
gider olarak kâr veya zarara yansıtılır. Bu Bölüm uyarınca, aşağıdakilere ilişkin harcamaların aktifleştirilmesine izin verilmez:
• İşletme içi oluşturulan şerefiye,
• İşletme içi oluşturulan markalar, logolar, yayın hakları, müşteri listeleri ve özü itibarıyla bunlara benzer nitelikteki kalemler.
• Kuruluş ve örgütlenme giderleri.
• Eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar,
• Reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar,
• Bir işletmenin kısmen veya tamamen yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılandırılması sırasında katlanılan harcamalar.
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3. Sonraki Ölçüm
Maddi olmayan duran varlıklar ilk kayda almadan sonra birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmek suretiyle maliyeti üzerinden değerlenir.
4. İtfa
Sınırlı Faydalı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İtfaya tabi tutar maddi olmayan duran varlığın maliyet bedelinden kalıntı
değerin indirilmesi suretiyle belirlenir. Bu bölümde kalıntı değer, bir varlık
tahmin edilen faydalı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden
çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan elden çıkarmanın tahmini
maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutar olarak tanımlanmıştır. Bir maddi
olmayan duran varlığın kalıntı değeri, aşağıdaki durumlar söz konusu olmadıkça sıfır kabul edilir:
- Üçüncü bir şahıs, ilgili varlığı yararlı ömrünün sonunda satın alacağını
taahhüt etmiştir ya da
- Varlığın aktif bir piyasası mevcuttur ve
- Kalıntı değer bu piyasa aracılığıyla belirlenebilmekte ve
- Varlığın yararlı ömrünün sonunda da böyle bir piyasanın mevcut olması
muhtemeldir.
İtfa işlemine dönem içerisinde kullanıma alınan varlıklar için kullanılan gün
esasına göre kıstamortisman uygulamasına uygun olarak varlık kullanıma hazır
olduğunda başlanır ve varlığın finansal tablo dışı bırakılmasıyla sona erer. Maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı faydalı ömrü süresince sistematik bir
şekilde dağıtılır. Faydalı ömür bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanım
süresini veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim veya
kullanım miktarını ifade eder. Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri
işletmeler tarafından gerçekçi tahminlere dayanılarak serbestçe belirlenir.
Sözleşmeden doğan haklardan veya diğer yasal haklardan kaynaklanan
bir maddi olmayan duran varlığın faydalı ömrü, sözleşmeden doğan hakların
veya diğer yasal hakların geçerlilik süresini aşamaz; ancak işletmenin varlığı
kullanmayı öngördüğü süreye bağlı olarak bu sürelerden daha kısa olabilir.
İtfa yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının işletme tarafından
öngörülen tüketim şeklini yansıtacak şekilde belirlenir ve dönemler itibarıyla
tutarlı bir şekilde uygulanır. Varlığın kullanım şekli değiştiğinde, teknolojik
gelişmeler olduğunda, piyasa fiyatlarında değişiklikler meydana geldiğinde
veya benzeri durumlarda varlığın kalıntı değeri, yararlı ömrü veya itfa yönteminde değişiklikler meydana gelebilir.
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İtfa uygulaması için doğrusal yöntem, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim
miktarı yöntemleri kullanılabilir. Ekonomik faydanın beklenen tüketim şeklinin güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumda doğrusal yöntem kullanılarak ilgili varlık itfa edilir.
Döneme ilişkin itfa giderleri, başka bir varlığın defter değerine dâhil edilmediği sürece kâr veya zarara yansıtılır. Kâr veya zarara yansıtılan itfa giderleri Kâr veya Zarar Tablosunda ilgili varlığın kullanıldığı işletme fonksiyonlarına ilişkin giderlerinin raporlandığı kalemlerde gösterilir.
Örnek: X AŞ, 01.06.2018 ile 30.06.2018 tarihleri arasında düzenlenecek
olan bir spor organizasyonun yayın haklarını 15.10.2017 tarihinde 800.000
TL’ye satın almıştır. Turnuva sırasında yayınlanacak reklamlar ile ilgili sözleşmeler de Ocak 2018’den itibaren yapılmaya başlanmıştır. X AŞ 2017 yılı
finansal durum tablosunda yayın haklarını maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirecektir. 2017 yılında yayın hakkından beklenen ekonomik fayda
henüz tüketilmeye başlamadığından maddi duran varlığın defter değeri olan
800.000 TL üzerinden amortisman ayrılmayacak, ancak varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı test edilecektir. Varlığın değer düşüklüğüne uğramadığı varsayımı altında, Haziran 2018’de (organizasyonu yayını tamamlanınca) maddi duran varlığın toplam değeri tutarında amortisman ayrılacaktır.
Örnek: Kıymetli evrak taşıma işiyle iştigal eden Güven AŞ, bir bankanın
şubeler arasındaki nakit ve kıymetli evrak taşıma işini 01.09.2017 tarihinde
3 yıllığına 144.000 TL bedelle satın almıştır. Maddi olmayan duran varlık
olarak sunulan söz konusu taşıma hakkının kalıntı değeri sıfır olarak değerlendirilmiştir. Kıst amortisman uygulamasına göre varlığın faydalı ömrü boyunca
ayrılacak amortisman tutarları şu şekilde olacaktır:
Yıl

Hesaplama

Amortisman tutarı (TL)

2017 yılı için 4 ay

([144.000 / 36] * 4) =

16.000

2018

([144.000 / 36] * 12) =

48.000

2019

([144.000 / 36] * 12) =

48.000

2020 yılı için 8 ay

([144.000 / 36] * 8) =

32.000

Toplam

144.000

Yıllar itibariyle hesaplanan amortisman tutarları ilgili hesap dönemlerinde
Kar veya Zarar Tablosunda Satışların Maliyeti hesabına kaydedilecektir.
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Faydalı Ömrü Belirsiz Olan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İlgili tüm faktörler dikkate alındıktan sonra varlığın işletmeye net nakit girişi sağlaması beklenen süre için öngörülebilir bir sınır tespit edilememesi ve
dolayısıyla varlığın faydalı ömrü için gerçekçi bir tahmin yapılamaması durumunda varlığın faydalı ömrünün belirsiz olduğu kabul edilir ve bu durumda
duran varlık 5 yıldan az 10 yıldan çok olmayacak şekilde işletme tarafından
belirlenen sürede itfa edilir. Faydalı ömrü belirsiz olduğu değerlendirilen
maddi olmayan duran varlıkların yararlı ömürleri, bu durumun geçerliliğini
koruyup korumadığının belirlenmesi amacıyla her yıl gözden geçirilir.
5. Değer Düşüklüğü
Her bir raporlama tarihinde maddi olmayan duran varlık kalemlerinde değer düşüklüğü olup olmadığını ve varsa değer düşüklüğü zararının nasıl ölçülüp muhasebeleştireceğini belirlemek için Bölüm18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nde belirtilen hükümler uygulanır.
6. Finansal Tablo Dışı Bırakma
Bir maddi olmayan duran varlık kalemi, elden çıkarıldığında veya varlıktan gelecekte herhangi bir ekonomik yarar beklenmediği durumda finansal
tablo dışı bırakılır. Bu işlemden doğan kazanç ya da kayıp, kâr veya zarara
yansıtılır.
Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
• Sumer, H. ve Erer, M. (2010). Yazılımların TMS 38’e Göre Değerlendirilmesi, Mali Çözüm, Cilt 2, S. 25-40.
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BÖLÜM 15
KİRALAMALAR

*
Muharrem Karataş48
İşletmelerin yatırımlarını her zaman özkaynakları ile karşılaması mümkün
olmadığından, işletmeler alternatif finansman yöntemlerine başvururlar. Dolayısıyla alternatif bir finansman yöntemi olan finansal kiralamaların ve operasyonel kiralamaların işletmeler için önemi gün geçtikçe artmaktadır. TMS
17 Kiralama İşlemleri uyarınca kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile
ilgili temel konu kiralama işleminin finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmasıdır. TMS 17’ye göre, finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin borçlar ve kiralamaya konu varlıklar bilançoda gösterilirken,
faaliyet kiralaması sözleşmeleri ile ilgili borç ve varlıklar bilanço dışında bırakılmaktadır. Diğer taraftan, Ocak 2016’da Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu “UFRS 16 Kiralama İşlemleri” standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren
geçerli olacak şekilde yayımlamıştır. KGK tarafından da TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 16 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Standart kiralama
işlemlerinin muhasebeleştirmesinin düzenlendiği mevcut TMS 17 “Kiralama
İşlemleri” Standardının, TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi
İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” ve TMS Yorum 15 “Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler”yorumlarının yerini almakta ve TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. TFRS
16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin
bilançoda ve faaliyet kiralamasına ilişkin yükümlülüklerin bilanço dışında izlenmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun
yerine, tüm kiralamalar için mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer
olarak bilanço bazlı tek bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiraya
verenler için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam
etmektedir. KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS’de ise kiralama işlemlerinin TMS 17’ye benzer şekilde muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür. Bu yenilikler kapsamında; çalışmada kiralama işlemlerinin kiracılar açısından TFRS
16’ya göre muhasebeleştirilmesine ilişkin genel yaklaşım açıklanmış ve özellikle kiracıların finansal tablolarına olan etkileri gösterilmiş olup, TMS 17 ve
BOBİ FRS ile karşılaştırılması yapılmış olup, kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki değişikliklerin sektörler itibarıyla işletmeler üzerindeki
etkilerine yer verilmiştir.

*48 SMMM, Kıdemli Müdür, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
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1. Giriş
İşletmeler, diğer işletmeler ile rekabet edebilmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak bu yatırımların finansmanının, her zaman işletmenin özkaynakları ile karşılanması mümkün değildir.49İşletmelerin yeni
yatırımlara ihtiyaç duymaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek
istemelerine rağmen, finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalardan
istedikleri krediyi bulamamaları veya devletler tarafından sağlanan vergisel
avantajlar gibi nedenler işletmeleri kiralamalara yöneltmektedir.
Bu hususların yanı sıra, işletmeler bir varlığın sahibi olmak yerine belirli
bir süre için belirlenen dönemlerde taksitlerini ödeyerek o varlığın kullanım
hakkını elde etmekte ve böylece satın almanın risklerinden ve operasyonel
yüklerinde de kendilerini korumuş olmaktadırlar. Kiralama işlemi operasyonel olarak esneklik sağlamanın dışında, kiracı için eskime ve kalıntı değer
risklerini de ortadan kaldırır.
Bilindiği üzere ülkemizde finansal kiralama işlemleri 10.06.1985 tarihli ve
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yürütülmeye başlanmış olup
sözleşmeye istinaden yapılan finansal kiralama ödemeleri Maliye Bakanlığı
bir düzenleme yapıncaya kadar uygulamada kiralayan ve kiracılarca ödeme
esasına göre gelir/ gider kaydedilmiştir. Adı geçen yasa kapsamında ülkemizde yapılagelen kiralama işlemlerinin, özü itibariyle finansal kiralama olmasına rağmen faaliyet kiralaması gibi dikkate alınıp muhasebeleştirilmesi ve
değerlemeye tabi tutulması hep eleştirilen bir konu olduğu sebeple Maliye
bakanlığınca 4842 Sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer
290.madde ile finansal kiralama işlemlerinde değerleme esasları ve gelir- gider kaydı ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiş bu düzenlemelerle finansal
kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde bir ölçüde de olsa o günkü koşullarda uluslararası standartlara uyum sağlanılmıştır.50
Günümüzde işletmelerin yaygın bir şekilde başvurdukları kiralamaların
muhasebeleştirilmesinde mevcut TMS 17 Kiralamalar ile vergi mevzuatımız
esas alınmakta bu kapsamda kiralamaların öncelikle faaliyet veya finansal
kiralama olarak sınıflandırılması gerekmektedir.51Yapılan kiralamanın türüne
göre muhasebeleştirme esasları değişiklik gösterdiğinden, işletmelerin kiracı
ve kiralayan konumunda olmalarına göre bilançoları ve gelir tabloları üzerine
etkileri bulunmaktadır. Yine benzer şekilde, 1 Ocak 2018’den itibaren yürür49 Gönen, S. ve Akça, N.(2014).Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı ve
Vergi Usul Kanunu Açısından Muhasebeleştirilmesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, S. 71-94.
50 Cömert, N. (2003). “Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”Mali Çözüm Dergisi. Cilt 0. ss. 64-94.
51 Tuğlu, Ali. (2005). “Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Kanunları Açısından Finansal Kiralama”,
Yaklaşım Dergisi (155), Kasım, : 98 – 101;Cömert, N. (2003).a.g.e., S. 64-94
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lüğe giren BOBİ FRS’de de kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde
hem TMS 17 hem de vergi uygulamalarımız esas alınarak muhasebeleştirilme
esasları belirlenmiştir.
Diğer taraftan, Ocak 2016’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
“UFRS 16 Kiralamalar”standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak
şekilde yayımlamıştır. Böylece, yeni standart ile kiracıların neredeyse bütün
kira sözleşmelerini bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira yükümlülüklerini de kullanım hakkı modeline göre yükümlülük olarak muhasebeleştirmeleri gerekecektir.52 Buna karşın kiraya veren
işletmeler için muhasebeleştirme hükümleri mevcut uygulama ile benzer bir
şekilde kalmıştır. KGK tarafından da TFRS 16 Kiralamalar aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.
Bu çalışmada; kiralama işlemlerinin kiracılar açısından TFRS 16’ya göre
muhasebeleştirilmesine ilişkin genel yaklaşım açıklanmış ve özellikle kiracıların finansal tablolarına olan etkileri TMS 17 ve BOBİ FRS hükümleri ile
karşılaştırılmak suretiyle gösterilmiş olup, kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki değişikliklerin sektörler itibarıyla işletmeler üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.
2.Kiralamalara İlişkin TFRS 16’nın Yayımlanması
Hem kiralayan hem de kiraya veren açısından kiralama işlemlerinin kayda
alınması ve ölçümüyle ilgili muhasebe ilkelerinin düzenlendiği TMS 17’ye
göre kiralamaları finansal ve faaliyet kiralamaları olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların
tamamına yakınının devredildiği kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılırken, bunların devredilmediği kiracıya devredilmediği kiralamalar ise
faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Bu bağlamda faaliyet ve finansal kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde büyük farklılıklar bulunmaktadır. TMS 17’ye göre, finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin borçlar ve kiralamaya konu varlıklar bilançoda gösterilirken, faaliyet kiralaması sözleşmeleri ile ilgili borç ve varlıklar bilanço
dışında bırakılmaktadır. Dolayısıyla, TMS 17’nin doğurduğu en büyük endişe, kiracı tarafında, pek çok borcun finansal tablolara yansıtılmamış olmasıdır.
2005 yılında ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), ABD’de hisseleri borsada işlem gören şirketlere ait toplam 1 trilyon 25 milyar Dolarlık borcun
bilanço dışında olduğunu açıklamıştır. Risk yönetimi bakışıyla değerlendirildiğinde, bu şirketlerin birçoğunun bilançoda gösterilenden daha fazla riski
bilanço dışında taşıdığı görülmektedir.53
52 www.pwc.com.tr, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
53 www.kpmg.com.tr, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
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Kiralamaların muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak yukarıda belirtilen konularda gelen talepler doğrultusunda yürütülen proje neticesinde Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu Ocak 2016’da UFRS 16’yı 1 Ocak 2019’dan
itibaren geçerli olacak şekilde yayımlamıştır. Böylece, yeni standart ile kiracıların neredeyse bütün kira sözleşmelerini bilançolarında kullanım hakkı
varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira yükümlülüklerini de kullanım hakkı
modeline göre yükümlülük olarak muhasebeleştirmeleri gerekecektir.
Ülkemizde de bu yeni Standardın mevzuatımıza kazandırılması amacıyla
KGK tarafından yapılan çalışmalar tamamlanarak, TFRS 16 Kiralamalar aynı
tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere 6 Nisan 2018 tarihli ve 29826 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Böylelikle, TFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, 2019 yılından itibaren, faaliyet kiralamaları da artık bilançoya taşınacak ve mevcut uygulama açısından
yapılması gerekli olan finansal ve faaliyet kiralaması ayrımı kiracı açısından
ortadan kalkacaktır. Böylelikle, mevcut uygulamada bilanço dışında izlenen
faaliyet kiralamalarından kaynaklanan yükümlülükler kiralama borcu olarak
ve yine faaliyet kiralamasına konu varlıkların kullanım hakları da artık bilançoya taşınacaktır.
3. Yeni TFRS 16 Uyarınca Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından
Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genel Yaklaşım
TMS 17 uyarınca kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu kiralama işleminin finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmasıdır. Finansal kiralama varlığın sahipliğinden kaynaklanan
risk ve getirileri önemli ölçüde karşı tarafa devreden sözleşmeler iken faaliyet
kiralamalarında ise devredilmez.
Kiralama işleminin sınıflandırılması kiralama sözleşmesinin başlangıcında
yapılır ve kiralama süresi boyunca kiraya veren ve kiracı, kiralama koşullarının değiştirilmesi konusunda anlaşmadıkları sürece (kiralamanın yenilenmesi
dışında), söz konusu sınıflandırmada bir değişiklik yapılmaz. Ancak, kiralama
koşullarının değiştirilmesi söz konusu olduğunda, bu sınıflandırma yeniden
gözden geçirilmelidir.
Bunun yanı sıra; TMS 17 ’de kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,
kiracı açısından ve kiraya veren açısından olmak üzere ikili bir ayrıma tabi
tutulmuştur. Daha sonra kendi içinde hem kiracı hem de kiraya veren açısından
finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olmak üzere tekrardan bir ayırıma tabi
tutularak muhasebeleştirme işlemleri açıklanmıştır.
Bu kapsamda, kiracılar tarafından finansal kiralama kapsamındaki varlık144

lar bilançolarına alınırken, faaliyet kiralaması kapsamındaki varlıkları bilanço
dışı varlık olarak değerlendirmektedir. Buna karşın, yeni yayımlanan TFRS
16 kapsamında, 12 aydan kısa vadelive düşük değerli varlık kiralamaları hariç
olmak üzere,şirketler ortak bir şekilde kiralamaların tamamını bilanço kalemi
olarak değerlendirecektir.Ancak; kiralama süresi kısaysa (12 aydan daha az)
veya kiralanan varlığın değeri düşükse (örneğin, kişisel bilgisayar kiralaması)
bu kiralama sözleşmeleri ile ilgili varlık ve borçların bilançoda kaydedilmesi
gerekmiyor.
Kiralama süresinin başlangıç tarihinde kiracı, kullanım hakkı veren varlığı
ve kira ödemelerine ilişkin borcu finansal durum tablosunda muhasebeleştirir.
Böylece, TFRS 16 ile kiracıların neredeyse bütün kira sözleşmelerini
bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira
yükümlülüklerini de kullanım hakkı modeline göre yükümlülük olarak
muhasebeleştirmeleri gerekecektir.
UFRS 16’ya göre kiracının finansal tablolarında kiralamanın gösterimini
özetlemek gerekirse:
— Varlığın kullanım hakkı ilk muhasebeleştirmede maliyeti üzerinden
ölçülür.
— Yükümlülükler yapılmamış olan kira ödemelerinin bugünkü değeri
üzerimden gösterilir.
— Varlığın kullanım hakkı mülkiyet hakkına sahip olunan maddi duran
varlıklarla aynı amortisman uygulamasına tabi tutulur ve
— Sözleşme kapsamında yapılan kira ödemeleri faiz ve anapara ödemeleri olarak ayrılır.
4. Yeni TFRS 16’nın Finansal Tablolara Etkileri
4.1. Bilançoya Etkileri
TFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, 2019 yılından itibaren, faaliyet
kiralamaları da artık bilançoya taşınacak ve eski uygulamadaki finansal
kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla,
mevcut uygulamada bilanço dışında tutulan faaliyet kiralamasına konu
varlıklar artık kiracının bilançosuna eklenecek ve bunların karşılığında da
kiralama borcu kaydedilecektir. Aşağıdaki tabloda bu durum karşılaştırmalı
olarak gösterilmektedir.54

54 www.kpmg.com.tr, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
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Tablo 1. UMS 17 ve UFRS 16 Kapsamında Kiralama İşlemlerinin Bilançoda Gösterimi

4.2. Kapsamlı Gelir Tablosuna Etkileri
TFRS 16’nın finansal tablolardaki etkisi sadece bilanço ile sınırlı değildir.
Kiralama süresi boyunca şirketler yıllık olarak sabit tutarda kira ödemesi
yapsalar bile, ilk yıllarda daha fazla faiz gideri kaydedecekler, çünkü kiralama
süresi boyunca anapara ödemeleri yapıldıkça borcun azalması nedeniyle faiz
gideri de azalacaktır.
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Tablo 2. UMS 17 ve UFRS 16 Kapsamında Kiralama İşlemlerinin Gelir
Tablosunda Gösterimi

4.3. Nakit Akış Tablosuna Etkileri
Kiralama işlemlerine ilişkin ödemeler nakit akış tablosunda sunulmasına
ilişkin olarak nakit akışlarının sınıflandırılmasında bazı etkilerinin olması
beklenmektedir. TFRS 16’nın uygulanmasıyla işletme faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akışlarından çıkış tutarında yaşanan azalış oranında
finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı çıkışının artması söz
konusu olacaktır. Bunun nedeni, daha önceden bilanço dışında yer alan
faaliyet kiralamalarına ilişkin nakit akışlarının TMS 17 uyarınca işletme
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında sınıflandırılmasıdır. Buna
karşın, TFRS 16 uygulandığında, kiralama borçlarına karşılık yapılan
tüm anapara ödemelerinin finansman faaliyetlerinden nakit akışları olarak
sınıflandırılacaktır. Ayrıca, TFRS’ler uyarınca faiz ödemelerine ilişkin
ödemelerden kaynaklanan nakit akışlarının da finansman faaliyetlerinden
nakit akışları olarak sınıflandırılması mümkündür.
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4.4. Dipnotlarda Yapılan Açıklamalara Etkileri
TMS 17 uyarınca kiracılar açısından yapılması gerekli olan açıklamalar
finansal ve faaliyet kiralamaları itibarıyla farklılaşmaktadır. TMS 17’nin 31
nci Paragrafı uyarınca kiracılar, “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar”
Standardının gereklerini yerine getirmelerinin yanı sıra, finansal kiralama
işlemine ilişkin genel olarak aşağıda yer alan açıklamaları da yaparlar:55
(a) Kiralama konusu her bir varlık için raporlama dönemi sonundaki net
defter değeri.
(b) Gelecekteki asgari kira ödemelerinin raporlama dönemi sonu itibariyle toplamları ile bugünkü değerlerinin birbirleriyle mutabakatı. Buna ek
olarak, gelecekteki asgari kira ödemelerinin raporlama dönemi sonundaki
toplamları ile bugünkü değerlerinin aşağıda yer alan her bir dönem itibariyle
değeri:
(i) Bir yıldan az;
(ii) Bir yıldan fazla ve beş yıldan az;
(iii) Beş yıldan fazla.
Ayrıca, TMS 16, TMS 36, TMS 38, TMS 40 ve TMS 41’de açıklamalara
ilişkin olarak yer alan esaslar, kiracılar açısından finansal kiralama işlemi
çerçevesinde kiralanan varlıklar için de geçerlidir.
TMS 17’nin 35 inci Paragrafı uyarınca kiracılar, TFRS 7’ye uymalarının
yanı sıra, faaliyet kiralaması işlemine ilişkin genel olarak aşağıdaki
açıklamaları da yapar:
(a) İptal edilemeyen faaliyet kiralaması çerçevesinde aşağıda yer alan her
bir dönem itibariyle ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı:
(i) Bir yıldan az;
(ii) Bir yıldan fazla ve beş yıldan az;
(iii) Beş yıldan fazla.
(b) Raporlama dönemi sonu itibariyle, iptal edilemeyen kiralama şeklinde yapılan alt kiralamalarla ilgili olarak elde edilmesi beklenen asgari kira
tutarlarının toplamı.
(c) Dönem içerisinde asgari kira ödemeleri, koşullu kiralar ve alt kira
ödemeleri şeklinde ayrı ayrı gider olarak muhasebeleştirilen ilk kiralamaya
ilişkin ödemeler ve alt kiralamaya ilişkin ödemeleri.
Yukarıda görüldüğü üzere, TMS 17 uyarınca yapılması gerekli olan
açıklamalar bir liste halinde sıralanmıştır. Buna karşın, TFRS 16 kuralcı
niteliksel açıklamalar listesini içermez. Bunun yerine, açıklamalara ilişkin
genel amaçları ortaya koymakta ve işletmenin bu amaçları karşılayan bilgileri
55 Dağdemir, S. (2008). “Kiralama İşlemlerine İlişkin TMS 17 ile İlgili Açıklamalar”, Yaklaşım Dergisi,
Ekim, (190) : 39 – 48.

148

açıklamasını öngörmektedir. Dolayısıyla, TFRS 16 yatırımcılar açısından
faydalı olan bilgilerin açıklanmasına odaklanmak suretiyle kiralamalara ilişkin
açıklamaların etkinliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, TFRS
16’nın temel amacı kiralama işlemlerinden doğan nakit akışlarının tutarı,
zamanlaması ve belirsizliği hakkında finansal tablo kullanıcılarına ihtiyaca ve
gerçeğe uygun bilgi sunmak amacıyla kiracıtarafından yapılacak açıklamalara
ilişkin genel ilkeleri belirlemektir(www.ifrs.org).
Önemli kiralamalarla ilgili olarak, TMS 17 ile benzer şekilde, kira
ödemelerinin sürelerine ilişkin alt vadelerinin verilmesini gerektirmektedir.
Buna ek olarak, kira ödemelerinden kaynaklanan toplam nakit çıkısı ve
kiralanan varlıkların sınıfları hakkında bilgi verilmesini öngörmektedir.
Bununla yatırımcılara işletmenin kiralama işlemleri ile ilgili bir resmin ortaya
konulması amaçlanmaktadır.
Yukarıda belirtildiği üzere, TMS 17 uyarınca kira ödemeleri ile ilgili olarak
bir yıldan kısa olan, bir yıldan uzun olup beş yıldan kısa olan ve beş yıldan uzun
olan zaman aralıklarında vade analizlerinin yapılması öngörülmektedir. Buna
karşın, TFRS 16 uyarınca TFRS 7’de benimsenen yaklaşımla aynı yaklaşım
esas alınmış olup, işletmelerin hangi zaman aralıklarına ilişkin bilgilerin
verilmesinin yatırımcılar açısından faydalı olacağının değerlendirmesi
gerekmektedir. Bu itibarla, diğer finansal borçlarla ilgili olarak işletmenin
yapmış olduğu analizinin aynısı kiralamalardan kaynaklanan borçlar için
yapılması sağlanacaktır.56
Karmaşık özelliklere sahip kiralamalar (örneğin değişken kira ödemelerine,
uzatma opsiyonlarına ve kalıntı değer garantilerine sahip kiralamalar) için
TFRS 16 uyarınca finansal tabloların diğer bir yerinde açıklanmamış olan
işletmeye özgü önemli bilgilerin açıklanması gereklidir.57 İşte daha önceden
işletmeler tarafından tekdüze olarak yapılan açıklamaların, bu hükümle birlikte
işletmelere özgü açıklamaların yapılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
5. Yeni TFRS 16’nın Sektörler İtibarıyla İşletmelere Etkileri
Kiralama işlemleri havayolları, perakende, taşımacılık, turizm ve telekom
gibi bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından oldukça fazla
kullanılmaktadır. TFRS 16’dan kaynaklanan değişiklikler, bu sektörlerdeki
şirketlerin bilançolarının yanı sıra kar ya da zarar tablolarını ve temel
performans göstergelerini ciddi olarak etkileyecektir.58

56 www.ifrs.org, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
57 www.ifrs.org, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
58 www.kpmg.com.tr, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
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IASB’nin yayınladığı etki analizi raporunda, dünyanın farklı bölgelerindeki
farklı sektörlerden 1022 halka açık şirketin verileri incelenmiş ve bazı
önemli göstergelerin yeni TFRS 16’nın uygulanması ile nasıl etkileneceği
açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi havayolları, perakende ve
turizm gibi belli sektörlerin varlık tutarları TFRS 16’nın uygulanması ile
yüzde 20-23 artış gösterebilecektir.59
Tablo 3. UFRS 16 Uygulamasının Sektörler İtibarıyla İşletmelerin Göstergelerine Etkileri

UFRS 16’nın, şirketlerin en sık kullandığı metriklerden biri olan FAVÖK
(EBITDA:faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar) ve FVÖK (EBIT:
faiz ve vergi öncesi kar) üzerinde de etkileri olacaktır. Operayonel kiralama
sözleşmeleri yüksek olan şirketler için EBITDA’da önemli artışlar olacaktır.
Bunun sebebi, TMS 17’ye göre faaliyet kiralamaları için yapılan tüm ödemeler
kira gideri olarak sınıflandırılırken, TFRS 16 sonrası giderler, faiz gideri ve
amortisman gideri olacak ve bu giderler de EBITDA hesaplamasında dikkate
alınmayacaktır (www.kpmg.com.tr). Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi TFRS
16, kârlar bakımından da en çok havayolları, perakende, turizm ve seyahat
gibi sektörleri etkilemesi beklenmektedir.60

59 www.ifrs.org, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
60 www.ifrs.org, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
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Tablo 4. UFRS 16 Uygulamasının Sektörler İtibarıyla İşletmelerin
Rasyolarına Etkileri

6. Yeni UFRS 16’nın Yürürlük Tarihi ve Erken Uygulanması
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu “UFRS 16 Kiralama İşlemleri”
Standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde Ocak 2016’da
yayımlamıştır. Ayrıca, diğer tüm değişikliklerde ve yeni yayımlanan standartlarda olduğu gibi işletmelerin erken uygulama seçme opsiyonu bulunmaktadır. Ancak, UFRS 16’nın erken uygulamasının seçilebilmesi için UFRS 15
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatın da uygulanıyor olması gerekmektedir. Bu
durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Tablo 5. UFRS 16’nın Yürürlük Tarihi ve Erken Uygulama Opsiyonu

Bilindiği üzere, Ülkemizde muhasebe standartları Kamu Gözetimi Kurumu tarafından UFRS’lerle bire bir uyumlu olarak yayımlanmaktadır. Halihazırda, Eylül 2016 tarihinde TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Nisan
2018 tarihinde de TFRS 16 Kiralamalar yayımlanmıştır.
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7. TMS 17 ve BOBİ FRS Kapsamında Kiralamaların Muhasebeleştirilmesi ile TFRS 16 Karşılaştırılması ve Uygulama Örneği
TMS 17 ve BOBİ FRS’de kiralamaların muhasebeleştirilmesine yönelik genel olarak benzer yaklaşım benimsenmiş olduğundan öncelikli olarak
BOBİ FRS ve TMS 17 uyarınca kiralama işlemlerin muhasebeleştirilmesi
karşılaştırılacak olup, sonrasında TFRS 16 ile genel yaklaşım farklılıkları belirtilecektir.
BOBİ FRS’de yer alan kiralama tanımı, kiralama işlemlerinin finansal ve
faaliyet olarak sınıflandırılması, kiralama süresinin başlangıcının belirlenmesi, kiralamadaki zımni faiz oranı, kiralama konusu varlığın niteliğine göre
ilgili olduğu varlık sınıfı için kullanılan ölçüm yönteminin uygulanması, satış ve geri kiralama işlemlerinde uygulanan muhasebe esasları ve kiralama
sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi açısından kapsam dışı bırakılan konular, finansal kiralama ile kiralanan varlıklardan amortismana tabi olanlar için
ayrılacak amortisman tutarlarının belirlenmesi bakımından TMS 17 ile benzer
ilkeler benimsenmiş olmakla birlikte, aşağıda belirtilen bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Finansal kiralama sınıflandırma kriterleri ile ilgili olarak:
-TMS uyarınca; kiralama süresinin, varlığın ekonomik ömrünün büyük bir
bölümünü kapsayan kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılırken,
BOBİ FRS uyarınca bu varlığın ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük
bir bölümünü kapsaması olarak belirlenmiştir.
-TMS uyarınca; kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle kira ödemelerinin bugünkü değerinin en az kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit
olması iken, BOBİ FRS uyarınca bugünkü değerinin varlığın gerçeğe uygun
değerinin % 90’ından daha büyük bir değeri oluşturması olarak belirlenmiştir.
- TMS uyarınca varlığın mülkiyetinin “kiralama süresi sonunda veya daha
önce” kiracıya geçeceği şeklinde ifade edilirken, BOBİ FRS uyarınca bu kriter yalnızca “kiralama süresi sonunda” kiracıya geçeceğinin öngörülmesi olarak belirlenmiştir.
-TMS uyarınca; kiracıya sözleşmeye konu varlığı,hakkın kullanılacağı
tarihteki gerçeğe uygun değerinden “önemli ölçüde düşük” bir bedelle satın
alma hakkı tanınması iken, BOBİ FRS uyarınca hakkın kullanılacağı tarihteki
gerçeğe uygun değerinden “daha düşük” bir bedelle satın alma hakkı tanınması olarak ifade edilmiştir.
- TMS uyarınca kiracının,piyasa fiyatının çok daha altında bir kira bedeli
ile “bir dönem” daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması iken, BOBİ
FRS uyarınca bu kriterde “belirli bir süre daha” olarak belirtilmiştir.
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Ayrıca, TFRS’de kullanılan bazı kavramlar BOBİ FRS’de aynı hususları
ifade etmekle birlikte farklı şekillerde kullanılmıştır. Bunlardan en dikkat çekenleri olarak “faaliyet kiralaması” yerine “geleneksel kiralama”; asgari kira
ödemeleri benzer şekilde tanımlanmasına rağmen kira ödemeleri ifadelerinde
asgari ibaresine yer verilmemiş olup varlıktan elde edilmesi beklenen “yarar”
yerine “getiri” olarak belirtilmiştir. Ayrıca TMS uyarınca risk ve yararların
kapsamı açıklanırken, BOBİ FRS’de böyle bir kapsam açıklanmamıştır.
TMS uyarınca; zimmi faiz oranının tespit edilememesi durumunda, kiracının ek borçlanma faiz oranını kullanması hükmüne yer verilmişken, BOBİ
FRS’de ise ek borçlanma maliyeti daha açık bir şekilde “kiracı kiralama konusu varlığı satın almış olsaydı kiralama sözleşmesinin başlangıç tarihi itibariyle
benzer vade ve teminatlar çerçevesinde borçlanacak olduğu tutar için katlanması gereken faiz oranı” olarak ifade edilmiştir.
Bu farklıların TFRS 16 ile karşılaştırılması ise genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Tablo 6. TFRS 16 ile BOBİ FRS Karşılaştırılması
BOBİ FRS
Kiralama
işlemlerinin
sınıflandırılması

TFRS

Kiralama işlemlerinin sınıflandırılması, kiralamaya konu
varlığın mülkiyetine sahip
olmaktan kaynaklanan risk ve
yararların kiraya verende ya
da kiracıda bulunma derecesine göre yapılır.
Kira süresi sonunda mülkiyet
hakkının kiracıya devredilip
devredilmediğine bakılmaksızın, bir varlığın mülkiyetine
sahip olmaktan kaynaklanan
risk ve yararların tamamının
veya tamamına yakınının
devredildiği kiralamalar
finansal kiralama olarak
sınıflandırılır.
Varlığın mülkiyetine sahip
olmaktan kaynaklanan risk
ve yararların tamamına yakınının kiracıyadevredilmediğikiralamalarisegelenekselkiralamaolaraksınıflandırılır.
(BOBİ FRS 15.6-8)
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Kiracı açısından
kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal
tablolara bir kullanım
hakkı varlığı ve bir
kira yükümlülüğü
yansıtılır. Buna istinaden kiralamalarda
faaliyet kiralaması ya
da finansal kiralama ayırımı yoktur
(TFRS16.22).
Ancak kiraya veren
açısından kiralamaların her biri faaliyet
kiralaması ya da
finansal kiralama
olarak sınıflandırılır.
(TFRS16.61)

Kiralama
işlemi olarak
sınıflandırma
yapılmasına
ilişkin kriterler

Aşağıdaki durumların bir
veya birden fazlasını karşılayan kiralama işlemlerinde
varlığın mülkiyetine sahip
olmaktan kaynaklanan risk
ve yararların tamamının veya
tamamına yakınının kiracıya
devredildiği kabul edilir ve
kiralama işlemi finansal kiralama olarak kayda alınır:
•

Varlığın mülkiyetinin
kira süresi sonunda
kiracıya devredilecek
olması.

•

Kiracıya, sözleşmeye
konu varlığı, hakkın
kullanılacağı tarihteki
gerçeğe uygun değerinden daha düşük bir
bedelle satın alma
hakkı tanınması ve
kiralama sözleşmesinin
başlangıcında bu hakkın
kullanılma olasılığının
yüksek olması.

•

Kiralama süresinin
varlığın ekonomik ömrünün %80›inden daha
büyük bir bölümünü
kapsaması. Ekonomik
ömür, bir veya birden
fazla kullanıcı tarafından varlığın ekonomik
olarak kullanılabileceği
süreyi ya da varlıktan
elde edilmesi beklenen
üretim miktarını ifade
eder.

•

Kiralama sözleşmesinin
başlangıcı itibarıyla
kira ödemelerinin
bugünkü değerinin
varlığın gerçeğe uygun
değerinin %90’ından
daha büyük bir değeri
oluşturması (BOBİ FRS
15.10).

Bir kiralamanın genellikle finansal kiralama
olarak sınıflandırılmasını sağlayan durumlara ilişkin örnekler
TFRS ile benzer olmakla birlikte (TFRS
16.63) genel kavram
TFRS’den farklıdır.
TFRS’de kiracı kiralamanın fiilen başladığı
tarihte tüm kiralamalar için herhangi bir
sınıflandırma olmaksızın finansal durum
tablosuna bir kullanım
hakkı varlığı ve bir
kira yükümlülüğü
yansıtırken, sadece
kiraya veren kiralamaların her birini
faaliyet kiralaması ya
da finansal kiralama
olarak sınıflandırır.
(TFRS 16.22,61)

Kaynak: BOBİ FRS ve TFRS Farklılıklar ve Benzerlikler Yayını Eylül 2018:
www.pwc.com.tr, Erişim Tarihi: Kasım 2018.
Örnek Uygulama:
Yıllık kira ödemesi 350.000 USD olan bir işletmenin 10 yıllık kira sözleşmesi bulunmaktadır. İşletmenin 10 yıllık ek borçlanma maliyeti yüzde 4,76’dır.
TMS 17 ve BOBI FRS kapsamında faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan bu
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TMS 17 /
BOBİ FRS

Net bugünkü değer

2,734,131

IFRS 16

155
(53,610)

Fark

2,514,328
130,197

1
2,460,718
273,413

403,610

2,734,131

0
2,734,131

350,000

1

Toplam gider

Anapara kalan
Faiz gideri

Kiralanan varlıkların kullanım hakkı
Amortisman giderleri

Kira gideri

0

(43,143)

393,143

2,284,058
119,730

2
2,187,305
273,413

350,000

2

(32,178)

382,178

2,042,822
108,765

3
1,913,892
273,413

350,000

3

(20,690)

370,690

1,790,099
97,277

4
1,640,479
273,413

350,000

4

(8,656)

358,656

1,525,342
85,243

5
1,367,065
273,413

350,000

5

3,952

346,048

1,247,978
72,635

6
1,093,652
273,413

350,000

6

17,159

332,841

957,405
59,428

7
820,239
273,413

350,000

7

30,996

319,004

652,996
45,591

8
546,826
273,413

350,000

8

45,492

304,508

334,091
31,095

9
273,413
273,413

350,000

9

60,678

289,322

15,909

10
273,413

350,000

10

kiralama, doğrusal olarak yıllık 350.000 USD kira gideri olarak kar veya zarara
yansıtılmaktadır. TFRS 16 uygulamasında ise artık faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılma yapılmayacağından, sözleşme kapsamındaki bu kiralama ile ilgili
olarak kullanım hakkı varlığı ve buna karşılık bir yükümlülüğün finansal tablolara
alınması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda uygulama gösterilmiştir.

8. Sonuç
Son dönemde işletmeler tarafından alternatif finansman yöntemi olarak kiralama işlemlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu yönüyle, kiralamalar bir malın
yatırımcı tarafından satın alınması yerine, başka bir işletme tarafından alınarak,
yatırımcı işletmeye belirli bir dönem kiralanmasıyla sağlanan finansman şeklidir.
(Seyidoğlu, 2008).
TMS 17 Kiralama İşlemleri ve Ülkemizde halihazırda geçerli olan vergi
mevzuatı benzer hükümler içermekte ve kiralamaları finansal ve faaliyet kiralaması olarak ikili ayrıma tabi tutmaktadır. Bu kapsamda, finansal kiralama
kapsamındaki varlıklar işletmelerin bilançolarına alınırken faaliyet kiralama
kapsamındaki varlıklar bilanço dışı varlık olarak değerlendirildiğinden, faaliyet kiralaması sözleşmeleri ile ilgili borç ve varlıklar bilanço dışında kalmaktadır. Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcıları açısından TMS 17’nin doğurduğu en büyük endişe, kiracı tarafında, pek çok borcun şirketlerin bilançolarında
yer almamasıdır. Bu nedenle,şirketlerin birçoğunun kiralamalarından kaynaklı olarak bilançoda gösterilenden daha fazla riski bilanço dışında taşıdığı görülmektedir.
Kiralamaların muhasebeleştirilmesi ile ilgili daha şeffaf bir raporlama sağlamak üzere yürütülen proje neticesinde IASB Ocak 2016’da UFRS 16’yı, 1
Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde yayımlamıştır. Böylece, yeni
standart ile kiracıların neredeyse bütün kira sözleşmelerini bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira yükümlülüklerini de
kullanım hakkı modeline göre yükümlülük olarak muhasebeleştirmeleri gerekecektir. UFRS 16 ile birlikte kiralamaların önemli bir kısmı artıkbilançoda
gösterilecektir. Böylece, kiralamalar yoluyla faaliyetlerini devam ettiren tüm
şirketlerin, raporladıkları varlık ve yükümlülükleri artış gösterecektir.
Ayrıca, UFRS 16’nın, şirketlerin en sık kullandığı metriklerden biri olan
EBITDA (faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar) ve EBIT (faiz ve
vergi öncesi kar) üzerinde de etkileri olacaktır. Bilanço dışı kiralama sözleşmeleri yüksek olan şirketler için EBITDA’da önemli artışlar olacaktır.
Ülkemizde de bu yeni Standardın mevzuatımıza kazandırılması amacıyla
KGK tarafından yapılan çalışmalar tamamlanarak, TFRS 16 Kiralamalar aynı
tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere 6 Nisan 2018 tarihli ve 29826 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TFRS 16’nın yürürlüğe girmesine bir yılı aşkın süre var gibi görünse de etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında şirketlerin kiralama sözleşmelerini gözden geçirip, kendi şirketlerinin nasıl etkileneceği konusunda tahmin ve
hesaplamalarını yapmaları önem arz etmektedir. Hazırlıklar yapılırken hem
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finansal tablolara etkisi, hem yeni standardı uygulamanın maliyeti, hem de
şirketin kiralamaları ile ilgili uygulamalarını değiştirip değiştiremeyeceği değerlendirilmelidir.
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BÖLÜM 16
DEVLET TEŞVİKLERİ

Prof. Dr. Mert Erer *
1. Giriş
Bu Bölüm devlet teşviklerine ve devlet dışındaki taraflarca sağlanan yardımlara ilişkin muhasebe ilkelerini düzenlemektedir.
Devlet teşvikleri, faaliyet konularıyla ilgili belirli koşulların karşılanması
durumunda, kaynak transferi şeklinde işletmelere yapılan devlet yardımlarıdır. Devlet teşvikleriyle belirli münhasıran koşulları karşılayan bir işletmeye
veya işletmeler grubuna özgü ekonomik yararlar sağlanması amaçlanır. Dolayısıyla devlet tarafından genel ticaret koşullarını etkilemek suretiyle geniş
bir işletme grubuna sağlanan dolaylı katkılar (Örneğin kamunun kullanımına
açık yolların yapılması, altyapı hizmetleri sağlanması) devlet teşviki olarak
değerlendirilmez. Ayrıca devlet teşvikleri, makul bir biçimde bir değer atfedilemeyen devlet yardımlarını ve devlet ile yapılan normal ticari işlemlerden
ayırt edilemeyen nitelikteki işlemleri kapsamaz.
Bu Bölüm, vergilendirilebilir kârın veya vergi zararının belirlenmesinde
dikkate alınan veya vergi borcuna bağlı olarak belirlenen ya da vergi borcuyla
sınırlı olarak sağlanan yararlar niteliğindeki devlet yardımlarını kapsamamaktadır. Bu tür yararlara örnek olarak; kurumlar vergisi istisnaları, yatırım indirimleri, hızlandırılmış amortisman uygulamaları ve indirimli vergi oranları
gösterilebilir.
Devlet tarafından sağlanan ve önceden belirlenen koşullar karşılandığında devletin feragat ettiği krediler devlet teşviki olarak dikkate alınır. Ayrıca
piyasa faiz oranından düşük bir faiz oranıyla devletten alınan bir krediden
sağlanan yarar da devlet teşviği olarak kabul edilir.
2. Kayıt ve Ölçüm
Devlet teşvikleri aşağıdaki şekilde kayda alınır:
• İşletmenin gelecekte herhangi bir performans koşulunu yerine getirmesini gerektirmeyen ya da performans koşulunu önceden yerine getirdiği teşvikler, alındıkları anda kâr veya zarara yansıtılır.
• İşletmenin gelecekte belirli performans koşullarını yerine getirmesini
gerektiren teşvikler, performans koşulları karşılandığı anda kâr veya
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zarara yansıtılır. Bu teşvikler alındıkları andan kâr veya zarara yansıtılıncaya ya da performans koşulları karşılanamadığı için iade edilene
kadar Finansal Durum Tablosunda “Ertelenmiş Gelirler” kalemi içerisinde gösterilir.
Örnek: Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ne göre belirli şartları sağlayan işletmelere inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların
%50 nakdi tutarı kadar hibe desteği sağlanmaktadır. ABC işletmesi Tebliğ’in
düzenlemeleri çerçevesinde kapasite artırımı ile ilgili tüm yatırım kalemlerini
tamamlamış ve 5 yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetlerini sürdüreceğine
dair taahhütname vererek Mart 2016’da İl Müdürlüğü’ne gerekli evrakla başvurmuştur. Aynı ay yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda işletmenin
tüm şartları sağladığı ve ABC İşletmesinin 120.000 TL hibeye hak kazandığı
tebliğ edilmiştir.
ABC işletmesinin aldığı teşvik işletmenin 5 sene boyunca faaliyetini devam ettirme koşuluna bağlıdır. Bu nedenle alınan teşvik koşul sağlanana kadar, yani 5. senenin sonuna kadar boyunca, “Ertelenmiş Gelirler” hesabında
sunulacaktır.
Teşvik, alınan ya da alınacak olan varlığın gerçeğe uygun değeri üzerinden
ölçülür.
Örnek: 1 Ocak 20X7 yılında bir yerel yönetim on yıl süreyle belirli bir
şehirde radyo-televizyon yayıncılığı lisansını ihraç etmiştir. İki lisans açık artırmayla yerel kesim dışından ilişkisiz üçüncü kişilere her biri 100.000 TL
bedelle satılmıştır. Yerel yatırımcıları teşvik etmek amacıyla üçüncü lisans
yerel bir işletmeye ücretsiz olarak verilmiştir. Lisanslar koşulsuz olarak devredilebilir niteliktedir. Bu durumda yerel işletme her ne kadar lisansı bedelsiz
almış olsa da lisansı gerçeğe uygun değeri olan 100.000 TL üzerinden muhasebeleştirecektir.
Piyasa faiz oranından düşük bir faiz oranıyla devletten alınan krediler, bu
kredi için devlete yapılacak geri ödemelerin benzer bir kredi için uygulanan
piyasa faiz oranıyla iskonto edilmesiyle hesaplanan bugünkü değeri üzerinden ölçülerek Finansal Durum Tablosunda “Diğer Finansal Yükümlülükler”
kalemi içinde gösterilir. Devletten alınan kredi tutarı ile Finansal Durum Tablosuna yansıtılan finansal yükümlülük arasındaki fark devlet teşviki olarak
kayda alınır.
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Örnek: İşletme, devletten % 5 faizle 20.000 TL tutarında kredi almıştır.
Kredi 4 yıllık olup ödemeler her yıl sonunda eşit taksitlerle yapılacaktır. Piyasa faiz oranı % 10’dur. Bu durumda işletmenin ilk muhasebeleştirme için
yapacağı hesaplama aşağıdaki gibidir:
Tablo 1: Faiz Oranı ile İlgili Devlet Teşviğinin Hesaplanması

Diğer finansal yükümlülükler için sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi
kullanılacaktır.
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BÖLÜM 17
BORÇLANMA MALİYETLERİ
Prof. Dr. Mert Erer*
Borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer maliyetlerdir. Borçlanma maliyetlerine örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:
• Bölüm 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar’da tanımlanan etkin faiz
yöntemi kullanılarak hesaplanmış faiz giderleri.
• Bölüm 15 Kiralamalar’a göre kayda alınan finansal kiralamalara ilişkin finansman giderleri.
• Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme
olarak dikkate alınan kur farkları.
Üretilmesi, inşası ya da oluşturulması normal şartlar altında bir yıldan daha
uzun süren stokların, maddi duran varlıkların, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesiyle doğrudan ilişkili olan
borçlanma maliyetleri söz konusu varlığın satışa veya kullanıma hazır hale
getirildiği tarihe kadar, varlığın maliyetine dâhil edilirken, diğer tüm borçlanma maliyetleri ise oluştukları dönemde Kâr veya Zarar Tablosunun ilgili
kaleminde kâr veya zarara yansıtılır.
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BÖLÜM 18
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Doç. Dr. Atilla Perek *
1. Giriş
Varlıklarda değer düşüklüğü BOBİ FRS’de On Sekizinci Bölümde yer
almaktadır. Bu bölümde, varlıkların geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerle finansal tablolarda yer almamasını sağlamak amacıyla, değer
düşüklüğüne ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda, bu
bölümde varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararlarının belirlenmesi ve hesaplanması ile bu zararların iptal edilmesi konuları ele alınmaktadır (BOBİ
FRS Paragraf 18.1).
Bu bölümdeki hükümler aşağıdaki varlıklar haricindeki tüm varlıklara uygulanır (BOBİ FRS Paragraf 18.2);
• Stoklar
• Satış maliyeti düşürülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen
canlı varlıklar
• Finansal varlıklar
• Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller
• Ertelenmiş vergi varlıkları
2. Geri Kazanılabilir Tutar
BOBİ FRS’de geri kazanılabilir tutar şu şekilde tanımlanmıştır: Geri kazanılabilir tutar varlığın (veya nakit yaratan birimin) satış maliyetleri düşülmüş
gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. BOBİ FRS’ye
göre varlıklar, Finansal Durum Tablosunda geri kazanılabilir tutarından daha
yüksek bir tutarla izlenemez. Bu nedenle işletmelerin varlıklardaki değer düşüklüğünün tespit edilebilmesi için değer düşüklüğü testi yapmaları gerekir.
Değer düşüklüğü testinde varlığın defter değeri ile geri kazanılabilir tutarı
karşılaştırılmakta ve geri kazanılabilir tutarın defter değerinden düşük olması
durumunda bir değer kaybı olduğu kabul edilmektedir. Bir varlığın defter
değerinin geri kazanılabilir tutarından büyük olması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur (BOBİ FRS Paragraf 18.3).
Defter değeri kavramının tanımı bölüm içinde verilmemiştir, ancak Ek 9 - Tanımlar bölümünde defter değeri bir varlığın ya da yükümlülüğün finansal durum
tablosundaki değeri olarak tanımlanmıştır. TMS 36 Standardında defter değeri
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farklı tanımlanmıştır. İlgili paragrafa göre de defter değeri, varlığın değerleme
gününde kayıtlarda yer alan değerinden birikmiş amortismanların çıkarılması ile
bulunan değerdir (TMS 36. Paragraf 6). Bu farklılık uygulama açısından bir farklılığa sebep olmamaktadır. Varlığın değerleme gününde kayıtlarda yer alan değeri
maliyet değeri de olabilir, daha önceki dönemlerde yeniden değerlemeye tabi tutularak yükseltilmiş veya düşürülmüş değeri de olabilir.
BOBİ FRS’ye göre değer düşüklüğü testinin her raporlama dönemi sonunda yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşletmeler, dönem sonlarında,
varlıklarının değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin bir göstergenin mevcut
olup olmadığını değerlendirecekler ve bu tür bir göstergenin mevcut olması
durumunda ilgili varlıklarının geri kazanılabilir tutarlarını belirleyerek değer
düşüklüğü testini uygulayacaklardır (BOBİ FRS Paragraf 18.4).
TMS 36 Standardına göre, sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü ile ilgili her hangi bir göstergeye bakılmaksızın, yıllık olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulur (TMS 36. Paragraf 10).
Ancak BOBİ FRS’ye göre belirsiz faydalı ömre sahip maddi olmayan duran
varlıklar da dâhil olmak üzere varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
herhangi bir göstergenin bulunmadığı durumlarda geri kazanılabilir tutarın
belirlenmesine gerek yoktur. İki standart arasındaki bu farkın sebebi TMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına göre sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlık itfa edilmezken (TMS 38. Paragraf 107),
BOBİ FRS Bölüm 14’göre faydalı ömrü belirsiz maddi olmayan duran varlıkların, 5 yıldan az 10 yıldan çok olmayacak şekilde, işletme tarafından belirlenen sürede itfa edilmesidir (BOBİ FRS Paragraf 14.33).
Ayrıca TMS/TFRS ile BOBİ FRS arasında şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili
çok önemli bir fark bulunmaktadır. TMS 36 Değer Düşüklüğü ve TFRS 3 Şirket
Birleşmeleri Standartlarına göre şirket birleşmesi sırasında edinilen şerefiye, ömrü
belirsiz kabul edildiğinden, itfa edilmeyecek ve yıllık değer düşüklüğü testine tabi
tutulacaktır (TMS 36. Paragraf 10). Ancak BOBİ FRS Bölüm 21 İş Birleşmeleri
bölümüne göre şerefiye değer düşüklüğü testine tâbi tutulmayacak ve şerefiyenin
faydalı ömrünün güvenilir bir seklide tahmin edilemediği durumlarda şerefiye 10
yılda itfa edilecektir (BOBİ FRS Paragraf 21.27).
Değer Düşüklüğü Göstergeleri
İşletmeler bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararının meydana geldiğine
ilişkin herhangi bir göstergenin mevcut olup olmadığını belirlerken asgari olarak aşağıdaki göstergeleri değerlendirir (BOBİ FRS Paragraf 18.5).
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Dönem içinde varlığın piyasa değeri, zamanla veya normal kullanım sonucunda olması beklenenden çok daha fazla azalmıştır.
• İşletmenin faaliyette bulunduğu teknolojik, ekonomik veya hukuki
çevrede veya varlığa ilişkin piyasada, dönem içerisinde işletme üzerinde olumsuz etkisi olan önemli değişiklikler meydana gelmiştir ya
da söz konusu değişikliklerin yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmektedir.
• Dönem içerisinde, piyasa faiz oranları veya yatırımın karlılığına ilişkin
diğer piyasa oranları artmıştır. Söz konusu artışların, varlığın kullanım
değerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranını önemli ölçüde
etkilemesi de muhtemeldir ve yine bu artışlar varlığın satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değerini azaltmaktadır.
• İşletmenin net varlıklarının defter değeri, işletmenin bir bütün halindeki tahmini gerçeğe uygun değerinden daha yüksektir.
• Varlığın fiziksel hasara uğradığına veya demode olduğuna ilişkin kanıt
bulunmaktadır.
• İşletmeye ilişkin olarak, dönem içerisinde, varlığın mevcut veya gelecekteki öngörülen kullanımını etkileyebilecek önemli düzeyde olumsuz değişiklikler meydana gelmiştir veya bu tür değişikliklerin yakın
gelecekte meydana gelmesi beklenmektedir. Bu değişikliklere örnek
olarak; varlığın atıl hale gelmesi, varlığın da dahil olduğu faaliyetin
durdurulması veya yeniden yapılandırma planlarının bulunması, varlığın öngörülen tarihten önce elden çıkarılmasının planlanması, yeniden
değerlendirme sonucu varlığın faydalı ömrünün sınırsız değil sınırlı
olduğu sonucuna varılması gösterilebilir.
• İşletme içi raporlamada, varlığın ekonomik performansının beklenenden daha kötü olduğuna veya olacağına ilişkin kanıt mevcuttur. Bu
bağlamda, ekonomik performans faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını etkilemektedir.
TMS 36 Standardında değer düşüklüğü ile ilgili asgari göstergeler listelenirken iki ana gruba bölünmüştür; birincisi işletme dışı bilgi kaynakları,
ikincisi işletme içi bilgi kaynakları. Bu iki grupta listelenmiş maddeler ile
BOBİ FRS’de listelenmiş maddeler benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak
işletmeler varlıkları için yukarıdaki asgari ve başka göstergeleri dikkate alarak
değer düşüklüğü belirtisi olup olmadığına kanaat getirecekler ve eğer değer
düşüklüğü ihtimali bulunuyor ise değer düşüklüğü testi yapacaklardır.
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Değer düşüklüğü testi için uygulanacak yol aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

Şekil 1: Değer Düşüklüğü Testi

Görüldüğü gibi şirketlerin, değer düşüklüğü testi yapabilmeleri için, ilgili
varlıkların satış maliyeti düşürülmüş gerçeği uygun değerleri ile kullanım değerlerini tespit etmeleri gerekecektir.
Örnek: İşletme ana faaliyette kullandığı makinesi ile ilgili olarak değer
düşüklüğü göstergelerine göre değer düşüklüğü testi yapması gerektiğine kanaat getirmiştir. Söz konusu varlığın defter değeri aşağıdaki gibidir:
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Maliyeti: 30.000 TL
Birikmiş Amortismanı: 20.000 TL
Net Defter Değeri: 10.000 TL
Söz konusu varlığın kullanım değeri 8.000 TL, satış maliyeti düşülmüş
gerçeği uygun değeri de 6.000 TL olarak hesaplanmıştır.
Dolayısıyla varlığın geri kazanılabilir tutarı 8.000 TL olarak belirlenecektir. Geri kazanılabilir tutar net defter değerinden düşük olduğundan değer düşüklüğü bulunmaktadır. Değer düşüklüğü tutarı 10.000 TL – 8.000 TL = 2.000
TL’dir.
Bir varlığın hem satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin hem
de kullanım değerinin belirlenmesi, her zaman gerekli değildir. Bu tutarlardan
biri varlığın defter değerini aşıyorsa, varlık değer düşüklüğüne uğramamıştır
ve diğer tutarı tahmin etmeye gerek yoktur (BOBİ FRS Paragraf 18.11).
3. Satış Maliyeti Düşürülmüş Gerçeği Uygun Değer
Satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değer, bir varlığın, bilgili ve istekli
taraflar arasında karşılıklı pazarlık ortamında piyasa şartları çerçevesindeki
satış tutarından, elden çıkarma maliyetleri indirildikten sonra elde edilebilecek tutardır (BOBİ FRS Paragraf 18.12). Standarda göre en gerçekçi kanıt
karşılıklı pazarlık ortamında yapılmış bir satış anlaşmasındaki fiyat veya faal
bir piyasadaki fiyattır. Ancak satış anlaşması veya faal bir piyasanın bulunmama durumları olabilir. Bu durumda işletmeler, sektördeki benzer varlıklara ilişkin yakın geçmişte yapılan işlemlerin sonuçlarını dikkate alacaklardır
(BOBİ FRS Paragraf 18.13).
Standart, satış maliyetlerine örnek olarak; işlem vergileri ve benzeri diğer
ödemeler, varlığı taşıma maliyetleri, varlığın tâbi olduğu bir kısıtlamanın kaldırılması amacıyla katlanılan maliyetler ve varlığı satışa hazır hale getirmek
için katlanılan ilave maliyetleri göstermiştir. TMS 36 Değer Düşüklüğü standardı tanımlar bölümünde elden çıkarma maliyetleri kavramını tanımlamıştır
ve tanıma göre elden çıkarma maliyeti; finansman maliyetleri ve gelir vergisi
gideri hariç, doğrudan bir varlığın veya nakit yaratan birimin elden çıkarılması ile ilgili maliyetlerdir (TMS 36, Paragraf 6).
4. Kullanım Değeri
Kullanım değeri bir varlıktan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit
akışlarının bugünkü değeridir (BOBİ FRS Paragraf 18.15). Kullanım değerinin hesaplanabilmesi için hem gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesi,
hem de nakit akışlarını bugünkü değerine indirgeyen iskonto oranının belirlenmesi gerekmektedir.
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Örnek: İşletme ana faaliyette kullandığı ve faydalı ömrünü 3 yıl olarak
tahmin ettiği makinesi ile ilgili olarak değer düşüklüğü testi yapmaktadır.
Ekonomik fayda sonunda söz konusu makinenin önemli bir hurda değeri bulunmamaktadır. Üç yıl boyunca makineden aşağıdaki nominal nakit girişlerini
elde etmeyi tahmin etmektedir:
1. Yıl
2. Yıl
3. Yıl

3.000 TL
4.000 TL
4.500 TL

İşletme iskonto oranını % 18 olarak hesaplamıştır. Kullanım değerinin hesaplanması için bugünkü değer formülü kullanılacaktır. (Excel programında
formüllerden finansal formüller arasında NBD formülü seçilerek de hesaplanabilir.)
Kullanım değeri = 3.000/(1+%18)1+4.000/(1+%18)2+4.500/(1+%18)3
Kullanım değeri = 8.153,95 TL
Kullanım değerinin hesaplanmasında ilk olarak varlığın kullanımından
sağlanacak nakit girişlerine ilişkin tahminler yapılır. BOBİ FRS’ye göre nakit
akışlarını tahmin etmek için, varsa, geleceğe yönelik finansal bütçeler veya
tahminler kullanılabilir (BOBİ FRS Paragraf 18.20). TMS 36 Standardına
göre bir işletme ilgili varlığın nakit akışlarını belirlerken öncelikle daha çok
dış kanıtlara dayanan, gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin mantıklı ve desteklenebilir varsayımları kullanmalıdır. Bununla beraber, gelecekteki nakit
akışları, yönetim tarafından onaylanan en güncel finansal bütçelere/tahminlere dayandırılmalıdır (TMS 36. Paragraf 33).
BOBİ FRS’ye göre faydalı ömrü bütçe veya tahminlerin kapsamından uzun
olan varlıklarda, kapsamın ötesindeki nakit akışları için uygun bir büyüme oranı (artan, sabit veya azalan) kullanılabilir (BOBİ FRS Paragraf 18.20). TMS 36
Standardına göre prensip olarak ilgili bütçeleri/tahminleri esas alan projeksiyonlar, istisnalar hariç, en fazla 5 yıllık dönemi kapsamaktadır. Bunun sebebi, TMS
36’ya göre 5 yıldan uzun dönemler için gelecekteki nakit akışlarına ilişkin olarak
detaylı, kesin ve güvenilir finansal bütçelerin/tahminlerin genellikle mevcut olmamasıdır. Faydalı ömrü 5 yıldan uzun olan varlıklarda, 5. yılı takip eden yıllar
için bir büyüme oranı kullanılmak suretiyle varlığın yararlı ömrünün sonuna kadar olan döneme ilişkin nakit akışları tahmin edilmektedir. Büyüme oranlarının
prensip olarak sabit ya da azalan oranlar olması gerekmektedir. Ancak artan bir
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oranın kullanılması gerektiğine ilişkin haklı gerekçeler bulunuyor ise artan oran
kullanılabilir (TMS 36. Paragraf 33, 35 ve 36).
BOBİ FRS’ye göre nakit akışları tahmin edilirken varlığı kullanıma hazır
hale getirmek için yapılan nakit çıkışları dahil olmak üzere, varlığın kullanımından sağlanacak nakit girişlerinin elde edilmesi için gereken gelecekteki
nakit çıkışları ve varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen veya makul ve tutarlı bir temele dayalı olarak varlığa atfedilebilen nakit çıkışları tahmin edilir.
Ancak gelecekteki nakit akışlarının tahmininde; henüz taahhüt edilmemiş gelecekteki bir yeniden yapılandırmadan ya da varlığın performansının geliştirilmesinden kaynaklanması beklenen tahmini nakit akışları dikkate alınmaz
(BOBİ FRS Paragraf 18.20 ve 18.21).
Nakit akışları tahmin edilirken varlığın, faydalı ömrü sonunda, piyasa şartlarında karşılıklı pazarlık ortamında elden çıkarılması sonucunda elde edilmesi veya ödenmesi beklenen net nakit akışlarının da dikkate alınması gerekir
(BOBİ FRS Paragraf 18.19).
Örnek: İşletme ana faaliyette kullandığı ve faydalı ömrünü 3 yıl olarak
tahmin ettiği makinesi ile ilgili olarak değer düşüklüğü testi yapmaktadır.
Ekonomik fayda sonunda söz konusu makinenin piyasa şartlarında karşılıklı
pazarlık ortamında elden çıkarılması sonucunda elde etmeyi beklediği nakit
tutarı 800 TL’dir. Üç yıl boyunca makineden aşağıdaki nominal nakit girişlerini tahmin etmektedir:
1. Yıl
2. Yıl
3. Yıl

3.000 TL
4.000 TL
4.500 TL + 800 TL (Hurda satışından gelen nakit)

İşletme iskonto oranını % 18 olarak hesaplamıştır. Kullanım değerinin hesaplanması için bugünkü değer formülü kullanılacaktır. (Excel programında
formüllerden finansal formüller arasında NBD formülü seçilerek de hesaplanabilir.)
Kullanım değeri=3.000/(1+%18)1+4.000/(1+%18)2+(4.500+800)/
(1+%18)3
Kullanım değeri = 8.640,85 TL
Dikkat edilmesi gereken bir husus da gelecekteki nakit akışlarının tahminleri yapılırken finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ile ge-
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lir üzerinden alınan vergilere ilişkin ödeme ve iadelerin dahil edilmemesidir
(BOBİ FRS Paragraf 18.21).
Ayrıca iskonto oranının, genel enflasyonla ilgili fiyat artışlarının etkisini
içermesi durumunda gelecekteki nakit akışları da nominal değerleriyle tahmin
edilir (BOBİ FRS Paragraf 18.18).
İskonto Oranı
BOBİ FRS’ye göre bugünkü değer hesaplamasında kullanılan iskonto oranı, aşağıdakilere ilişkin cari piyasa değerlendirmelerini yansıtan vergi öncesi
orandır (BOBİ FRS Paragraf 18.22):
• Paranın zaman değeri (risksiz cari piyasa faiz oranı üzerinden gösterilen),
• Gelecekteki nakit akış tahminlerinin belirlenmesi sırasında göz önünde bulundurulmamış olan varlığa özgü riskler.
TMS 36 Değer Düşüklüğü standardına göre, BOBİ FRS’de olduğu gibi,
iskonto oranı hesaplarken paranın zaman değerinin ve varlığa özgü risklerin
dikkate alınması gerekir. Ancak iskonto oranı hesaplanması konusunda TMS
36, BOBİ FRS’ye kıyasla, daha detaylı bilgi vermiş ve yönlendirmelerde bulunmuştur. TMS 36 paragraf 56’ya göre “iskonto oranı yatırımcıların tutar,
zaman ve risk profili açısından işletmenin varlıktan elde etmeyi beklediği nakit akışlarıyla aynı düzeyde nakit akışları yaratan bir yatırım yapmış olmaları
durumunda elde etmeyi bekleyecekleri kazançtır.” Bir başka ifadeyle, iskonto
oranı fırsat maliyeti şeklinde kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında standart aynı paragrafta iskonto oranının iki unsur üzerinden tahmin edilebileceğini belirtmiştir:
• Benzer varlıklar için cari piyasa işlemlerindeki kullanılan bir oran üzerinden veya,
• Hizmet potansiyeli ve riskleri açısından ilgili varlığa benzer bir varlığa
(veya varlık portföyüne) sahip halka açık bir işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti üzerinden.
Bununla beraber TMS 36 Ek A-16’da, iskonto oranı tahmin edilirken, başlangıç noktası olarak;
• Sermaye varlıkları fiyatlandırma yöntemi (CapitalAssetPricing Model
– CAPM) gibi teknikler kullanılmak suretiyle belirlenen işletmenin
ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (AOSM / WeightedAverageCost of Capital – WACC ),
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• İşletmenin marjinal borçlanma oranının ve
• Diğer piyasa borçlanma oranlarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.
Söz konusu oranlar:
• Piyasanın, varlığın beklenen nakit akışlarıyla ilgili özel riskleri değerlendirme şeklini yansıtmak ve
• Varlıktan beklenen nakit akışlarıyla ilişkili olmayan veya nakit akışlarının tespitinde dikkate alınmış riskleri dikkate almamak üzere düzeltilmelidir. Ayrıca ülke riski, döviz riski ve fiyat riski gibi risklerde göz
önünde bulundurulmalıdır (TMS 36, EK A paragraf A18).
Görüldüğü gibi BOBİ FRS, TMS/TFRS’ye göre, iskonto oranı hesaplamasında çok az bilgi vermiştir. Kullanım değeri hesaplamasında iskonto oranının
hesaplanması çok önemli bir husustur. Dolayısıyla işletmeler iskonto oranı
hesaplamasında detaylı bir açıklamaya ihtiyaç duyacaklardır. Kanaatimizce
iskonto oranı hesaplaması ile ilgili TMS/TFRS’deki açıklamalar BOBİ FRS
için de geçerlidir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir varlığın kullanım değeri
belirlenirken hesaplanması gereken iskonto oranı olarak varlığa sahip işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin kullanılabileceği sonucuna varabiliriz.61 Eğer ilgili işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanması zor ise, benzer bir varlığa sahip halka açık bir işletmenin ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti de kullanılabilmektedir. WACC oranının formülü
aşağıdaki gibidir:
WACC = [ Wb * Kb (1-V) ] + [ Ws * Ks]
Wb = Finansal Borcun, Finansal Borç ile Özkaynağın Toplamına Oranı
Kb = Borcun Maliyeti
V = Vergi Oranı
Ws = Özkaynağın, Finansal Borç ile Özkaynağın Toplamına Oranı
Ks = Özkaynak Maliyeti (CAPM)
Görüldüğü gibi kullanım değeri hesaplanacak varlığa sahip bir işletmenin
WACC oranını bulabilmek için ilk olarak şirketin borçlanma maliyetini ve
sermaye maliyetini (CAPM oranını) hesaplamamız gerekmektedir. Bu oranla61 Esen, Ö. ve Perek, A. A. (2009). Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (TMS 36) Nakit Yaratan
Birim, Şerefiye ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11(3), S.
143-172.
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rı bulduktan sonra da özsermaye ve borçlanma tutarlarının WACC oranındaki
ağırlıklarının hesaplanması gerekmektedir.
TMS 36 Ek A-16 iskonto oranını tahmin ederken, başlangıç noktası olarak,
işletmenin marjinal borçlanma oranının dikkate alınabileceğini belirtmiştir.
Ancak burada oranın vergi öncesi mi yoksa vergi sonrası mı olacağı konusunda bir çelişki söz konusudur. Her ne kadar TMS 36 iskonto oranının vergi
öncesi oran olması gerektiğine hükmetmiş olsa da uygulamada borç maliyetlerinin hesaplanmasında, genellikle borcun vergiden sonraki maliyeti dikkate
alınmaktadır.
Bir şirketin WACC oranının hesaplanabilmesi için ikinci olarak o şirketin
sermaye maliyetinin (CAPM) bulunması gerekmektedir. CAPM oranının formülü şu şekildedir:
     CAPM = rf + ß (rm-rf)
     CAPM : Özkaynak maliyeti
     rf : Risksiz faiz oranı
     ß : Hisse senedinin risk endeksi (Beta)
     rm : Piyasa getirisi
Görüldüğü gibi, eğer bir şirketin CAPM oranı hesaplanmak isteniyor ise 3 ana
unsurun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu üç ana unsur aşağıda listelenmiştir:
1. Risksiz faiz oranı (rf)
2. Risk primi (rm-rf)
3. Hisse senedinin risk endeksi (Beta- ß)
Genellikle risksiz faiz oranı olarak devlet tahvili faiz oranı alınmaktadır.
Bu oran çoğunlukla vadesi bir yıla en yakın devlet tahvilinin getirisi olarak
kabul edilmektedir.62 Ancak, değerlemeye tabi varlığın ya da borcun süresine
benzer vadeli devlet tahvillerinin getirisi de risksiz faiz oranı olarak alınabilmektedir. Bununla beraber TMS/TFRS’lerdeki bazı hükümlerde, risksiz
faiz oranının devlet tahvillerinin getirileri dışında başka yollarla da hesaplanabileceği belirtilmiştir. Örneğin TMS 39 EK A kısmının Uygulama Rehberi
bölümündeki 82. paragrafa göre, bazı ülkelerde devletin, kredi riski taşıyor
olmasından dolayı, borçlanma oranının bazı işletmelerinkinden daha yüksek
olabileceği ve bu gibi durumlarda risksiz faiz oranı olarak en yüksek kredi dereceli şirket tahvillerinin getirilerinin kullanılabileceği ifade edilmiştir. Benzer biçimde TMS 19’un 78. paragrafında, devlet tahvilleri ile birlikte “yüksek
kaliteli kurumsal senetlere ilişkin piyasa getirilerinin de paranın zaman değeri
olarak, dolayısıyla risksiz faiz oranı olarak, kullanılabileceği belirtilmiştir.
62 Bu oranlara http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/borclanma-araclari-piyasasi-verileri internet adresinden yayımlanan bültenlerden ulaşılabilmektedir.
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CAPM oranını hesaplamak için ikinci olarak risk priminin (rm-rf) bulunması gerekmektedir. Risk primini (rm-rf) bulabilmek için önce hisse senetlerinin uzun dönemdeki ortalama getirisini, yani piyasa getirisini (rm), hesaplamamız ve bu orandan risksiz faiz oranını (rf) çıkarmamız gerekmektedir.
Piyasanın beklenen getirisini (rm) hesaplamak için piyasadaki hisse senetlerinin tümünden oluşan portföyün verimini bulmamız gerekmektedir. Bu rakamları kendimiz hesaplayabileceğimiz gibi, Borsa İstabul’un ve bazı finans
kurumlarının internet sayfalarında da bu rakamlara ulaşılabilmektedir.
CAPM oranını hesaplamak için üçüncü olarak şirkete ait “Beta katsayısını”
hesaplamamız gerekmektedir. Beta katsayısı (ß) bir menkul kıymetin getirisindeki değişiklikler ile piyasa portföyünün getiri oranlarında meydana gelen değişiklikler arasındaki ilişkiyi göstermektedir.63 Beta katsayısının hesaplanması kolay olmadığı için çeşitli kurumlar halka açık firmaların beta katsayılarını
dönemsel olarak yayınlamaktadır. Örneğin İngiltere’de The London Business
School hem şirketler için hem de sektörler için beta katsayılarını yayımlamaktadır.64 Amerika Birleşik Devletleri’nde de Merrill Lynch, Bara, Value Line, Standard&Poors, Morning Star, Bloomberg gibi birçok kurumdan şirket ve sektör
betalarına ulaşmak mümkündür. Türkiye’de ise çeşitli finans ile ilgili internet
sayfalarında şirketlerin beta katsayılarına ulaşmak mümkündür.
Eğer kullanım değeri hesaplanacak varlığa sahip şirket halka açık değilse
o şirketin beta katsayısının bulunabilmesi oldukça zor olabilmektedir. Bu durumda işletme benzer varlığa sahip halka açık bir şirketin betasını veya bulunduğu sektörün betasını esas alabilmektedir. Kanımızca eğer söz konusu şirket,
betası esas alınacak halka açık şirketten önemli ölçüde küçük ise, sektörün
beta katsayısını almak daha uygun olacaktır. Çünkü araştırmalar göstermiştir
ki küçük şirketlerin özkaynak maliyeti büyük şirketlerin özkaynak maliyetinden daha büyük olmaktadır.65
Örnek: İşletme ana faaliyette kullandığı arsası ile ilgili olarak değer düşüklüğü testi yapmaktadır. İlgili varlığın kullanım değeri için iskonto oranı
hesaplayacaktır. İskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
(WACC) hesaplanacaktır. Şirketin dönem sonu finansal durum tablosunda
toplam finansal borçları 3.000 TL, özkayağı 4.000 TL’dir. Risksiz faiz oranı
%12, işletmenin borçlanma maliyeti %17’dir. İşletme için beta katsayısı olarak bulunduğu sektörün betası alınmıştır. İlgili sektörün beta katsayısı 1,2’dir.
Piyasa getirisi (rm) olarak %21 alınmıştır. Vergi oranı %22’dir.
63 Megginson,W. L. ve Scott B. S. (2006). Introduction to Corporate Finance. Australia: Thomson, S. 306.
64 International Generally Accepted Accounting Practice Under International Financial Reporting Standards.(2007). Ernst&Young, Global Edition 2, London, S. 977.
65 Pratt, S. P. ve Robert, F. R. (1998). Valuing Small Business & Professional Practices. New York:
McGrowHill, S. 210.
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Borcun ağırlığı = 3.000/(3.000+4.000) = 0,43
Sermayenin ağırlığı = 4.000/(3.000+4.000) = 0,57
Sermayenin maliyeti (CAPM) = %12+(1,2*(%21-%12)) = %22,8
WACC= (0,43*%17*(1-%22)) + (0,57*%22,8) = %18,71
5. Nakit Yaratan Birim
Diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız olarak nakit girişi sağlayan her bir
varlık, diğer varlıklardan ayrı olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Ancak
işletmedeki her bir varlığın diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız olarak firmaya nakit girişi sağlayabilmeleri olası görülmemektedir. Bu durumlarda nakit
girişi yaratma kabiliyetleri birbirlerine bağımlı olan varlıklar gruplandırılarak,
topluca değer düşüklüğü testine tabi tutulmaktadır. Nakit girişi sağlayan varlık
veya varlık grubu “Nakit Yaratan Birim” olarak adlandırılmaktadır.
Nakit yaratan birim tanımı bölüm içinde verilmemiş, EK 9 Tanımlar bölümünde verilmiştir. Tanıma göre nakit yaratan birim, diğer varlıkların veya varlık gruplarının oluşturduğu nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız olarak
nakit akışlarıoluşturan tanımlanabilir en küçük varlık grubudur.
Bir nakit yaratan birimin defter değeri (BOBİ FRS Paragraf 18.24),
a) Nakit yaratan birimle doğrudan ilişkilendirilebilen veya mantıklı ve
tutarlı bir şekilde söz konusu birime dağıtılabilen ve
b) Nakit yaratan birimin kullanım değerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınan gelecekteki nakit girişlerini oluşturan, varlıkların defter değerlerini içerir.
Nakit yaratan birim tanımı TMS 36 Değer Düşüklüğü standardında da benzer şekilde yapılmıştır. BOBİ FRS nakit yarat birim ile ilgili örnekler vermemiştir, ancak TMS 36 standardı örnekler vermiştir. Bu örneklerin BOBİ FRS
için de geçerli olduğu kanaatindeyiz.
Birinci örnek (TMS 36 Paragraf 67): Bir maden şirketi, madencilik faaliyetlerini desteklemek için özel bir demiryoluna sahiptir. Özel demiryolu
sadece hurda değerinden satılabilir ve madenin diğer varlıklarından kaynaklanan nakit girişlerinden geniş ölçüde bağımsız nakit girişleri yaratmamaktadır.
Özel demiryolunun geri kazanılabilir tutarını tahmin etmek mümkün değildir;
çünkü kullanım değeri belirlenemez ve muhtemelen hurda değerinden farklıdır. Bu nedenle işletme, özel demiryolunun ait olduğu nakit yaratan birimin,
yani bir bütün olarak madenin, geri kazanılabilir tutarını tahmin eder.
İkinci örnek (TMS36. Paragraf 68): Bir otobüs şirketi, herhangi bir belediye ile yaptığı ve 5 ayrı hatta asgari miktarda hizmet verilmesini gerektiren bir
sözleşme çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Her bir hata ayrılan varlıklar ve
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her bir hattan elde edilecek nakit akışları ayrı olarak tespit edilebilir. Hatlardan biri önemli ölçüde zarar etmektedir. İşletmenin herhangi bir otobüs hattından vazgeçmesi olası olmadığından, diğer varlıkların veya varlık gruplarının
nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız belirlenebilir nakit girişlerinin en
düşüğü, söz konusu 5 ayrı hattın beraber yarattığı nakit girişleridir. Her bir
hattın nakit yaratan birimi bir bütün olarak otobüs şirketidir.
Üçüncü örnek (TMS 36 Açıklayıcı Örnek 1): Bir mağazalar zinciri içinde
birbirinden bağımsız nakit girişi yaratan mağazaları, aynı ürünü üreten ancak
farklı yerlerde üretim yapan ve farklı pazarlara sahip birbirinden bağımsız
nakit girişi sağlayan tesisleri, aynı medya kuruluşunun farklı kesimlere hitap
eden ve satış ile reklam gelirleri birbirinden ayrıştırılabilen televizyon kanalları, radyo kanalları, gazete, dergi v.b. yayın organları ayrı ayrınakit yaratan
birime örnek olarak verilebilir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi şerefiye değer düşüklüğü testine tabi tutulmaz (BOBİ FRS Paragraf 18.23). Ayrıca herhangi bir şerefiye tutarı nakit yaratan birimin defter değerinin hesabında dikkate alınmaz. Dolayısıyla
bir varlığa ilişkin değer düşüklüğünün, bu varlığın ait olduğu nakit yaratan
birimin geri kazanılabilir tutarı hesaplanarak tespit edildiği durumlarda, söz
konusu nakit yaratan birimle ilişkilendirilebilen ya da bu birime dağıtılabilen
bir şerefiye tutarı söz konusu olsa da ilgili nakit yaratan birimin defter değerine ilgili şerefiye tutarı dahil edilmez. Bu itibarla söz konusu nakit yaratan
birimin değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin bir göstergenin mevcut olduğu
bir durumda bu birim, şerefiye tutarı dahil edilmemiş defter değeri ile geri
kazanılabilir tutarı karşılaştırılarak değer düşüklüğü testine tâbi tutulur (BOBİ
FRS Paragraf 18.25).
Nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük
olması durumunda nakit yaratan birim için değer düşüklüğü zararı kayda alınır. Söz konusu değer düşüklüğü zararı nakit yaratan birime ait varlıkların şerefiye dışındaki defter değeriyle orantılı olarak ilgili varlıklara dağıtılır (BOBİ
FRS Paragraf 18.28).
Örnek: Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren X firması Buzdolabı, Fırın ve
Televizyon olmak üzere üç farklı ürün üretmektedir. Bu ürünler birbirinin ikamesi
olmadığı, farklı yerlerde üretildiği ve farklı amaçlar için kullanıldığından dolayı
bu ürünlerle doğrudan ilişkili varlıklar gruplandırılarak her bir ürün bazında ayrı
ayrı nakit yaratan birim olarak kabul edilmiştir. Ürünler çapında oluşturulan nakit
yaratan birimlere ilişkin varlıklar ve net defter değerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Örneğin kolaylaştırılması amacıyla rakamlar küçültülmüştür. Ayrıca parasal ölçüt olarak Para Birimi (PB) kullanılmıştır.)66
66 Esen, Ö. ve Perek, A. A. (2009). s.143-172
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Tablo 1: Nakit Yaratan Birimlerin Defter Değerleri (PB)

Makineler
Binalar
Lisanslar
Toplam Defter Değeri

BUZDOLABI

FIRIN

TELEVİZYON

30
80
30
140

30
50
10
90

20
30
0
50

Firma, sektördeki rekabetin artması ve pazar payında bir düşüş olması nedeniyle dönem içinde değer düşüklüğü testi yapma kararı almıştır. Değer düşüklüğü testi için firmanın ilk yapması gereken nakit yaratan birimlerin geri
kazanılabilir tutarını tespit etmektir. Geri kazanılabilir tutarın belirlenebilmesi
için kullanım değerinin hesaplanması gerekmektedir. Kullanım değerinin hesaplanabilmesi için gelecekteki nakit akışları ve bu nakit akışlarını bugünkü değere indirgeyecek iskonto oranı bulunmalıdır. Bu örnekte nakit akışları
belirlenirken buzdolabı, televizyon ve fırın mamulleri ile bunlara ait yedek
parçaların satışlarından yapılan tahsilatlar nakit girişi olarak; bu mamullere
ilişkin üretim maliyetleri, garanti ve satış masrafları, nakliye ve elde tutma
maliyetleri gibi maliyetler nedeniyle yapılan nakdi ödemeler nakit çıkışı olarak alınmalıdır. İskonto oranı olarak da önceki bölümlerdeki açıklamalara uygun olarak şirketin Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti oranı kullanılabilir.
Nakit yaratan birimlere ilişkin, gerçeğe uygun değer ile kullanım değerinden
büyük olanı olarak kabul edilen Geri Kazanılabilir Tutar aşağıdaki tablo yardımı ile belirlenmiştir.
Tablo 2: Nakit Yaratan Birimlerin Geri Kazanılabilir Tutarları (PB)
BUZDOLABI

Gerçeğe Uygun Değer
120
Kullanım Değeri
126
Geri Kazanılabilir Tutar 126

FIRIN

TELEVİZYON

85
95
95

40
45
45

Nakit yaratan birimlere ilişkin değer düşüklüğü testi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 3: Değer Düşüklüğü Testi (PB)

Defter Değeri
Geri Kazanılabilir Tutar
Değer Düşüklüğü

BUZDOLABI

FIRIN

TELEVİZYON

140
126
14

90
95
0

50
45
5
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Buzdolabı ve Televizyon mamullerine ilişkin nakit yaratan birimlerde sırasıyla 14 PB ve 5 PB olmak üzere toplam 19 PB değer düşüklüğü tespit
edilmiştir. Toplam 19 PB’lik değer düşüklüğü zarar/gider olarak ilgili dönemin kâr/zarar tablosuna aktarılmaktadır. Bilanço kalemlerinde ortaya çıkan
değer düşüklüğü, varlıklara net defter değerleri oranında dağıtılabilmektedir.
Bilançoda yapılması gereken düzeltmeler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 4: Nakit Yaratan Birimlere İlişkin Bilanço Varlıklarındaki Değer
Düşüklüğü Düzeltmesi (PB)
BUZDOLABI

TELEVİZYON

TOPLAM

Makineler

(30/140)*14= 3

(20/50)*5= 2

5

Binalar

(80/140)*14= 8

(30/50)*5= 3

11

Lisanslar

(30/140)*14= 3

Toplam Değer
Düşüklüğü

14

3
5

19

6. Değer Düşüklüğü Kaydı
Bireysel olarak değer düşüklüğü testine tâbi tutulan ve maliyet bedeliyle
ölçülen varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararları kar veya zarara yansıtılır
(BOBİ FRS Paragraf 18.27).
Daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ve değeri artırılmış bir
varlıkta değer düşüklüğü tespit edilmiş ise, değer düşüklüğü tutarı ilk olarak
varlıkla ilgili özkaynak içinde sunulan yeniden değerleme değer artışı kaleminden düşülmektedir (BOBİ FRS Paragraf 18.27). Yeniden değerleme artışı
tutarından daha fazla bir değer düşüklüğü ortaya çıkmış ise kalan kısım ilgili
dönemin kar/zarar tablosuna zarar olarak aktarılmaktadır.
TMS 36 Değer Düşüklüğü standardında da değer düşüklüğü zararları kar
veya zarara yansıtılır (TMS 36. Paragraf 61). TMS 36’da söz konusu giderlerin kar/zarar tablosunda hangi kalemde ve nasıl raporlanacağına dair herhangi
bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak BOBİ FRS’ye göre kar veya zarara yansıtılan değer düşüklüğü zararları Kâr veya Zarar Tablosunda varlığın kullanıldığı işletme fonksiyonuna ilişkin giderlerin yansıtıldığı kalemde gösterilir.
Örneğin, pazarlama bölümüyle ilgili olarak kullanılan varlığa ilişkin değer
düşüklüğü zararı “Pazarlama Giderleri” kaleminde, üretim bölümüyle ilgili
kullanılan varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararı ise “Satışların Maliyeti”
kaleminde gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 18.27).
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BOBİ FRS’de değer düşüklüğü tutarının finansal durum tablosunda nasıl
kayda alınacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır, ancak dönem başındaki ve
sonundaki değer düşüklüğü zararları dipnotlarda açıklanacaktır (BOBİ FRS
Paragraf 26.7).
Değer düşüklüğünün varlık kalemi açısından nasıl kayda alınacağı ile ilgili
olarak uygulamada iki yöntem bulunmaktadır. Birincisi direkt yöntem, ikincisi ise endirekt yöntemdir. Direkt yönteme göre değer düşüklüğü tutarı doğrudan ilgili varlıkların defter değerinden indirilmektedir. Endirekt yönteme
göre değer düşüklüğü tutarı doğrudan varlıkların değerinden indirilmemekte,
ancak değer düşüklüğü için karşılık ayrılmaktadır. BOBİ FRS’nin EK’lerde
verdiği mali tablo formatlarına göre, değer düşüklüğü zararı dipnotlarda verildiği sürece, birinci yöntemin en uygun yöntem olacağı kanaatindeyiz.
Örnek: İşletme pazarlama departmanında kullandığı binası ile ilgili olarak değer düşüklüğü göstergelerine göre değer düşüklüğü testi yapması gerektiğine kanaat getirmiştir. Söz konusu varlığın defter değeri aşağıdaki gibidir:
Maliyeti: 90.000 TL
Birikmiş Amortismanı: 30.000 TL
Net Defter Değeri: 60.000 TL
Söz konusu varlığın kullanım değeri 50.000 TL, satış maliyeti düşülmüş
gerçeği uygun değeri de 30.000 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla varlığın
geri kazanılabilir tutarı 50.000 TL olarak belirlenecektir.
Geri kazanılabilir tutar net defter değerinden düşük olduğundan değer
düşüklüğü bulunmaktadır. Değer düşüklüğü tutarı 60.000 TL – 50.000 TL =
10.000 TL’dir.
--------------------------------------------------------------------Pazarlama Giderleri
Değer Düşüklüğü Gideri			
10.000
		
Maddi Duran Varlıklar
		
Binalar					
10.000
--------------------------------------------------------------------Maliyet bedeli üzerinden ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin
değer düşüklüğü zararı Diğer Faaliyetlerden Giderler altında “Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller Değer Azalış ve Satış Zararları” kaleminde gösterilir (18.27).
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Örnek: İşletmenin maliyet bedeli üzerinden ölçtüğü yatırım amaçlı arsası
bulunmaktadır. İşletme söz konusu arsa ile ilgili olarak değer düşüklüğü göstergelerine göre değer düşüklüğü testi yapması gerektiğine kanaat getirmiştir.
Söz konusu varlığın defter değeri aşağıdaki gibidir:
Defter Değeri: 100.000 TL
Söz konusu varlığın kullanım değeri 70.000 TL, satış maliyeti düşülmüş
gerçeği uygun değerleri de 80.000 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla varlığın geri kazanılabilir tutarı 80.000 TL olarak belirlenecektir.
Geri kazanılabilir tutar defter değerinden düşük olduğundan değer düşüklüğü bulunmaktadır. Değer düşüklüğü tutarı 100.000 – 80.000 = 20.000
TL’dir.
--------------------------------------------------------------------Diğer Faaliyetlerden Giderler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değer Azalış ve Satış Zararları		
20.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 			
20.000
--------------------------------------------------------------------7. Değer Düşüklüğü Zararının İptali
Her raporlama dönemi sonunda, önceki dönemlerde kaydedilen değer
düşüklüğü zararının ortadan kalktığına ya da azaldığına ilişkin bir gösterge
bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu tür bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili varlığın ya da nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı
hesaplanarak daha önce kaydedilen değer düşüklüğü zararının bir kısmının
veya tamamının iptal edilip edilmemesi gerektiği belirlenir (BOBİ FRS Paragraf 18.32).
Değer düşüklüğü zararının iptal edilecek kısmı, ilgili varlığa ilişkin önceki
dönemlerde değer düşüklüğü zararı kayda alınmamış olsaydı varlığın ulaşacağı (amortisman veya itfa payı çıkarılmış olarak) defter değeri esas alınarak
belirlenir. Değer düşüklüğü zararının iptalinden sonra varlığın yeni defter değeri bu değeri aşamaz.
Örnek: İşletme genel yönetimde kullandığı ekonomik ömrü 40 yıl olan bir
binası ile ilgili olarak değer düşüklüğü göstergelerine göre değer düşüklüğü
testi yapması gerektiğine kanaat getirmiştir. İşletme binayı 10 yıldır kullanmakta ve doğrusal yöntem ile amortismana tabi tutmaktadır. Binanın hurda
değeri önemsizdir. Son hazırlanan yıl sonu finansal durum tablosunda söz konusu varlığın defter değeri aşağıdaki gibidir:
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Maliyeti: 1.000.000 TL
Birikmiş Amortismanı: 250.000 TL
Net Defter Değeri: 750.000 TL
Söz konusu varlığın kullanım değeri 500.000 TL, satış maliyeti düşülmüş
gerçeği uygun değeri de 600.000 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla varlığın geri kazanılabilir tutarı 600.000 TL olarak belirlenecektir.
Geri kazanılabilir tutar net defter değerinden düşük olduğundan değer düşüklüğü bulunmaktadır. Değer düşüklüğü tutarı 750.000 TL – 600.000 TL =
150.000 TL’dir.
--------------------------------------------------------------------Genel Yönetim Giderleri
Değer Düşüklüğü Gideri			
150.000
		
Maddi Duran Varlıklar
		
Binalar					
150.000
--------------------------------------------------------------------Değer düşüklüğü sonrası onuncu yıl sonu defter değeri aşağıdaki gibidir.
Maliyeti: 1.000.000 TL
Birikmiş Amortismanı: 250.000 TL
Değer Düşüklüğü: 150.000
Net Defter Değeri: 600.000 TL
Varlığın ekonomik ömrü ve hurda değeri ile ilgili olarak tahmin değişikliği
bulunmamaktadır. İşletme bu tarihten itibaren 600.000 TL üzerinden 30 yıl
boyunca doğrusal yöntem ile amortisman ayırmaya devam edecektir.
İki yıl sonra (12. yılda) varlığın defter değeri aşağıdaki gibidir.
(Yeni amortisman tutarı 600.000 / 30 = 20.000)
Maliyeti: 1.000.000 TL
Birikmiş Amortismanı: 290.000 TL (250.000 + 2*20.000)
Değer Düşüklüğü: 150.000
Net Defter Değeri: 560.000 TL
İşletme 12. yıl sonunda önceki dönemlerde kaydedilen değer düşüklüğü
zararının ortadan kalktığına ya da azaldığına ilişkin bir gösterge olduğuna kanaat getirmiştir ve söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarını belirlemiştir.
Söz konusu varlığın kullanım değeri 800.000 TL, satış maliyeti düşülmüş ger-
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çeği uygun değerleri de 700.000 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla varlığın geri kazanılabilir tutarı 800.000 TL olarak belirlenmiştir.
Eğer işletme hiç değer düşüklüğü yapmamış olsaydı 12. yıl sonunda söz
konusu varlığın defter değeri aşağıdaki gibi olacaktı:
Maliyeti: 1.000.000 TL
Birikmiş Amortismanı: 300.000 TL (25.000*12)
Net Defter Değeri: 700.000 TL
Dolayısıyla değer düşüklüğü iptalinden sonra ilgili varlığın defter değerinin en fazla 700.000 TL olması gerekir. Bu durumda değer düşüklüğü iptali
140.000 TL (700.000 – 560.000) olacaktır.
İptal edilecek değer düşüklüğü zararı, bireysel olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulan ve maliyet bedeli ile ölçülen varlıklarda kâr veya zarara yansıtılarak Kar veya Zarar Tablosunun ilgili kaleminde gösterilirken, yeniden
değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülen maddi duran varlıklarda “Maddi Duran
Varlıklar” bölümüne göre yeniden değerleme değer artışı olarak dikkate alınır
(BOBİ FRS Paragraf 18.35).
Örnek: Bir önceki örnekte 12. yılın sonunda hesaplanan tutarlar aşağıdaki
gibi kaydedilecektir.
-------------------------------------------------------------------Maddi Duran Varlıklar
Binalar					
150.000
Genel Yönetim Giderleri
Değer Düşüklüğü İptali			
150.000
		
---------------------------------------------------------------------
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BÖLÜM 19
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA
BAĞLI VARLIKLAR
67
Doç. Dr. Ayça Akarçay Öğüz*

1. Amaç ve Kapsam
Bu bölümde Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar ile ilgili muhasebe ilkeleri düzenlenmiştir. Bu bölümün amacı; karşılık,
şarta bağlı yükümlülük ve şarta bağlı varlıkları tanımlamak, aralarındaki farkları belirlemek, karşılıkların kayda alınmasını, ölçülmesini, şarta bağlı varlık
ve şarta bağlı yükümlülüklerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını gösterilmesini sağlamaktır (BOBİ FRS Paragraf 19.1).
Diğer bölümlerde özel olarak ele alınan karşılıklar; kiralama işlemlerinden, inşa sözleşmelerinden ve gelir üzerinden alınan vergilerden ortaya çıkanlar hariç olmak üzere, kıdem tazminatı karşılığı da dahil tüm karşılıklara, şarta
bağlı yükümlülüklere ve şarta bağlı varlıklara bu bölümdeki düzenlemeler uygulanır (BOBİ FRS Paragraf 19.2). Amortisman, şüpheli alacaklar ve varlıklarda değer düşüklüğü için kullanılan karşılık terimi bu bölümün karşılık tanımına girmemekte, bunlar varlıkların defter değerinde yapılan değişikliklere
ilişkin düzeltmeler olarak kabul edilmektedirler (BOBİ FRS Paragraf 19.4).
Ekonomik açıdan dezavantajlı olmadığı sürece, tarafların henüz hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya her iki tarafında yükümlülüğünü aynı
ölçüde kısmen yerine getirdiği sözleşmelere bu bölümün hükümleri uygulanmaz. Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler ise bu bölümün kapsamındadır (BOBİ FRS Paragraf 19.3).
2. Karşılıklar
Karşılık, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür
(BOBİ FRS Paragraf 19.1). Zamanlaması ve tutarı belirli olmayan borçlar
olarak da ifade edilebilir. Karşılığa konu edilen borcun; gelecekle ilgili olması, tutarının ve zamanının belirsiz olması gerekmektedir.68 Geçmişte işletmede
meydana gelen bir olaydan kaynaklanan, ödenecek olmakla birlikte tutarı belli olmayan veya tutarı belli olmakla birlikte ödenip ödenmeyeceği veya ne zaman ve ne tutarda ödeneceği belli olmayan borçlar olarak da tanımlanabilir.69
67
* * Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
68 Karacaer, S. (2002). TMS 19 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler Standardı Kapsamında
Garanti Gider Karşılıklarının İncelenmesi. MÖDAV Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, 4(4), S. 32.
69 Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2007). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları.
Gazi Yayınevi, Ankara, S. 560.
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Karşılık, yalnızca aşağıdaki durumların varlığı halinde kayda alınır;
• İşletmenin raporlama dönemi sonunda geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
• Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda çıkışının muhtemel olması ve
• Yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebilir olmasıdır
(BOBİ FRS Paragraf 19.5).
Bu koşulların karşılanması durumunda, karşılık tutarı, Finansal Durum
Tablosuna yükümlülük olarak yansıtılır ve diğer bölümlere göre bir varlığın
maliyetine dahil edilmediği sürece karşılık tutarı kadar gider kayda alınır
(BOBİ FRS Paragraf 19.6).
Karşılıklara örnek olarak garantilere, davalara, müşteri iadelerine, bir tesisin kapatılmasına ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin yükümlülükler gösterilebilir (BOBİ FRS Paragraf 19.4).
Örnek: ABD’nin Çevre Korum Ajansı (EPA) 2015 yılında VW grubunun
dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yaptığı egzoz emisyon testlerinin
hatalı olduğunu açıklamıştır. VW grubu dizel motorlu araçlarda emisyon testlerinde devreye giren bir yazılım yolu ile olması gerekenden 10 ila 40 kat
daha az çıkartarak emisyon değerleri ile manipülasyon yaptığı belirlenmiştir.
Kamu sağlığı ve çevre kirliliği açısından ciddi bir tehlike arzettiğinden dizel
arabaların satışı ABD’de ve Güney Kore’de durdurulmuştur. Şirket tarafından
bu kapsama giren tüm araçlar geri çağırılarak gerekli bakım-onarım işlemlerinin ücretsiz yapılması gereği doğmuş ve şirket aleyhine de çeşitli ülkelerde
tazminat davası açılması gündeme gelmiştir.
Karşılığın tanınması açısından değerlendirildiğinde raporlama döneminden önceki bir olaydan kaynaklı bir yükümlülük ve bu yükümlülüğü yerine getirmek için de ekonomik fayda çıkışı muhtemel gözüküyor. Karşılığın
üçüncü şartı da tutarının belirlenmesidir. Eğer şirket tarafından tutar güvenilir
bir şekilde belirlenebiliyorsa karşılık ayrılır.
Volkswagen şirketi 2015 yılı 3. Çeyrek finansal tablolarında kapsama giren
araçların geri çağırılarak araçlar üzerinde üretim serisi ve model yılına göre
yazılım ve kısmen donanım ile ilgili işlemler yapılacağını ve bu işlemler için
6,7 Milyar Euro karşılık ayırdığını açıklamıştır. Bununla birlikte, yine aynı
finansal tabloların dipnotlarında konunun yeni ortaya çıkması ve karmaşıklığı
nedeniyle bu konu ile ilgili yasal risklerin değerlendirilmesinin yapılamadığını ve bu konu ile ilgili karşılık ayrılmadığını belirtmiştir. 2015 yılının yıllık
finansal tablolarının dipnotlarında ise savunma ve hukuki danışmanlık gider186

leri dahil yasal riskler karşılığında 7,0 Milyar Euro karşılık ayrıldığı ifade
edilmiştir.70
ABD’deki dava 2016 yılında16,5 milyar ABD dolar tazminat ile sonuçlanmıştır.71
Raporlama dönemi sonunda geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğün bulunması şartı, işletmenin yükümlülüğünü yerine getirmek dışında
herhangi bir gerçekçi alternatifinin bulunmadığı anlamına gelir. Böyle bir durum; yükümlülüğün yerine getirilmesinin yasal olarak zorunlu olması ya da
yasal olarak zorunlu olmasa bile zımni kabulden doğan bir yükümlülüğünün
bulunması koşullarından birinin varlığı halinde ortaya çıkar. Zımni kabulden
doğan yükümlülük; geçmişteki uygulamalar, yayımlanan politikalar veya açık
güncel beyanlarıyla diğer taraflara belirli sorumlulukları kabul edeceğini gösteren ve bunun sonucunda diğer taraflarda bu sorumlulukların yerine getirileceğine dair geçerli bir beklenti oluşturduğu durumlarda ortaya çıkar (BOBİ
FRS Paragraf 19.7).
Örnek: Otomobil üreticilerinin, asgari iki yıl veya 60.000 km garanti vermesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının mevzuatı gereğidir. Ancak uygulamada
bu garanti süresinin 5 yıla veya 100.000 km’ye çıktığı görülmektedir. Otomobil üreticilerinin, otomobil satışı geçmiş bir olayı yansıtırken, satış sırasında
verdiği garanti ortaya çıkan yükümlülüktür. Verilen garanti süresinin iki yıl
olması yasal bir yükümlülük teşkil ederken, bunun üstündeki süreler otomobil
üreticisinin kendi satış politikasından kaynaklandığından zımni kabulden doğan bir yükümlülüktür.72
Örnek: Ünlü bir giyim mağazası yaptığı satışlar sonucunda, herhangi bir
yasal yükümlülüğü olmamasına rağmen, memnun olmayan müşterilerinin
ürün iadesini nedensiz ve süresiz kabul etmektedir. Bu mağazanın uzun yıllardır sürdürdüğü bu uygulama zımni kabulden doğan bir yükümlülük yaratmaktadır. Bu sebeple ürün iadeleri ile ilgili en gerçekçi tahmin üzerinden karşılık
kayda alınır.
Sadece işletmenin gelecekteki faaliyetlerinden bağımsız olan ve geçmişteki olaylardan kaynaklanan yükümlülükler karşılık olarak kayda alınır. İşletmenin gelecekteki faaliyetlerine bağlı olmaksızın ekonomik fayda içeren
70 Erer, M. (2017). Bölüm 18 Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar. Yerel Finansal
Raporlama, S. 194.
71 Pınar, H. (2016). Volkswagen (VW) Grubu Dizel Arabalarındaki Emisyon Manipülasyonu ve Hukuki
Sonuçları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXXIV(2), İstanbul, S. 870.
72 Karapınar, A. ve Eflatun, A. İ. (2016). YFRÇ Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Uygulama ve Yorumları. Gazi Kitabevi, Ankara, S. 286.
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kaynakların işletmeden çıkışına neden olacak yükümlülükler için karşılık
ayrılması gerekebilir. Örnek olarak çevreye verilen hasarlar nedeniyle ortaya çıkan ceza ve tazmin maliyetleri verilebilir. Ancak işletmenin gelecekteki işlemleriyle ileride ortaya çıkabilecek harcamalardan kaçınabilme şansının olduğu durumlarda, örnek olarak faaliyet yönteminin değiştirilmesi veya
fabrikanın satılması durumunda, bu harcamalar için mevcut bir yükümlülüğü
bulunmadığı kabul edilir ve herhangi bir karşılık kayda alınmaz (BOBİ FRS
Paragraf 19.8).
Örnek: İşletme, stratejik avantajlara sahip bir sanayi bölgesinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sanayi bölgesinde tüm işletmelerin uymak zorunda olduğu çalışan sağlığı ve çevrenin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler
mevcuttur. Bu kapsamda işletmeler her yıl sanayi bölgesi yönetimi tarafından
denetlenmektedir. İlgili yılda yapılan denetimde işletmenin yasal düzenlemelere tam olarak uymadığı belirlenmiş ve aykırılıklar işletmeye bildirilmiştir.
Yasal düzenlemeye aykırılıkların bir yıl içinde giderilmemesi durumunda işletmenin sanayi bölgesindeki üretim izni iptal edilecektir. İşletme, çalışmalar
sonucunda sekiz ay içinde 1.5 Milyon TL harcama ile aykırılıkların tümünü
giderebileceğini hesaplamıştır.
Örneğe ilişkin işletme açısından geçmiş bir olaydan kaynaklanan yükümlülük bulunmaması ve işletmenin sözkonusu sanayi bölgesindeki faaliyetlerini sonlandırarak başka bir yere taşınması durumunda harcamadan kaçınabilme olanağının bulunması nedenleriyle herhangi bir karşılık ayrılmayacaktır.73
Karşılık, raporlama dönemi sonu itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden
ölçülür. En gerçekçi tahmin, raporlama dönemi sonu itibariyle yükümlülüğün
yerine getirilmesi veya üçüncü kişilere devredilmesi için ödenmesi gereken
makul tutardır (BOBİ FRS Paragraf 19.9).
Karşılıkların ölçümünde tahminlerin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.
Karşılığa ilişkin tahmini ödeme tutarının belirlenmesinde işletme yönetiminin
muhakemede bulunması gerekir. İşletme yönetiminin muhakemesi benzer işlemlerden kaynaklanan deneyimleri ve bazı durumlarda bağımsız uzmanlardan alınan değerlendirmeleri yansıtmalıdır (BOBİ FRS Paragraf 19.10).
Karşılığın tutarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler duruma göre değişmektedir. Eğer karşılık çok sayıda kalem için uygulanıyorsa; tüm sonuçların gerçekleşme olasılıklarıyla ağırlıklandırılması suretiyle tahmin edilir. Eğer
tek bir yükümlülükten kaynaklanıyorsa, gerçekleşme ihtimali en yüksek olan
73 Erer, M. (2017). a,g.e., S. 19.
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sonuç en gerçekçi tahmindir. Eğer paranın zaman değerinin etkisi önemli ise
bugünkü değer yöntemi kullanılır.
Karşılığın çok sayıdaki kalem için hesaplanması durumunda karşılık tutarı,
mümkün olan tüm sonuçların gerçekleşme olasılıklarıyla ağırlıklandırılması
suretiyle tahmin edilir. Bu tür bir hesaplamada zararın gerçekleşme ihtimaline
göre % 60 veya % 90 olması gibi karşılık tutarı değişecektir. Mümkün tüm sonuçların belirli bir aralıkta süreklilik arz etmesi ve her bir sonucun gerçekleşme ihtimalinin benzer olması durumunda, aralığın orta noktası karşılık tutarı
olarak kullanılır (BOBİ FRS Paragraf 19.12).
Örnek: Bir işletme, satış tarihinden itibaren bir yıl, sattığı ürünler için
garanti vermektedir. Dönem sonu itibariyle, satışı yapılmış ve garanti kapsamında olan 200.000 adet ürün bulunmaktadır. İşletme geçmiş tecrübelerini
ve geleceğe ilişkin beklentilerini dikkate alarak satılan ürünlerin %85’inde
herhangi bir problem çıkmayacağını, %10’nunda ortalama 50.-TL tutması
beklenen küçük tamiratlar gerekebileceğini, %5’inde ise ortalama140.-TL
olan büyük tamiratlar gerekebileceğini tahmin etmektedir. Böyle bir durumda
işletmenin garanti karşılığı tutarı şu şekilde hesaplanır;
(200.000 x %85 x 0TL) + (200.000 x %15 x 50.-TL) + (200.000 x %5 x
140.-TL)=
2.900.000.-TL tutarı karşılık olarak kayda alması gerekecektir.
Karşılığın tek bir yükümlülükten kaynaklandığı durumlarda ise yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi
tahmin, gerçekleşme olasılığı en yüksek olan sonuç olabilir. Ama diğer olası
sonuçların da dikkate alınması gerekir. Olası diğer sonuçların, gerçekleşme
ihtimali en yüksek olan sonucun tutarından önemli ölçüde farklı olması durumunda en gerçekçi tahmin, gerçekleşme ihtimali en yüksek olan sonuçtan
daha yüksek ya da daha düşük bir tutar olacaktır. Standardın bu konuya ilişkin
örneğine aşağıda yer verilmiştir (BOBİ FRS Paragraf 19.12):
Örnek: İşletme aleyhine açılan bir davaya ilişkin olarak işletmenin avukatı önceki deneyimlerine dayanarak raporlama dönemi sonu itibarıyla, işletmenin müşteriye % 30 ihtimalle 2.000.000,-TL, % 70 ihtimalle 300.000,-TL
tazminat ödemesinin gerekeceğini tahmin etmektedir. Bu tür bir durumda gerçekleşme ihtimali en yüksek olan sonuç, yükümlülüğü yerine getirmek için
300.000,-TL tutarında tazminatın ödenmesidir. Ancak diğer mümkün olan
tazminat tutarı, gerçekleşme ihtimali en yüksek olan tazminat tutarından oldukça yüksek olduğundan dönem sonu itibarıyla yükümlülüğün en gerçekçi
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tahmini, 300.000.-TL’den daha fazla olacaktır. Sonuç olarak, (300.000.-TL x
% 70) + (2.000.000.-TL x % 30)= 810.000.-TL karşılık kayda alınacaktır.
Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması beklenen harcamaların
bugünkü değeri üzerinden ölçülebilir. Ancak isteyen işletmeler bugünkü değer hesaplaması yapmadan karşılık tutarını yükümlülüğün yerine getirilmesi
için yapılması beklenen harcama tutarı üzerinden ölçebilir. Bugünkü değerin
hesaplanması durumunda paranın zaman değerine ilişkin cari piyasa değerlendirmelerini yansıtan iskonto oranı (veya oranları) kullanılır (BOBİ FRS
Paragraf 19.13):
Örnek: İşletmenin sattığı ürünlerden dolayı bir kullanıcı zarar görerekişletmeye tazminat davası açmıştır. Davanın iki yıl içinde sonuçlanması beklenmektedir. Konunun incelenmesi sonucunda 500.000.-TL tazminat ödeneceği
tahmin edilmektedir.74
Cari piyasa faiz oranı % 10’dur. İlgili yılda ayrılan 500.000.-TL karşılık
cari piyasa faiz oranında iskonto edilerek karşılık tutarı şu şekilde hesaplanır:
500.000.-TL x ((1/(1 + 0,10)2) = 500.000.- x 0,83 = 415.000.-TL
Bir sonraki yıl karşılık tahakkuku şu şekilde hesaplanır;
500.000.-TL x ((1/(1 + 0,10)) = 500.000.- x 0,91 = 455.000.-TL
Varlıkların elden çıkarılmasından beklenen kazançlar, karşılığın ölçülmesi aşamasında dikkate alınmaz. Söz konusu kazançlar, ilgili varlığın kapsamına girdiği
bölüm (örnek olarak bu bir maddi duran varlıksa Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar) uyarınca öngörülen zamanda kayda alınır (BOBİ FRS Paragraf 19.14).
Örnek: Bir ülkede kumarhane faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin yasa
değişikliği karşısında kumarhane işleten bir otel, kanuni düzenlemeler çerçevesinde kumarhane bölümünü kapatmak zorunda kalacak ve bu kapsamda ilave bir takım yükümlülükler altına girebilecektir. Örneğin kontrat kapsamında
erken tahliye ettiği bina için mal sahibine tazminat ödemek zorunda kalabilir
ki bunun için karşılık ayrılması gerekecektir. Eldeki kumarhane makinelerinin
de satışı söz konusudur. Makinelerin defter değeri ile net satış fiyatı karşılaştırıldığında, bu satıştan ötürü kazanç sağlanacağı sonucu çıkarılabilir. Ancak
kumarhanenin kapatılması ile ilgili karşılık tutarı hesaplanırken, kumar makinelerinin elden çıkarılması suretiyle sağlanacak kazanç dikkate alınmaz.75
74 Özbirecikli, M., Kıymetli Şen, İ. ve Tüm, K. (2017). BOBİ FRS. Detay Yayıncılık, Ankara, S. 325.
75 Şavlı, T. (2014). Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Yaklaşım Yayıncılık, Ankara,
S. 195.
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Her raporlama tarihinde karşılık tutarları gözden geçirilir ve ilgili raporlama dönemi sonu itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması
gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmini yansıtacak şekilde düzeltilir.
Bu düzeltmeler, karşılık tutarı başlangıçta diğer bölümlere göre bir varlığın
maliyetine dahil edilmediği sürece, kar veya zarara yansıtılır. Karşılık tutarının, bugünkü değeri üzerinden ölçülmesi durumunda toplam iskonto tutarının her bir dönem düşen kısmı, ilgili dönemde bir taraftan karşılık hesabına
eklenirken, diğer taraftan da Kar veya Zarar Tablosunda “Faiz vb. Giderler”
kalemi içerisinde gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 19.15).
3. Karşılıklara İlişkin Tazminatlar
Karşılığa ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması gereken harcama tutarının bir kısmının veya tamamının diğer bir tarafça tazmin
edilmesinin beklendiği durumlarda (örneğin sigorta tazminat talebi yoluyla),
söz konusu tazminat tutarı ayrı bir varlık olarak kayda alınabilir. Ancak bu
tazminat tutarının varlık olarak kayda alınabilmesi için, karşılığa neden olan
yükümlülük yerine getirildiğinde tazminatın alınacağının neredeyse kesin olması gerekir. Varlık olarak kaydedilen tutar, karşılık tutarından fazla olamaz.
Tazminat alacağı, Finansal Durum Tablosunda bir varlık olarak gösterilir ve
karşılık tutarı ile mahsup edilmez. Bununla birlikte karşılığa ilişkin gider tutarı ile alınan tazminat tutarı, Kar veya Zara Tablosunda mahsup edilebilir
(BOBİ FRS Paragraf 19.16).
Örnek: Bir hasta kendisine yanlış teşhis konduğu ve gereksiz yere ameliyat edildiği için hastaneye ve ilgili doktorlara 100.000,-TL değerinde dava
açmıştır. Hastane yönetimi yaptığı inceleme sonucunda davayı yüzde seksen
beş olasılıkla kaybedeceğini tahmin etmektedir. Davanın kaybedilmesi durumunda yaptırılan Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası kapsamında
90.000.-TL tazminat tutarı sigorta şirketinden tahsil edilecektir.
Hastane finansal durum tablosunda dava konusu tutar olan 100.000.-TL
karşılık ayırırken, sigorta şirketinden alacağı tutar olan 90.000.-TL için de bir
varlık kalemi oluşturur.
4. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme, bölümün kapsam kısmında ele
alınmış ve karşılık ayrılması gerektiği belirtilmiştir. Tanım olarak; ekonomik
açıdan dezavantajlı sözleşme, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olarak katlanılması gereken maliyetin, elde edil191

mesi beklenen ekonomik faydayı aştığı sözleşmelerdir. Böyle bir sözleşmeyle
zarar etmeleri kaçınılmaz hale gelen işletmeler, kaçınılmayan net zararları için
karşılık ayırır (BOBİ FRS Paragraf 19.3).
Örnek olarak; bir işletmenin faaliyet kiralaması kapsamında artık kullanmadığı bir varlığı kiralaması sözkonusu olduğunda karşılık, yükümlülüğü
yerine getirmek için gerekli harcamaların bilanço tarihindeki en gerçekçi tahminini yansıtmalıdır. Bir başka örnek ise kira sözleşmesinin süresinin dolmadan taşınmak istenmesi durumunda eğer kalan yılların kira ödemesi iptal
edilemeyip ödeniyorsa, sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmenin maliyeti sözleşmeden beklenen ekonomik faydayı aşmış demektir. Kira
ödemelerinin en iyi tahmini için karşılık ayrılır. Ürünlerin tedariki amacıyla
yapılan uzun vadeli sözleşmeler, kur paritesinin değişmesi, piyasa fiyatlarının
düşmesi veya maliyetlerin artması sebebiyle ekonomik açıdan dezavantajlı
hale gelen sözleşmelere örnek verilebilir.
5. Kıdem Tazminatı Karşılığı
İlgili bulunduğu raporlama dönemi sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. Kıdem
tazminatı yükümlülükleri; iş gücü devir hızı ve önceki yıllara ilişkin kıdem
tazminatı gerçekleşmeleri gibi faktörler de dikkate alınarak, çalışanların ilgili
döneme ilişkin kıdeme esas ücreti üzerinden hesaplanır (BOBİ FRS Paragraf
19.17).
6. Şarta Bağlı Yükümlülükler
Şarta bağlı yükümlülükler, gelecekte ortaya çıkabilecek olan gerçek bir
yükümlülüğü üstlenme taahhüdüdür. Şarta bağlı yükümlülüklerin gelecekte
ne zaman ortaya çıkacaklarını tahmin etmek zor olduğu gibi, bu borçların
genellikle ortaya çıkma olasılıklarını da tespit etmek güçtür. Şarta bağlı yükümlülüklerin gerçekleşme ihtimali %5 ila %50 arasında olup finansal durum
tablosuna kaydedilecek kadar güçlü değildirler.76
Şarta bağlı yükümlülükler;
• Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve tam olarak işletmenin kontrolünde
bulunmayan, gelecekteki belirsiz bir veya daha fazla olayın meydana
gelip gelmemesine göre mevcudiyeti anlaşılabilecek olan muhtemel
bir yükümlülüktür.
76 Kieso, D.E., Weygandt, J.J. ve Warfield, T.D. (2018). IntermediateAccounting IFRS Edition, 3. Edition,
Wiley, A.B.D.
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•

Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmeden ekonomik fayda çıkışının muhtemel olmaması
veya yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde ölçülememesi nedeniyle kayda alınamayan mevcut bir yükümlülüktür (BOBİ FRS Paragraf 19.18).
Bir yükümlülük için müşterek ve zincirleme sorumlu olunması durumunda, söz konusu yükümlülüğün diğer taraflarca karşılanacağı tahmin edilen kısmı, şarta bağlı yükümlülük olarak değerlendirilir (BOBİ FRS Paragraf 19.19).
Şarta bağlı yükümlülükler finansal durum tablosunda gösterilmez. Şarta
bağlı yükümlülük nedeniyle işletmeden kaynak çıkışının olma ihtimali çok
düşük değilse, dipnotlarda şarta bağlı yükümlülüğün niteliğine ilişkin kısa bir
açıklama yapılır ve şarta bağlı yükümlülüğün muhtemel finansal etkisine ilişkin bilgi verilir (BOBİ FRS Paragraf 19.20).
Şarta bağlı borçlar için verilebilecek örnekler; şirketin yükümlü olması için
yeterli kanıt bulunmayan bir dava, verilen teminat mektupları, alınan teminat
senetleri, kefaletten yükümlülükler, cirolar, ilişkili taraflara kefaletler, karşılık
ayrılmayan aleyhte açılan davalar, verilen ipotekler, ihraç taahhütlerinden kapatılamayanlar,satıcılarla yapılan uzun dönemli alım sözleşmelerinin hükümleri, açtırılan akreditiflerden taahhütler, herhangi bir mal veya hizmet satım taahhütleri, devletten teşvik mevzuatı kapsamında alınıp iade edilecek tutarlar,
otel yeri ormanlık alan gibi devlete belirli bir sürenin geçmesinden sonra iade
edilecek kullanım hakları ve bunlarla ilgili taahhütlerdir.77
Örnek: Halka açık olan şirketin yönetim kurulu raporlama döneminde
fabrikasının bulunduğu yerde terörist olaylarından dolayı olağanüstü hal ilan
edildiği için gelecek iki yıl içerisinde fabrika faaliyetlerinin durdurulması yönünde görüşünü ilan etmiş ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.
Yönetim kurulunun görüşünü ilan etmesi ile ilgili taraflarda beklenti yaratılmıştır. Bu yüzden şirket, fabrikanın faaliyetine son verilmesinden dolayı
çalışanlara karşı yükümlülük altına girmektedir. Bu yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde tahmin edilemediğinden ve ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin düşük olduğundan finansal durum tablosunun dipnotlarında şarta bağlı yükümlülük olarak açıklanacaktır.
7. Şarta Bağlı Varlıklar
Şarta bağlı varlık, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan gerçekleşmesi belirsiz gelecekteki bir veya
77 Örten, R., Kaval, H. Ve Karapınar, A. (2007). a.g.e., S. 570.
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daha fazla olayın meydana gelip gelmemesine göre mevcudiyeti anlaşılabilecek olan muhtemel bir varlıktır (BOBİ FRS Paragraf 19.21).
Şart bağlı varlıklar, finansal durum tablosunda gösterilmez. Ancak ilgili
varlık nedeniyle işletmeye kaynak girişinin neredeyse kesin olması durumunda, söz konusu varlık, şart bağlı bir varlık olarak değil, varlık olarak kayda
alınır (BOBİ FRS Paragraf 19.22).
Şarta bağlı varlıklar ile ilgili örnekler ise; alınan teminatlar, yaptırılan iş
kazası, kar kaybı, yoldaki para ve taşınan para sigortaları, alınan iş garantileri,
bazı hakların devri nedeniyle doğacak alacakların tutarı ve tarihleri, itirazı
kayıtla devlete ödenen paralardan geri alınma olasılığı yüksek olanlar, lehte
açılan davalar, alınacak olan devlet yardımlarıdır.78
Örnek: Raporlama döneminde mahkeme, uluslararası bir şirketin, başka
bir şirkete ait patent ve marka hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Mahkeme, uluslararası şirkete iddia edilen ihlal sebebiyle 150 milyon dolar cezaya
hükmetmiştir. Mahkeme kararı uyarınca, uluslararası şirket yasal faiz ve mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Ancak uluslararası şirket temyiz
mahkemesine başvurmuş ve ceza tutarının indirilmesi veya cezanın iptalini
talep etmiştir.79
Dava açan işletme açısından şarta bağlı varlık oluşmuştur. Uluslararası şirket temyiz mahkemesine başvurduğundan bir önceki mahkemenin hükmettiği
tutar finansal durum tablosuna yansıtılmazken, şarta bağlık varlık olarak değerlendirilerek dipnotlarda açıklama yapılır.
Şarta bağlı varlık nedeniyle işletmeye ekonomik fayda girişinin muhtemel olması diğer bir ifade ile gerçekleşme olasılığı gerçekleşmeme olasılığına
göre daha fazla ise, dipnotlarda şarta bağlı varlığın niteliğine ilişkin kısa bir
açıklama yapılır ve şarta bağlı varlığın muhtemel finansal etkisine ilişkin bilgi
verilir (BOBİ FRS Paragraf 19.23).
8. TMS 37 ile Arasındaki Farklar
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar olarak
BOBİ FRS’de yer verilirken, TMS 37’de Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar olarak adlandırılmıştır.
Karşılıklar kayda alma ölçütlerini sağladıklarında muhasebeleştirilir ifadesi hem BOBİ FRS Bölüm 19 hem de TMS 37’de yer almaktadır. Karşılık
tutarının hesaplanmasında belirtilen yöntemler açısından değerlendirildiğinde
78 Örten, R., Kaval, H. Ve Karapınar, A. (2007). a.g.e., S. 571.
79 Atman, B. ve Gökçen, G. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS) Uygulamaları. Beta Basım Yayım, İstanbul, S. 235.

194

TMS 37 bugünkü değer yöntemini esas alırken, BOBİ FRS beklenen harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden ölçülmesini öngörürken, bugünkü
değer hesaplaması yapmadan ölçmeyi mümkün kılmıştır.
TMS 37 karşılıkların kullanımının nasıl olacağı, yeniden yapılandırma
karşılıkları ve dipnotlarda yapılacak açıklamalara ilişkin bilgileri detaylı olarak ele alırken, BOBİ FRS bu konulara değinmemiştir. Yeniden yapılandırma
BOBİ FRS’de sadece ad olarak karşılık örnekleri içinde yer almıştır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı açısından incelendiğinde tam sette TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar adında bir standart bulunmaktadır. Bu standartta
çalışanlara sağlanan faydalar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. BOBİ FRS’de
ise bölüm 19’da bir paragraf olarak açıklama yapılmıştır. BOBİ FRS kıdem
tazminatı hesaplamasında aktüeryal kazanç ve kayıp hesaplamasını öngörmemekte; onun yerine cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı artışlarını
hesaplamaktadır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar incelendiğinde BOBİ
FRS ve TMS 37 birbiriyle uyumlu olarak, bunların finansal durum tablosunda
gösterilmeyeceği, ihtimal çok düşük olmadıkça dipnotlarda açıklanması gerektiği belirtilmiştir.
9. MSUGT ile Arasındaki Farklar
MSUGT ‘de yer alan ihtiyatlılık kavramı ile muhtemel giderler ve zararlar
için karşılık ayırma zorunluluğu getirilmiştir. Şarta bağlı olaylardan kaynaklanan ve gerçekleşme ihtimali kuvvetli olan zararlar, kıdem tazminatı karşılığı
MSUGT’e göre karşılık ayrılması zorunlu olan durumlardandır. MSUGT göre
kıdem tazminatı ödendiğinde finansal tablolara yansıtılır.
MSUGT de karşılıkların muhasebeleştirilmesini öngörmüş olmakla birlikte Borç ve Gider Karşılıkları hesap grubunu; bilanço tarihi itibariyle tahakkuk
eden vergi ve benzeri yükümlülükler, tahmini giderler ve tazminat gibi durumlar için karşılık ayrılır diyerek tanımlamıştır.
Şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna
yansıtılırken, şarta bağlı gelir ve karlar gerçekleşme ihtimali yüksek olsa bile
tahakkuk kaydı yapılmaz, finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır.
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BÖLÜM 20
YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ
80
Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Akarçay*

1. Amaç ve Kapsamı
Bu bölümde;
• işletmelerin yabancı para cinsinden yaptıkları işlemlere ilişkin muhasebe ilkeleri;
• işletmelerin finansal tablolarını ağırlıkla kullandıkları para birimi dışındaki başka bir para birimi cinsinden sunmaları durumunda yapılması gereken çevrim işlemlerine ilişkin esaslar; ve
• konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler açısından; ağırlıkla
kullanılan para birimi konsolide finansal tabloların sunulduğu para
biriminden farklı olan bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve
iştiraklerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarının konsolide finansal tablolara nasıl dahil edileceğine ilişkin ilkeler düzenlenmektedir
(BOBİ FRS Paragraf 20.1).
2. Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi
İşletmelerin ağırlıkla kullanılan para birimini belirlemesi gerekir. Ağırlıkla
kullanılan para birimi, işletmenin ağırlıklı olarak nakitlerini oluşturduğu ve
harcadığı çevrenin para birimidir. İşletmelerin ağırlıkla kullanılan para biriminin Türk Lirasından farklı olması mümkündür (BOBİ FRS Paragraf 20.2).
Ağırlıkla kullanılan para birimi:
• İşletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını en çok etkileyen para
birimidir (bu para birimi genellikle, satış fiyatlarının belirlendiği ve
ödemelerin yapıldığı para birimidir).
• Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle işletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimidir.
• Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, hammadde ve diğer maliyetleri en
çok etkileyen (genellikle bu tür maliyetlerin belirlendiği ve ödendiği)
para birimidir (BOBİ FRS Paragraf 20.3).
Bunlara ek olarak, finansman faaliyetlerinden (borçlanma aracı ya da özkaynak araçlarının ihraç edilmesi gibi) sağlanan fonların para birimi ve işletmenin
esas faaliyetlerinden elde edilen tahsilatların tutulduğu para birimi gibi faktörler
80
* Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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de ağırlıkla kullanılan para biriminin belirlenmesine ilişkin kanıt sağlar (BOBİ
FRS Paragraf 20.4). Ağırlıkla kullanılan para birimi bir kez belirlendikten sonra,
sadece işletmeyle ilgili işlemlerde, olaylarda ve şartlarda bir değişiklik meydana
gelmesi durumunda değiştirilebilir. Ağırlıkla kullanılan para birimindeki değişikliğin etkisi ileriye yönelik olarak kayda alınır. Diğer bir ifadeyle, tüm kalemler
yeni ağırlıkla kullanılan para birimine, değişiklik tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir (BOBİ FRS Paragraf 20.5 ve 20.6).
Örnek: A İşletmesi üretimi Almanya’da gerçekleştirilen otomobilleri ithal
ederek yurt içi pazarlara satışını gerçekleştirmektedir. Otomobillerin ithalatı
ve ödemesi Euro üzerinden yapılmaktadır. Yurtiçi satışlar Türk Lirası üzerinden yapılmakta, faturalar Türk Lirası olarak düzenlenmekte ve tahsilat Türk
Lirası üzerinden gerçekleştirilmektedir; ancak satış fiyatları Euro olarak belirlenmiştir ve satışın yapıldığı gün geçerli olan kurlar üzerinden Türk Lirasına
çevrilmektedir. Ağırlıkla kullanılan para birimi, işletmeyle ilgili işlemlerin,
olayların ve şartların etkilerini en iyi şekilde yansıtan para birimidir. İşletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirasından farklı olabilir. Bu durumda A İşletmesi için ağırlıkla kullanılan para birimi Euro olmalıdır.81
Örnek: Türkiye’de faaliyet gösteren Z İşletmesi İstanbul’da sahip olduğu
binaları önemli bir kısmı Amerikan olan yabancı şirketlere kiraya vermektedir. Kira sözleşmeleri Dolar üzerinden düzenlenmekte, kira ödemeleri ise
Dolar ya da Türk Lirası olarak kabul edilmektedir. Bu örnekte karışık bir
durum söz konusudur ve ağırlıkla kullanılan para biriminin belirlenmesinde
kullanılan faktörler dikkate alındığında:
a. İstanbul’daki kira bedellerini yerel şartlar belirlemektedir ki, buna
göre ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirası olmalıdır.
b. Kira sözleşmeleri Dolar üzerinden yapılmakta, kira bedelleri Dolar
üzerinden ifade edilmekte ve Dolar olarak ödenebilmektedir ki, buna
göre ağırlıkla kullanılan para birimi Dolar olmalıdır.
c. İşçilik ve diğer giderler Türk Lirası üzerinden ödendiği için ağırlıkla
kullanılan para birimi Türk Lirası olmalıdır.
Sonuç olarak, işletmeyle ilgili işlemlerin, olayların ve şartların etkilerini
en iyi şekilde yansıtan para birimi Türk Lirasıdır ve ağırlıkla kullanılan para
birimi olarak kabul edilmelidir.82
81 Şavlı, T. (2014). a.g.e.
82 Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. ve Van Mourik, C. (2017). International
Financial Reportingand Analysis. 7th Edition, Cengage Learning, United Kingdom.
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3. Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Muhasebe İlkeleri
Yabancı para cinsinden işlemler, işletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi dışındaki bir para birimiyle gerçekleşen işlemlerdir (BOBİ FRS Paragraf
20.7). İşletmenin, fiyatları yabancı bir para biriminde belirlenen mal ve hizmetleri alıp satması; işletmenin, borç ya da alacak tutarları yabancı bir para
biriminde belirlenen kredi alması veya borç vermesi; işletmenin yabancı bir
para birimi cinsinden varlık edinmesi ya da elden çıkarması ile bu tür yükümlülükleri doğması veya ifa edilmesi yabancı para cinsinden işlemlerdir.
Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kurkullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir. Spot kur, hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur.
İşlem tarihi, işlemin ilk kayda alındığı tarihi ifade eder (BOBİ FRS Paragraf
20.8). Uygulama kolaylığı açısından, işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan
bir kurun kullanılması mümkündür. Örneğin; haftanın, ayın ya da yılın ortalama kuru, o dönem içinde gerçekleşen yabancı para cinsinden tüm işlemlere
uygulanabilir. Ancak, döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda
ortalama kur kullanılamaz (BOBİ FRS Paragraf 20.9).
Örnek: Y İşletmesi 18.01.2018 tarihinde Hollanda’ya 10.000 birim ticari
malı toplam 50.000 Euro bedelle ihraç etmiştir. Y İşletmesinin ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirasıdır. İşlem tarihindeki döviz kurlarına göre 1 Euro
= 4,64 Türk Lirasıdır.
Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kurkullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir.Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir:
-------------------------------- 18.01.2018 --------------------------------120ALICILAR					
232.000.			
601 YURTDIŞI SATIŞLAR		
232.000.--------------------------------		
--------------------------------Yabancı para cinsinden Finansal Durum Tablosu kalemlerinin dönem sonundaki ölçümleri, bunların parasal veya parasal olmayan kalem olmasına
göre farklılık gösterir (BOBİ FRS Paragraf 20.10). Parasal kalemler, sabit
veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak veya ödenecek olan varlık
ve yükümlülükler ile elde tutulan nakittir. Parasal bir kalemin temel niteliği,
sabit ya da belirlenebilir tutarda para biriminin alınması hakkı ya da ödenmesi
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yükümlülüğüdür. Parasal kalemlere örnek olarak; nakit ödenecek kıdem tazminatları ve diğer karşılıklar ile nakit olarak tahsil edilecek alacaklar gösterilebilir (BOBİ FRS Paragraf 20.11). Yabancı para cinsinden parasal kalemler,
dönem sonundaki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir (BOBİ FRS Paragraf 20.13). Parasal kalemin ödenmesinden ya da parasal kalemin cari dönem sonunda, ilk kayda alma tarihindeki veya bir önceki
raporlama dönemi sonundaki kurdan farklı bir kurdan çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları oluştukları dönemde kâr veya zarara
yansıtılır. Parasal kalemlere ilişkin kur farkı kazanç veya kayıpları, kalemin
türüne göre Kâr veya Zarar Tablosunun ilgili kaleminde gösterilir. Örneğin
ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı kazanç veya kayıpları “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” veya “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” kaleminde;
banka mevduatlarına veya alınan banka kredilerine ilişkin olarak ortaya çıkan
kur farkı kazanç veya kayıpları “Kur Farkı Gelirleri” veya “Kur Farkı Giderleri” kaleminde gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 20.14).
Örnek: C İşletmesi 01.08.2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden 20.000 birim ticari malı toplam 75.000 Dolar bedelle, 7 ay vadeli olarak
ithal etmiştir. C İşletmesinin ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirasıdır.
İşlem tarihindeki kur 1 Dolar = 3,52 Türk Lirası; dönem sonu kuru 1 Dolar =
3,78 Türk Lirası; ödemenin yapıldığı 28.02.2018 tarihindeki döviz kuru ise 1
Dolar = 3,80 Türk Lirasıdır.
Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kurkullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir:
-------------------------------- 01.08.2017 --------------------------------153 TİCARİ MALLAR				
264.000.			
320 SATICILAR			
264.000.--------------------------------		
--------------------------------Satıcılara olan ticari borçlar parasal bir kalem olduğundan dönem sonundaki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir ve kur
farkı kazanç veya kayıpları, kalemin türüne göre Kâr veya Zarar Tablosunun
ilgili kaleminde gösterilir:
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-------------------------------- 31.12.2017 --------------------------------6XX ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER 19.500.			
320 SATICILAR			
19.500.--------------------------------		
--------------------------------Vade sonunda ödemeye ilişkin olarak, işlem tarihindeki spot kur kullanılarak, aşağıdaki muhasebe kaydının yapılması gerekir:
-------------------------------- 31.12.2017 --------------------------------320 SATICILAR					
283.500.6XX ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER 1.500.			
102BANKALAR			
285.000.--------------------------------		
--------------------------------Parasal olmayan bir kalemin temel niteliği sabit ya da belirlenebilir tutarda
para biriminin alınması hakkının (ya da ödenmesi yükümlülüğünün) mevcut olmamasıdır. Parasal olmayan kalemlere örnek olarak; mal ve hizmetler için önceden ödenen tutarlar (örneğin peşin ödenmiş kira), şerefiye, maddi olmayan duran
varlıklar, stoklar, maddi duran varlıklar verilebilir (BOBİ FRS Paragraf 20.12.)
Yabancı para cinsinden parasal olmayan kalemler, maliyet bedelleri üzerinden
ölçülüyorsa işlem tarihindeki kurdan; yabancı para cinsinden gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülüyorsa gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot
kurdan ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir (BOBİ FRS Paragraf 20.15). Parasal olmayan kalemlere ilişkin ortaya çıkan kur farkı kazanç veya kayıpları, ilgili
kaleme ilişkin değer değişimlerinin yansıtıldığı Kâr veya Zarar Tablosu kalemi
kullanılarak kâr veya zarara kaydedilir. Bununla birlikte, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülen maddi duran varlıklara ilişkin yeniden değerlemeden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları “Yeniden Değerleme Yedeği”nde gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 20.17).
Örnek: W Üretim İşletmesi, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere
01.01.2017 tarihinde Almanya’dan 40.000 Euro bedelle makine satın almış ve
ödemesini gerçekleştirmiştir. Makineye 5 yıl süreyle normal amortisman ayrılacaktır. İşlem tarihindeki kur 1 Euro = 3,71 Türk Lirası, dönem sonundaki
kur ise 1 Euro = 4,52 Türk Lirasıdır.
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Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki tutar işlem tarihindeki spot kurkullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir:
-------------------------------- 01.08.2017 --------------------------------253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
148.400.			
102 BANKALAR			
148.400.--------------------------------		
--------------------------------W İşletmesi makineleri maliyet bedelleri üzerinden değerlendirmektedir.
Dolayısıyla, söz konusu makine için dönem sonunda, tarihi kur dikkate alınarak, 148.400 Türk Lirası maliyet bedeli üzerinden amortisman ayrılacaktır:
-------------------------------- 31.12.2017 --------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ		
29.680.			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
29.680.--------------------------------		
--------------------------------W İşletmesi makineler için yeniden değerleme modeli uygulasaydı, dönem sonu kaydı farklılık gösterecekti. Makinenin dönem sonunda gerçeğe
uygun değeri 50.000 Euro olarak belirlenmiştir. Yabancı para cinsinden parasal olmayan kalemler, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülüyorsa gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot kurdan ağırlıkla kullanılan para
birimine çevrilir:
-------------------------------- 31.12.2017 --------------------------------253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
77.600.			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
15.520.			
5XX YENİDEN DEĞERLEME YEDEĞİ 62.080.--------------------------------		
--------------------------------50.000 Euro * 4,52 Türk Lirası spot kurdan makinenin değeri 226.000
Türk Lirası olarak belirlenmiş ve maliyet bedeliyle arasındaki fark 77.600
Türk Lirasıdır. Yeniden değerlenmiş tutar üzerinden hesaplanan amortisman
tutarı 45.200 Türk Lirasıdır ve maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortisman tutarı ile 15.520 Türk Liralık fark yaratmaktadır. Yeniden değerlenmiş
tutarı üzerinden ölçülen makineye ilişkin yeniden değerlemeden kaynaklanan
kur farkı, 62.080 Türk Lirası ise Yeniden Değerleme Yedeği’nde gösterilir.
Bazı parasal olmayan kalemlerin değeri iki veya daha fazla tutarın karşılaştırılması suretiyle belirlenmektedir. Örneğin stoklar, dönem sonlarında ma202

liyet ile net gerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden; değer düşüklüğü
göstergeleri tespit edilen maddi duran varlıklar ise geri kazanılabilir tutar ile
defter değerinin düşük olanı üzerinden gösterilmektedir. Bu tür durumlarda
her bir tutar, belirlendiği tarihteki kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para
birimine çevrilir. Örneğin, net gerçekleşebilir değer, değer düşüklüğü testi açısından dönem sonunda belirleniyorsa çevrim işlemi, dönem sonu kuru kullanılarak yapılır (BOBİ FRS Paragraf 20.16).
Örnek: E İşletmesi 29.03.2017 tarihinde 30.000 Dolar bedelle ticari mal
satın almıştır ve işlem tarihindeki kur 1 Dolar = 3,64 Türk Lirasıdır. Dönem
sonunda stokların net gerçekleşebilir değeri 27.500 Dolar olarak tespit edilmiştir ve dönem sonu kuru 1 Dolar = 3,78 Türk Lirasıdır.
E İşletmesi’nin stoklarının maliyet bedeli (işlem tarihindeki kurdan hesaplanır) 109.200 Türk Lirası, dönem sonundaki net gerçekleşebilir değeri (dönem sonundaki kurdan hesaplanır) ise 103.950 Türk Lirasıdır. Bu durumda
E İşletmesi dönem sonunda stoklarını, daha düşük olan net gerçekleşebilir
değeri üzerinden raporlayacaktır.
4. Finansal Tabloların Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi Dışındaki Para
Birimi Cinsinden Sunulması
Ağırlıkla kullanılan para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para
birimi olmayan bir işletmenin, finansal tablolarını ağırlıkla kullanılan para biriminden farklı bir para biriminden sunması durumunda (örneğin, ağırlıkla
kullanılan para birimi Euro olan bir işletmenin TL cinsinden finansal tablolarını sunması) aşağıdaki işlemler uygulanarak çevrim gerçekleştirilir:
a. Cari raporlama dönemine ait Finansal Durum Tablosundaki varlık ve
yükümlülükler ve karşılaştırmalı olarak sunulan Finansal Durum Tablosundaki varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki spot kurdan
çevrilir.
b. Karşılaştırmalı dönemlere ilişkin bilgiler dâhil, gelir, gider ve özkaynak kalemleri işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir.
c. Ortaya çıkan tüm kur farkları ise özkaynaklarda “Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemi içerisinde gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 20.19).
Uygulama kolaylığı açısından, gelir, gider ve özkaynak kalemlerinin çevriminde işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun kullanılması mümkündür.
Örneğin; dönemin ortalama kuru tüm gelir, gider ve özkaynak kalemlerinin çevriminde kullanılabilir. Ancak, döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda ortalama kur kullanılamaz (BOBİ FRS Paragraf 20.20).
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Örnek: ABC İşletmesi yurt dışından ithal ettiği ürünleri yurtiçinde satmaktadır. Ağırlıkla kullanılan para birimi Yabancı Paradır ancak işletme finansal tablolarını Türk Lirası üzerinden de raporlamak istemektedir.

31 Aralık 2017 tarihli ABC İşletmesi Finansal Durum Tablosu
(Yabancı Para)
AKTİFLER
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler				
Alacaklar				
Stoklar 					
Duran Varlıklar
Tesis, Makine ve Cihazlar		
(-) Birikmiş Amortismanlar		
Aktif Toplamı				
PASİFLER
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
Özkaynaklar
Sermaye					
Dönem Karı				
Pasif Toplamı				

100.000
150.000
250.000
1.200.000
200.000
1.500.000

290.000
400.000
600.000
210.000
1.500.000

31 Aralık 2017 tarihli ABC İşletmesi Kar veya Zarar Tablosu
(Yabancı Para)
Satışlar					
(-) Satılan Malın Maliyeti			
Brüt Satış Karı				
(-) Faaliyet Giderleri
Amortisman Gideri			
Diğer Faaliyet Giderleri			
Vergi Öncesi Kar				
(-) Gelir Vergisi				
Net Dönem Karı				
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2.500.000
1.700.000
800.000
200.000
300.000
300.000
90.000
210.000

Yabancı Para – Türk Lirası Kur Bilgileri:
•
•
•
•
•

Sermayenin ödendiği tarihteki kur 		
Stokların satın alındığı tarihteki kur		
Uzun vadeli borçlanılan tarihteki kur		
Tesis, M ve C satın alındığı tarihteki kur		
31 Aralık 2017 dönem sonu kuru		

1 Yabancı Para = 1,20 Türk Lirası
1 Yabancı Para = 1,30 Türk Lirası
1 Yabancı Para = 1,35 Türk Lirası
1 Yabancı Para = 1,40 Türk Lirası
1 Yabancı Para = 1,80 Türk Lirası

•

2017 yılı ortalama kuru			

1 Yabancı Para = 1,50 Türk Lirası

Gelir ve gider ve kalemleri işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir.
Ancak uygulama kolaylığı açısından, gelir ve gider kalemlerinin çevriminde
işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun kullanılması mümkündür.
Buna uygun olarak ortalama kur kullanıldığında, ABC İşletmesi’nin Kar veya
Zarar Tablosu Yabancı Paradan Türk Lirasına aşağıdaki gibi çevrilecektir:
				
				Yabancı Para Döviz Kuru
Satışlar			
2.500.000
* 1,50
(-) Satılan Malın Maliyeti 1.700.000
* 1,50
Brüt Satış Karı		
800.000			
(-) Faaliyet Giderleri
Amortisman Gideri
200.000
* 1,50
Diğer Faaliyet Giderleri
300.000
* 1,50
Vergi Öncesi Kar		
300.000			
(-) Gelir Vergisi		
90.000
* 1,50
Net Dönem Karı		
210.000			

Türk Lirası
3.750.000
.550.000
1.200.000
300.000
450.000
450.000
135.000
315.000

Finansal Durum Tablosundaki varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki spot kurdan, özkaynak kalemleri işlem tarihlerindeki döviz kurlarından
çevrilir. ABC İşletmesi’nin Finansal Durum Tablosu bu çerçevede Yabancı
Paradan Türk Lirasına çevrilmiştir. Ortaya çıkan kur farkları, 423.000 Türk
Lirası ise özkaynaklarda Yabancı Para Çevrim Farklarıkalemi içerisinde gösterilir:
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				Yabancı Para Döviz Kuru
AKTİFLER
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler		
100.000
* 1,80
Alacaklar
150.000
* 1,80
Stoklar 		
250.000
* 1,80
Duran Varlıklar
Tesis, Makine ve Cihazlar 1.200.000
* 1,80
(-) Birikmiş Amortismanlar 200.000
* 1,80
Aktif Toplamı		
1.500.000			

Türk Lirası

180.000
270.000
450.000
2.160.000
360.000
2.700.000

PASİFLER
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 290.000
* 1,80
522.000
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 400.000
* 1,80
720.000
Özkaynaklar
Sermaye			
600.000
* 1,20
720.000
Dönem Karı		
210.000			
315.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
			 423.000
Pasif Toplamı		
1.500.000			
2.700.000
İşletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para
birimi olduğunda, işletme önce “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” bölümüne göre finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutar (BOBİ FRS
Paragraf 20.21). Ağırlıkla kullanılan para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin
para birimi olan bir işletmenin, finansal tablolarını ağırlıkla kullanılan para biriminden
farklı bir para biriminden sunması durumunda aşağıdaki işlemler uygulanarak çevrim
gerçekleştirilir:
a. (b) bendinde belirtilen durum dışında, tüm tutarlar (diğer bir ifadeyle karşılaştırmalı olarak sunulanlar dâhil, varlıklar, yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve
giderler) son Finansal Durum Tablosunun düzenlendiği tarihteki kapanış kurundan
çevrilir.
b. Tutarların yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimine çevrilmesi
durumunda, karşılaştırmalı tutarlar önceki yılın finansal tablolarında cari yıl tutarları olarak sunulan tutarlar olacaktır (diğer bir ifadeyle karşılaştırmalı tutarlar
fiyat seviyesinde veya döviz kurlarında sonradan meydana gelen değişimlere göre
düzeltilmez) (BOBİ FRS Paragraf 20.22).
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Ekonomi yüksek enflasyonlu olmaktan çıktığında ve artık finansal tablolar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” bölümüne göre
enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmadığında, işletmenin finansal tablolarını
enflasyona göre düzeltmeye son verdiği tarihteki fiyat seviyelerine göre düzeltilmiş tutarlar, tarihi maliyet olarak kabul edilerek finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimine çevrilir (BOBİ FRS Paragraf 20.23).
5. Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi, Finansal Tabloların Sunulduğu
Para Biriminden Farklı Olan Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve
Müşterek Girişimlerin Finansal Tablolarının Çevrimi
Ana ortaklığın bağlı ortaklığının, müşterek girişiminin veya iştirakinin ağırlıkla kullanılan para birimi belirlenirken ve bu yatırımların ağırlıkla kullanılan
para biriminin, yatırım yapan işletmenin ağırlıkla kullanılan para biriminden farklı
olup olmadığı tespit edilirken aşağıdaki ek faktörler dikkate alınır:
• İşletmenin faaliyetlerini, yatırım yapan işletmenin faaliyetlerinin uzantısı şeklinde mi yoksa bağımsız bir şekilde mi yürüttüğü.
• Yatırım yapan işletmeyle gerçekleştirilen işlemlerin, işletmenin toplam faaliyetlerinin büyük bir bölümünü mü, yoksa küçük bir bölümünü mü oluşturduğu.
• İşletmenin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının, yatırım yapan
işletmenin nakit akışlarını doğrudan etkileyip etkilemediği ve söz konusu nakit akışlarının istenildiği an yatırım yapan işletmeye aktarılmasının mümkün olup olmadığı.
• İşletmenin, yatırım yapan işletmenin fon desteği olmadan, kendi faaliyetlerinden sağladığı nakit akışlarının mevcut ve normal şartlarda beklenen borç yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olup olmadığı (BOBİ
FRS Paragraf 20.24).
Ana ortaklığın bir bağlı ortaklığının, müşterek girişiminin veya iştirakinin
ağırlıkla kullanılan para biriminin finansal tabloların sunulduğu para biriminden farklı olması durumunda, bu işletmelerin finansal durumlarının ve faaliyet
sonuçlarının tam konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi kullanılarak finansal
tablolara dâhil edilebilmesi için finansal tabloların sunulduğu para birimine
çevrilmesi gerekir. Bu şekilde bağlı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi
uygulanarak, müşterek girişim ve iştirakler ise özkaynak yöntemi uygulanarak finansal tablolara dâhil edilirken bu işletmelerin, finansal tabloların sunulduğu para birimi cinsinden ifade edilen finansal tabloları dikkate alınmış olur
(BOBİ FRS Paragraf 20.25).
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Ağırlıkla kullanılan para birimi konsolide finansal tabloların sunulduğu para
biriminden farklı olan bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının konsolide finansal tabloların sunulduğu para birimine çevriminde, “Finansal Tabloların Ağırlıkla Kullanılan Para
Birimi Dışında Farklı Bir Para Birimi Cinsinden Sunulması” başlığında yer alan
çevrim işlemleri uygulanır. Bununla birlikte, söz konusu kısımdaki işlemlerin yanı
sıra bu çevrimde aşağıdaki hükümler de dikkate alınır:
a. Ana ortaklığın bağlı ortaklıklarının paylarının tamamına sahip olmadığı
durumda çevrim işlemi sonucu ortaya çıkan kur farkı kazanç veya kayıplarının kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı Konsolide Finansal Durum Tablosunda kontrol gücü olmayan paylara dağıtılır, geriye
kalan kısım ise Konsolide Finansal Durum Tablosunda “Yabancı Para
Çevrim Farkları” kaleminde gösterilir.
b. Bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal durumu
ile faaliyet sonuçlarının ana ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçlarıyla birleştirilmesinde normal konsolidasyon işlemleri uygulanır.
Bu kapsamda ana ortaklık ile bağlı ortaklık, müşterek girişim ve iştirak
arasında gerçekleşen işlemlerin etkileri elimine edilir. Ancak ana ortaklık
ile bağlı ortaklıklar, müşterek girişimler ve iştirakler arasındaki işlemler
sonucu ortaya çıkan parasal kalemlere ilişkin kur farkı kazanç veya kayıpları elimine edilmez.
c. Ana ortaklığın bağlı ortaklıklarına, müşterek girişimlerine veya iştiraklerine öngörülebilir bir gelecekte ödenmesi planlanmayan ve beklenmeyen
borçları ya da bu yatırımlarından öngörülebilir bir gelecekte tahsil edilmesi planlanmayan ve beklenmeyen alacakları olabilir. Bu tür bir parasal
kalem özünde, bu işletmelerdeki net yatırımın bir parçasıdır. Ana ortaklığın bu işletmelerdeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal bir
kalemden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları konsolide finansal
tablolarda özkaynaklar altında “Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemi
içerisinde gösterilir. Söz konusu kur farkları, bağlı ortaklığın, müşterek
girişimin veya iştirakin elden çıkarılması üzerine konsolide Kâr veya Zarar Tablosuna aktarılmaz, bu tutar “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları’”na
aktarılır.
d. Bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin veya iştiraklerin ediniminde
ortaya çıkan şerefiye ve yine bu edinim sırasında varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerlerine ilişkin yapılan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin veya iştiraklerin varlık
ve yükümlülükleri olarak dikkate alınır. Bu nedenle söz konusu varlık ve
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yükümlülükler, bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin veya iştiraklerin
ağırlıkla kullanılan para birimi cinsinden ifade edilirler ve dönem sonundaki spot kurdan çevrilirler.
e. Bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybı, iştirak niteliği kazanmayacak
şekilde müşterek girişim üzerindeki müşterek kontrolün kaybı ya da
müşterek girişim niteliği kazanmayacak şekilde iştirak üzerindeki önemli
etkinin kaybı durumunda, bu yatırımla ilgili olarak özkaynaklarda kaydedilen birikimli kur farkı kazanç veya kayıpları bağlı ortaklığın, müşterek
girişimin ya da iştirakin elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç veya
kaybın hesabında dikkate alınmaz. Söz konusu kur farkı kazanç veya
kayıpları kâr veya zarara yansıtılmadan “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları”
kalemine aktarılır.
f. Bir bağlı ortaklığın kontrolünün kaybına neden olmayacak şekilde kısmen
elden çıkarılması durumunda, “Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminde bağlı ortaklıkla ilgili olarak yer alan birikimli kur farkı kazanç veya
kayıplarının oransal payı ilgili bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan
paylara aktarılır.
g. Bir müşterek girişimin müşterek kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde kısmen elden çıkarılması, bir müşterek girişimin kısmen elden çıkarılması sonucu iştirak niteliği kazanması ya da bir iştirakin önemli etkinin
kaybına neden olmayacak şekilde kısmen elden çıkarılması durumunda,
müşterek girişime ya da iştirake ilişkin olarak daha önceden özkaynaklarda kaydedilen birikimli kur farkıkazanç veya kayıplarından ortaklık
payındaki azalışa isabet eden kısım “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktarılır (BOBİ FRS Paragraf 20.26).
Örnek: VRL Holding ana merkezi Türkiye’de yer almaktadır. Yurt dışında
faaliyet gösteren PQR İşletmesi VRL Holding’in bağlı ortaklığıdır. PQR İşletmesi raporlama birimi olarak Yabancı Para birimi kullanırken, VRL Holding
konsolide finansal tablolarını Türk Lirası cinsinden raporlamaktadır. PQR
işletmesinin 2017 yılına ait finansal tabloları ve Yabancı Para kuruna ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir:
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31 Aralık 2017 tarihli PQR İşletmesi Finansal Durum Tablosu
(Yabancı Para)
AKTİFLER
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler					
Stoklar 					
Duran Varlıklar
Tesis, Makine ve Cihazlar			
(-) Birikmiş Amortismanlar			
Aktif Toplamı					
PASİFLER
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
Özkaynaklar
Sermaye						
Dönem Karı					
Pasif Toplamı					

700.000
250.000
1.000.000
200.000
1.750.000

350.000
400.000
580.000
420.000
1.750.000

31 Aralık 2017 tarihli PQR İşletmesiKar veya Zarar Tablosu (Yabancı Para)
Satışlar						
(-) Satılan Malın Maliyeti				
Brüt Satış Karı					
(-) Faaliyet Giderleri					
Vergi Öncesi Kar					
(-) Gelir Vergisi					
Net Dönem Karı					

3.500.000
1.700.000
1.800.000
1.200.000
600.000
180.000
420.000

Yabancı Para – Türk Lirası Kur Bilgileri
•

Sermayenin ödendiği tarihteki kur

1 Yabancı Para = 2,80 Türk Lirası

•
•

31 Aralık 2017 dönem sonu kuru
2017 yılı ortalama kuru		

1 Yabancı Para = 2,20 Türk Lirası
1 Yabancı Para = 2,50 Türk Lirası
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VRL Holdinge ait konsolide finansal tabloların hazırlanabilmesi için PQR
İşletmesinin finansal tablolarının Türk Lirasına çevrilmesi gerekmektedir.
Ağırlıkla kullanılan para birimi konsolide finansal tabloların sunulduğu para
biriminden farklı olan bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin
finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının konsolide finansal tabloların sunulduğu para birimine çevriminde, “Finansal Tabloların Ağırlıkla Kullanılan
Para Birimi Dışında Farklı Bir Para Birimi Cinsinden Sunulması” başlığında
yer alan çevrim işlemleri uygulanır.
Gelir ve gider ve kalemleri işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir.
Ancak uygulama kolaylığı açısından, gelir ve gider kalemlerinin çevriminde
ortalama kurun kullanılması mümkündür. PQR İşletmesi’nin Kar veya Zarar
Tablosu Yabancı Paradan Türk Lirasına aşağıdaki gibi çevrilecektir:
				Yabancı Para Döviz Kuru
Satışlar			
3.500.000
* 2,50
(-) Satılan Malın Maliyeti 1.700.000
* 2,50
Brüt Satış Karı		
1.800.000			
(-) Faaliyet Giderleri		
1.200.000
* 2,50
Vergi Öncesi Kar		
600.000				
(-) Gelir Vergisi		
180.000
* 2,50
Net Dönem Karı		
420.000				

Türk Lirası
8.750.000
4.250.000
4.500.000
3.000.000
1.500.000
450.000
1.050.000

Finansal Durum Tablosundaki varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki spot kurdan, özkaynak kalemleri işlem tarihlerindeki döviz kurlarından
çevrilecektir. Ortaya çıkan negatif 126.000 Türk Lirası kur farkları ise özkaynaklarda Yabancı Para Çevrim Farkları kalemi içerisinde gösterilir:
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				Yabancı Para Döviz Kuru
AKTİFLER
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler		
700.000
* 2,20		
Stoklar 			
250.000
* 2,20		
Duran Varlıklar
Tesis, Makine ve Cihazlar1.000.000
* 2,20		
(-) Birikmiş Amortismanlar 200.000
* 2,20		
Aktif Toplamı
1.750.000				

Türk Lirası

1.540.000
550.000
2.200.000
440.000
3.850.000

PASİFLER
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 350.000		
* 2,20		
770.000
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 400.000
* 2,20		
880.000
Özkaynaklar
Sermaye			
580.000
* 2,80		
1.624.000
Dönem Karı			
420.000				
1.050.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
			 -474.000
Pasif Toplamı		
1.750.000			
3.850.000
Örnek: Ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirası olan bir ana ortaklık
ağırlıkla kullanılan para birimi Dolar olan bir bağlı ortaklığına 10.000 Dolar
borç vermiştir. İşlem tarihinde 1 Dolar = 2.50 Türk Lirası; dönem sonunda ise
1 Dolar = 2.60 Türk Lirasıdır. Ana ortaklık konsolide finansal tablolarını Türk
Lirası cinsinden hazırlamaktadır.
Konsolide finansal tablolar hazırlanırken ana ortaklığın kendi kayıtlarında
yer alan 26.000 Türk Liralık alacak kalemi ile bağlı ortaklığın çevrim işlemi
sonucu kayıtlarında yer alan 26.000 Türk Liralık borç kalemi elimine edilecektir. Ancak söz konusu parasal kaleme ilişkin olarak ortaya çıkan ve ana
ortaklığın kendi Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılmış olan 1.000 Türk Liralık
kur farkı kazancı elimine edilmez ve Konsolide Kâr veya Zarar Tablosunda da
gösterilir (BOBİ FRS Bölüm 20, Örnek 2).
6. TMS 21 ile Arasındaki Farklar
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardında yer alan yabancı para cinsinden işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tabloların farklı bir para
birimine çevrilmesine ilişkin düzenlemelerle uyumludur. TMS 21 işletmenin
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faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimini geçerli para birimi
olarak tanımlarken, BOBİ FRS Bölüm 20 ağırlıkla kullanılan para birimi terimini tercih etmektedir.
Kaynakça
• Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. ve Van
Mourik, C. (2017). International Financial Reportingand Analysis. 7th
Edition, Cengage Learning, United Kingdom.
• Kamu Gözetimi Kurumu, BOBİ FRS Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim
İşlemleri.
• Kamu Gözetimi Kurumu, TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri.
• Şavlı, T. (2014). Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
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BÖLÜM 21
İŞ BİRLEŞMELERİ
83
Öğretim Üyesi Dr. Tuba Dumlu*

1. Tanım
İş birleşmesi, ayrı iş veya işletmelerin tek bir raporlayan işletme olmak
üzere bir araya gelmesidir. İş birleşmesinde edinen taraf olarak nitelendirilen
işletme, edinilen tarafın kontrolünü elde etmektedir. Kontrol; faaliyetlerinden
yarar sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür (BOBİ FRS, 2017).
İş birleşmesi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.
• Edinilen tarafın tasfiye edilerek edinen işletme tarafından devralınması;
diyelim ki A şirketi B şirketini satın alıyor. B şirketi tasfiye oluyor, B şirketinin varlık ve yabancı kaynakları A şirketine geçiyor. A + B = A
• İki ayrı işletmenin yeni kurulan bir işletme çatısı altında birleşmesi;
bu durumda herhangi bir şirket diğerini satın almıyor. Diyelim ki A
şirketi ve B şirketi birleşiyor, A şirketi de B şirketi de tasfiye oluyor.
Ortaya yeni kurulan C şirketi çıkıyor.A + B = C
• Edinen işletmenin iş tanımını karşılayan net varlıklar satın alması
veya başka bir işletmenin özkaynak paylarını edinmesi; bu durumda
ise bir şirket diğer şirketin hisselerini satın alıyor. Böyle bir birleşme
sonrasında herhangi bir şirket tasfiye olmuyor.
2. İş Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
BOBİ FRS’ye göre işletme birleşmelerinde kullanılacak yöntem Satın
Alma Yöntemidir. UFRS’ye ve KOBİ UFRS’ye baktığımızda 2008 öncesi
kullanılan satın alma yönteminin (purchasemethod) revize edilmiş hali olan
Edinme Yöntemi (acquisitionmethod) kullanılmaktadır.
İki yöntem arasındaki temel fark şudur; satın alma yönteminde işletme birleşmesi ile doğrudan bağlantılı olarak katlanılan aracılık ücretleri, danışmanlık ücretleri, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler maliyete eklenirken,
edinme yönteminde bu maliyetler direkt olarak giderleştiriliyor.
Satın alma yönteminin uygulanabilmesi için aşağıdaki detayların belirlenmesi gerekmektedir.
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Edinen işletme; birleşme işlemi ile birleşmeye taraf olan diğer işletmeler
üzerinde kontrolü elde eden taraftır. Satın alma yöntemi kullanıldığından
birleşen işletmelerin biri satın alan (edinen) diğeri de satın alınan (edinilen) olmak durumundadır.
Birleşme tarihi; edinen işletme tarafından edinme bedelinin transfer edildiği, edinilen işletmenin varlıklarının edinildiği ve yükümlülüklerinin üstlenildiği tarih olarak nitelendirilen kapanış tarihidir.
İş Birleşmesinin Maliyeti; transfer edilen bedel ile işletme birleşmesiyle
doğrudan bağlantılı olarak katlanılan maliyetlerin (aracılık ücretleri, danışmanlık ücretleri, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler gibi) toplamı olarak ölçülür. Transfer edilen bedel birleşme tarihindeki gerçeğe
uygun değeri üzerinden ölçülür. Transfer edilen bedel nakit, nakit dışı
varlıklar, edinen işletmenin bir işletmesi, koşullu bedel, adi veya imtiyazlı
özkaynağa dayalı finansal araçlar, opsiyonlar, varantlar şeklinde olabilir.
Edinilen varlıklar ve yükümlülükler; güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa
birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değer ile ölçülür. UFRS ve KOBİ
UFRS’nin aksine BOBİ FRS, gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen varlık ve yükümlülüklerin, edinilen işletmenin birleşme
tarihi itibariyle finansal tablolarında yer alan defter değeri ile ölçülüp ve
kayda alınmasına da imkan vermektedir.
Azınlık payları (kontrol gücü olmayan paylar); net varlıkların değerindeki
(defter veya gerçeğe uygun) oransal payı ile ölçülür. Burada yine UFRS
ve KOBİ UFRS’nin aksine defter değerinin kullanılmasına imkan verilmiştir. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi Bölüm 22’de anlatılmıştır.
Şerefiye; iş birleşmesi maliyetinin, edinilen tarafın bu bölüme göre kayda
alınan ve ölçülen (gerçeğe uygun veya defter) net varlıklarındaki edinen
işletmenin payını aşan kısımdır.Şerefiye itfaya tâbidir. Değer düşüklüğü
testine tâbi tutulmaz.
Negatif Şerefiye; ise iş birleşmesi maliyeti ile edinilen net varlıkların bu
bölüme göre ölçülen(gerçeğe uygun veya defter) değeri arasındaki negatif
farktır.Negatif şerefiye “Diğer Gelirler” kalemi içerisinde gösterilir.

Örnek 1: (A+B=A)
31 Aralık 2016’da Polo Şti. nominal değeri 10 TL ve piyasa değeri 25 TL
olan 150.000 adet hisse senedi ihraç ederek Solo Şti.ni satın almıştır. Polo Şti.
çeşitli giderler için 200.000 TL ödemiştir.
Birleşme öncesi Solo Şti. Bilançosu ve varlık ve kaynaklarının gerçeğe
uygun değerleri ise şöyledir:
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Dönen Varlıklar			
Duran Varlıklar			
Diğer Varlıklar			
Toplam Varlıklar			
			
K/V Yabancı Kaynaklar		
U/V Yabancı Kaynaklar		
Sermaye				
Hisse Senedi İhraç Primleri		
Kar Yedekleri			
Toplam Kaynaklar		

Defter		

Gerçeğe Uygun

1.000.000		
3.000.000		
600.000			
4.600.000		

1.150.000
3.400.000
600.000
5.150.000

500.000			
1.000.000		
1.000.000		
700.000		
1.400.000		
4.600.000		

500.000
1.000.000

Birleşmenin Maliyeti:
150.000 adet hisse x 10 TL nominal değer =
150.000 adet hisse x 15 TL H/S ihraç primi =
					
Çeşitli giderler					
Toplam Maliyet					

1.500.000 TL
2.250.000 		
3.750.000
200.000
3.950.000 TL

Edinilen Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri:
5.150.000 - 1.500.000 =
3.650.000 TL
Maliyet > Gerçeğe Uygun Değer olduğundan, aradaki fark Şerefiyedir.
Şerefiye:3.950.000 TL - 3,650.000 TL
= 300.000 TL
Birleşmenin Yevmiye Girişi: (Polo Şti. kayıtları)
Dönen Varlıklar		
1.150.000
Duran varlıklar		
3.400,000
Diğer Varlıklar		
600.000
	Şerefiye		
300.000
			
			
			
			
			

Kasa				
K/V Yab. Kayn.			
U/V Yab. Kayn.			
Sermaye			
Hisse Senedi İhraç Primleri
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200.000
500.000
1.000.000
1.500.000
2.250.000

Örnek 2: (A+B=A)
Polar Şti. Solar Şti.ni 400.000 TL nakit vererek satın almıştır.Polar Şti.
ayrıca çeşitli giderler için 40.000 TL ödemiştir. Solar Şti.’nin birleşme öncesi
bilançosu ve bilanço kalemleriningerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Birleşmenin Maliyeti :
				
440.000 TL
Edinilen Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri:
1.260.000 TL - 740.000 TL = 520.000 TL
		
Gerçeğe Uygun Değer > Maliyet olduğundan aradaki fark Negatif Şerefiyedir.
Negatif Şerefiye:520.000 TL - 440.000 TL =
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80.000 TL

Birleşmenin Yevmiye Girişi: (Polar Şti. kayıtları )
Dönen Varlıklar			
200.000
Bağlı Menkul Değerler		
60.000
Maddi Duran Varlıklar		
900.000
Maddi Olm. Duran Varl.		
100.000
			
Kasa				
440.000
			
K/V Yabancı Kaynaklar		
240.000
			
U/V Yabancı Kaynaklar		
500.000
			
Diğer Gelirler			
80.000

Örnek 3: (A+B=C)
Birleşme öncesi Lame ve Dore Şti.nin bilançoları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016’da Lame Şti. ile Dore Şti. birleşmeye karar verirler. Kurulan yeni şirket -LamDor Şti. - tanesinin 60 TL değeri olacağına karar verilen 74.000 adet hisse ihraç etmiştir. Ayrıca LamDor Şti. çeşitli giderler için
200.000 TL ödemiştir.
Lame ve Dore şirketleri kurulan yeni şirketin 74.000 adet hissesini aralarında Lame’ye 43.000 adet hisse, Dore’ye ise 31.000 adet hisse düşecek
şekilde paylaşmışlardır.
Bu durumda;
Edinen şirket → Lame Şti.
Edinilen şirket → Dore Şti.
olmuştur.
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Her ne kadar edinen ya da edinilen şirketin hangisi olacağı konusunda kesin bir bilgi yoksa da, büyük olan, daha fazla hisseye sahip olan işletmenin
edinen olması yönünde bir eğilim vardır. Yukarıdaki örnekte birleşme sonrası
daha fazla hisseye sahip olan Lame şirketi edinen, Dore şirketi ise edinilen
olarak belirlenmiştir.
Bu birleşme tipinde hangi şirketin edinen hangisinin de edinilen olduğunun belirlenmesi Satın Alma Yönteminin uygulanabilmesi için gereklidir. Birleşmenin şerefiye veya negatif şerefiyesinin belirlenmesinde edinen şirketin
net varlıklarının defter değeri, edinilen şirketin net varlıklarının ise gerçeğe
uygun değeri hesaba katılmalıdır. Basit bir satın alma işleminde olduğu gibi,
herhangi bir varlık satın alan şirket, satın aldığı varlığı defterlerine gerçeğe
uygun değeriyle eklerken, mevcut varlıkları defter değerlerinden defterlerinde
durmaya devam eder.
Birleşmenin Maliyeti :
74.000 hisse x 60 TL =				
4.440.000 TL
		
Çeşitli Giderler				
200.000
						
4.640.000 TL
Edinen’in Net Varlıklarının Defter Değeri + Edinilen’in Net Varlıklarının Gerçeğe Uygun Değeri:
5.100.000 TL – 1.400.000 TL = 			
3.700.000 TL
Maliyet > Gerçeğe Uygun Değer olduğundan aradaki fark Şerefiyedir.
Şerefiye:

4.640.000 TL – 3.700.000 TL =

940.000 TL

Birleşmenin Yevmiye Girişi:
Dönen Varlıklar (600.000+500.000)
1.100.000
Duran Varlıkar (1.800.000+1.400.000)
3.200.000
Diğer Varlıklar (400.000+400.000)		
800.000
Şerefiye					
940.000
Kasa						
200.000
K/V Yab. Kayn. (400.000+300.000)		
700.000
U/V Yab. Kayn. (500.000+200.000)		
700.000
Sermaye 					
4.440.000
Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
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BÖLÜM 22
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

*
Öğretim Üyesi Dr. Tuba Dumlu84
1. Tanım
“Bağlı Ortaklık, adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere, başka bir işletme (ana ortaklık) tarafından kontrol edilen işletmedir. Dolayısıyla bir veya daha fazla bağlı ortaklığı olan işletme deAna
Ortaklık olarak nitelendirilir. Ana ortaklık ile onun tüm bağlı ortaklıklarından
oluşan işletmeler topluluğu ise topluluk olarak adlandırılır.”
“Kontrol; faaliyetlerinden yarar sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve
faaliyet politikalarını yönetme gücüdür.Ana ortaklığın, bir işletmedeki oy haklarının yarısından fazlasına sahip olması durumunda, aksi açıkça ortaya konulmadığı
sürece ilgili işletme üzerinde kontrolünün bulunduğu kabul edilir.”
2. Bağlı Ortaklık Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
2.1. Büyük İşletmeler Dışındaki İşletmeler
“Büyük işletme dışındaki işletmeler konsolide finansal tablo düzenlemek
zorunda değildir. Bununla birlikte isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablolarını hazırlayabilir. Konsolide tablo hazırlamayan işletmeler bağlı ortaklıklarındaki yatırımlarını Maliyet Yöntemive Özkaynak Yöntemi kullanarak
muhasebeleştirir. Bu çerçevede bu işletmeler, bağlı ortaklıklarının ilk kayda
almadaki ve sonraki ölçümünde “İştiraklerdeki Yatırımlar” bölümünün ilgili
paragraflarını kıyasen uygular.”
2.2. Büyük İşletmeler
“Büyük işletmeler, bağlı ortaklıklarını bu bölümde yer alan konsolidasyon
işlemlerini uygulayarak (tam konsolidasyon yöntemine göre) konsolide eder
ve konsolide finansal tablolarını düzenler.Ancak ana ortaklığının kendisini de
bağlı ortaklık olması durumunda konsolide finansal tablo hazırlamaz.”
Bu işletmeler bağlı ortaklıklarını ilk satın aldıklarında Bölüm 21’de anlatılan Satın Alma Yöntemiyle kayda alırlar.
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3. Münferit Finansal Tablolar
Konsolide finansal tablolar hazırlayan ana ortaklıkların, bu tabloların yanı
sıra münferit finansal tablolarını da hazırlamaları zorunludur. Münferit finansal tablolarda bağlı ortaklıklar maliyet yöntemi veya özkaynak yöntemi uygulanarak ölçülür.
4.

Konsolidasyon İşlemleri
• Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, benzer varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar, geliler ve giderler satır satır toplanır.
• Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri
ile bağlı ortaklıların özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet
eden tutarlar elimine edilir.
• Topluluk içi bakiyeler ve işlemler tamamen elimine edilir.
• Bağlı ortaklıkların net varlıklarından kontrol gücü olmayan (azınlık) paylara isabet eden tutarlar tespit edilir.
• Topluluk içi işlemlerin eliminasyonu yapıldıktan sonraki dönem
net kârından veya zararından control gücü olmayan (azınlık) paylara isabet eden tutarlar tespit edilir.

İş birleşmelerinde konsolide finansal tablolar iki ayrı tarihte hazırlanır; ilki
satın alma gününde, diğeri veya diğerleri ise satın alma tarihinden sonra.
Satın alma gününde yapılacak olan ilk kayıtta, daha önceki bölümlerde
belirttiğimiz diğer iş birleşme türlerinde olduğu gibi, satın alma yöntemi kullanılır. Yani ana ortaklık yaptığı yatırımı Bağlı Ortaklıklar adı ile defterlerine
maliyet değerinden kaydeder. Satın alma gününde yapılacak olan konsolidasyon işlemleri yukarıda bahsedilen ilk dört işlemden ibarettir.
Yani; - ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, benzer varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelirler ve giderler satır satır toplanır,
-ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile bağlı ortaklıların özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutarlar elimine
edilir, -topluluk içi bakiyeler ve işlemler tamamen elimine edilir, - Bağlı ortaklıkların net varlıklarından azınlık paylarına isabet eden tutarlar tespit edilir.
BOBİ FRS, satın alma gününden sonra yapılacak konsolidasyonda kullanılacak muhasebe yöntemi olarak Tam Konsolidasyon ifadesini kullanmıştır.
UFRS ve KOBİ UFRS’ye baktığımızda tam konsolidasyon diye bir ifade kullanılmadığını ancak eğitim dökümanlarında maliyet yöntemini kullandıklarını
görmekteyiz.
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US GAAP esas alınarak yazılan kaynaklara baktığımız da ise, satın alma
gününden sonra yapılacak konsolidasyonda temel olarak iki yöntemin kullanılabileceği, bunların da Maliyet ve Özkaynak Yöntemleri olduğu açıkça
ifade edilir. Bu kaynaklarda örnekler genel olarak özkaynak yöntemi tercih
edilerek hazırlanır.
Aşağıda hem satın alma gününde hem de satın alma gününden sonra olmak
üzere iki adet örneği Maliyet Yöntemi kullanılarak gösterilmiştir. Örnekler
IFRS Foundation: Training Material for the IFRS® for SMEs’den alınmıştır.
Örnek 1: 31 Aralık 2010’da, A şirketi, B şirketinin hisselerinin %75’ini
4. 500 PB’ye almıştır. (PB para birimi) Her iki şirketin satın alma günündeki
bilançoları, defter ve gerçeğe uygun değerleri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
B Şirketi
Gerçeğe uygun
değer
Defter

A Şirketi

Dönen Varlıklar
Kasa
Ticari Alacaklar
Stoklar

Duran Varlıklar
Bağlı Ortaklıklar
Maddi Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
K/V Yabancı Kaynaklar
Ticari Borçlar

Özkaynaklar
Sermaye
Kâr Yedekleri
Toplam Kaynaklar

Defter
3,000
300
700
4,000

700
250
500
1,450

700
250
600

4,500
7,000
11,500
15,500

3,000
3,000
4,450

3,300

300
300

150
150

150

5,000
10,200
15,200
15,500

2,000
2,300
4,300
4,450

Birleşmenin Maliyeti :			
4,500 PB
Edinilen Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri:
		
(4.850 PB – 150 PB) x %75
= 3.525 PB
Maliyet > Gerçeğe Uygun Değer olduğundan, aradaki fark Şerefiyedir.
Şerefiye:
4.500 PB – 3.525 PB
= 975 PB
Kontrol Edilmeyen Paylar (Azınlık Payları):
		
(4.850 PB – 150 PB) x %25
= 1.175 PB
223

Dönen Varlıklar
Kasa
Ticari Alacaklar
Stoklar

Duran Varlıklar
Bağlı Ortaklıklar
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Toplam Varlıklar
K/V Yabancı Kaynaklar
Ticari Borçlar

Özkaynaklar
Sermaye
Kâr Yedekleri

A Şirketi
Defter

B Şirketi
Defter

Eliminasyonlar

3,000
300
700
4,000

700
250
500
1,450

4,500
7,000

3,000

11,500
15,500

3,000
4,450

300
300

150
150

5,000
10,200
15,200

2,000
2,300
4,300

Kontrol Edilmeyen Paylar
Toplam Kaynaklar

15,500

4,450
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100

(4,500)
300
975

Konsolide Bilanço

3,700
550
1,300
5,550

10,300
975
11,275
16,825

450
450

(2,000)
(2,300)

5,000
10,200
15,200

1,175

1,175
16,825

Örnek 2: Yukarıdaki örneğin devamı olarak; birleşmenin üzerinden bir yıl
geçmiştir. Aşağıdaki tablo A ve B şirketlerinin 31 Aralık 2011 tarihli bilançolarını ve gelir tablolarını göstermektedir.

Dönen Varlıklar
Kasa
Ticari Alacaklar
Stoklar

A Şirketi
Defter

Duran Varlıklar
Bağlı Ortaklıklar
Maddi Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
K/V Yabancı Kaynaklar
Ticari Borçlar

Özkaynaklar
Sermaye
Kâr Yedekleri
Toplam Kaynaklar

4,170
380
800
5,350

1,420
300
550
2,270

4,500
6,500
11,000
16,350

2,750
2,750
5,020

350
350

170
170

5,000
11,000
16,000
16,350

2,000
2,850
4,850
5,020

A Şirketi
Gelirler
Satışların Maliyeti
Brüt Kâr
Genel Yönetim Giderleri
Dönem Kârı

3,000
(1,800)
1,200
(400)
800
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B Şirketi
Defter

B Şirketi
1,900
(1,000)
900
(350)
550

Konsolidasyon işlemlerine öncelikle gelir tablosu konsolide edilerek başlanacak. Gelir tablosu kalemleri satır satır toplanacak. İşletmeler arası işlemlerin
elimine edilmesi gerekecek. Ayrıca gerçeğe uygun değer düzeltmesi yapılacak.
• Edinme gününde stokların gerçeğe uygun değeri defter değerinden
100 PB kadar fazla idi. Satın alma günü üzerinden bir sene geçtiğinden, nasıl ki stoklar tükenip gelir tablosunda satışların maliyeti hesabına aktarıldı, defter-gerçeğe uygun değer farkı da giderleştirilmelidir.
• 2011 yılı sonunda bağlı ortaklık maddi duran varlıklarını defter değeri üzerinden amortismana tabi tutup, gerekli ayarlamayı yapmıştır.
Edinme günü de maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeri defter
değerinden 300 PB kadar fazla idi. Bu fark da aynı şekilde amortismana tabi tutulmalı ve gerekli düzeltme yapılmalıdır. Maddi duran
varlıkların ekonomik kullanım ömrünün 20 yıl olduğunu varsayarsak,
amortisman düzeltmesi yapılacak tutar 15 PB’dir. Böylelikle bu tutar
genel yönetim giderlerine eklenecektir.
• Şerefiye tutarı edinme gününde 975 PB olarak hesaplanmıştı ve konsolide bilançoya öylece aktarılmıştı. UFRS’nin aksine KOBİ UFRS’de
ve BOBİ FRS’de şerefiye itfaya tabidir. Şerefiyenin ekonomik ömrünün 10 yıl olduğunu varsayarsak, ~98 PB de genel yönetim giderlerine
itfa gideri düzeltmesi olarak eklenecektir.
A Şirketi
Gelirler
Satışların Maliyeti
Brüt Kâr
Genel Yönetim Giderleri
Dönem Kârı

3,000
(1,800)
1,200
(400)
800

B Şirketi
1,900
(1,000)
900
(350)
550

Eliminasyonlar

(100)
(113)

Konsolide G/T
4,900
(2,900)
2,000
(863)
1,137

Konsolide kârın Ana Ortaklık Payı; 1.137 PB x %75 = 1.028 PB
Konsolide kârın Bağlı Ortaklık Payı; 1.137 PB x %25 = 109 PB
Bilançonun konsolidasyonu edinme gününde yapılan konsolidasyon çok
farklı değildir. Dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta bulunmaktadır;
• Maddi duran varlıkların ve şerefiyenin gerçeğe uygun değer düzeltmesi yapılırken bir senelik tükenme paylarının düşülmesi gerekmektedir.
• Kâr yedeklerinin eliminasyonunda ise yine bağlı ortaklığın yedekleri
elimine edilmelidir. Ana ortaklığın yedekleri ise bağlı ortaklığın kârı
ve gider düzeltmeleri ortaklık oranında eklenip çıkarılarak hesaplanır.
Şöyle ki;
11.000 PB + (550 PB x %75) – (113 PB x %75) – 98 PB = 11.228 PB (yuvarlama yapılmıştır)
226

Dönen Varlıklar
Kasa
Ticari Alacaklar
Stoklar

Duran Varlıklar
Bağlı Ortaklıklar
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Toplam Varlıklar
K/V Yabancı Kaynaklar
Ticari Borçlar

Özkaynaklar
Sermaye
Kâr Yedekleri

A Şirketi
Defter

B Şirketi
Defter

Eliminasyonlar

4,170
380
800
5,350

1,420
300
550
2,270

4,500
6,500

2,750

11,000
16,350

2,750
5,020

350
350

170
170

5,000
11,000
16,000

2,000
2,850
4,850

Kontrol Edilmeyen Paylar
Toplam Kaynaklar

16,350

5,020

Konsolide Bilanço

5,590
680
1,350
7,620

(4,500)
285
877

9,535
877
10,412
18,032

520
520

(2,000)
2,622

5,000
11,228
16,228

1,284

1,284
18,032

Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklık;
•
Aynı muhasebe politikalarını kullanır. Farklı olması durumunda, konsolide tabloların hazırlanması sırasında ilgili işletmenin finansal tablolarında
gerekli düzeltme yapılır.
•
Konsolidasyon sırasında aynı raporlama tarihli finansal tablolar kullanılır. Mümkün olamadığı durumlarda, en güncel tablolar kullanılır, ancak iki
ortalığın raporlama tarihleri arasındaki fark 3 aydan fazla olamaz.
Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
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BÖLÜM 23
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
85
Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Akarçay*

1. Amaç ve Kapsamı
Bu bölümde, gelir üzerinden alınan vergilerin kayda alınmasına ilişkin ilkeler düzenlenmektedir (BOBİ FRS Paragraf 23.1). Finansal tablolara yansıtılan işlem ve olaylarla ilgili olarak ortaya çıkan cari veya sonraki dönemlere
ilişkin vergilerin kayda alınması gerekir. Kayda alınan vergi, dönem vergisi ve
ertelenmiş vergi tutarlarından oluşur (BOBİ FRS Paragraf 23.2). Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur. Ancak diğer işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını
finansal tablolarında sunmaları şart değildir. Bununla birlikte, bu işletmelerin
isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablolarını hazırlamaları durumunda, ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları konsolide finansal tablolarında zorunlu;
ancak münferit finansal tablolarında ihtiyaridir (BOBİ FRS Paragraf 23.3).
Bu bölüm açısından gelir üzerinden alınan vergiler, mali kâr üzerinden
hesaplanan yurtiçi ve yurtdışı bütün vergileri içerir. Ayrıca özkaynak aracı
yatırımlarından elde edilen kâr paylarından, faiz gelirlerinden, isim hakkı gelirlerinden ve benzeri diğer gelirlerden kaynaklanan ve karşı tarafça işletme
adına vergi idarelerine tevkifat yoluyla ödenecek olan vergi tutarları da gelir
üzerinden alınan vergi kapsamında değerlendirilir (BOBİ FRS Paragraf 23.5).
Kâr üzerinden hesaplanmayan vergiler bu bölüm kapsamında değerlendirilmez. Örneğin katma değer vergisi, çalışanların ücretleri üzerinden ödenen gelir vergisi, sosyal güvenlik primleri ve damga vergisi bu Standart bakımından
gelir üzerinden ödenen vergiler olarak nitelendirilmez (BOBİ FRS Paragraf
23.6). Devlet teşviklerinin veya yatırımlara ilişkin vergi indirimlerinin kayda
alınmasında bu bölüm uygulanmaz. Ancak bu bölüm bu tür devlet teşviklerinden veya vergi indirimlerinden kaynaklanabilecek geçici farkların kayda
alınmasında uygulanır (BOBİ FRS Paragraf 23.7).
2. Dönem Vergisi
Dönem vergisi, cari döneme ait mali kâr üzerinden ödenecek olan vergiyi
ifade eder. Dönem vergisinin ödenmeyen kısmı Finansal Durum Tablosunda
“Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler” kaleminde gösterilir. Mevcut ve

*85 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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önceki dönemlere ilişkin olarak peşin ödenen vergi tutarının dönem vergisi
tutarını aşan kısmı ise, “Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri” kaleminde ayrı
olarak gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 23.8). Dönem vergisiyle ilgili Finansal
Durum Tablosunda yer alan varlıklar ile yükümlülükler sadece aşağıdaki durumların mevcudiyeti halinde mahsup edilir:
a. Mahsup edilebilmesine ilişkin yasal bir hakkın bulunması ve
b. Mahsup edilmiş tutar üzerinden ödeme yapılmasının amaçlanması
(BOBİ FRS Paragraf 23.10).
Dönem vergisi; dönem için geçerli olan vergi kanunları ve vergi oranları dikkate alınarak hesaplanan tutar üzerinden ölçülür (BOBİ FRS Paragraf
23.9). Dönem vergisi Kâr veya Zarar Tablosunda “Vergi Gideri” kaleminde
gösterilir. Ancak dönem vergisinin, aynı veya farklı bir dönemde kâr veya
zarara yansıtılmayan (diğer bir ifadeyle özkaynaklarda kayda alınan) işlem
veya olayların sonucu olarak ortaya çıkması durumunda, bunlara ilişkin dönem
vergisi tutarı, söz konusu işlem ve olayların etkilerinin yansıtıldığı özkaynak
kaleminde (“Yeniden Değerleme Yedeği”, “Yabancı Para Çevrim Farkları” ve
“Korunma Yedeği” kalemlerinde) gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 23.11).
Örnek: A İşletmesi’nin 2017 yılı ticari karı 85.000 Türk Lirasıdır. Kanunen kabul edilmeyen giderler 20.000 Türk Lirası, vergiden muaf kabul edilen
gelirler ise 5.000 Türk Lirasıdır. İşletme 2017 yılı içerisinde 11.000 Türk
Lirası peşin vergi ödemesi gerçekleştirmiştir.
Geçerli olan vergi kanunları dikkate alındığında, ticari kara kanunen kabul
edilmeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden muaf gelirlerin çıkartılmasıyla, A
İşletmesi’nin vergiye tabi karı 100.000 Türk Lirasıdır. Geçerli vergi oranının
uygulanmasıyla dönem vergisi 20.000 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.
Peşin ödenen vergilerin düşülmesiyle, dönem vergisinin ödenmeyen 9.000
Türk Lirası kısmının Finansal Durum Tablosunda Ödenecek Vergi ve Benzeri
Yükümlülükler kaleminde gösterilmesi gerekmektedir.
3. Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergi; varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri üzerinden
geri kazanılması veya ödenmesi ve indirilecek geçmiş yıl zararları ile vergi indirimlerinin ileriye taşınması sonucunda gelecek dönemlerde ödenecek veya
geri kazanılacak vergilerdir (BOBİ FRS Paragraf 23.12). Geçmiş işlemler ve
olaylar nedeniyle gelecek dönemlerde geri kazanılacak veya ödenecek vergi230

lere ilişkin olarak ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi yükümlülüğü
finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergiler; varlıkların ve yükümlülüklerin
finansal durum tablosuna yansıtıldıkları tutarlar ile bunların vergiye esas değeri arasındaki farklardan ve henüz indirilmemiş geçmiş yıl zararları ile henüz
kullanılmamış vergi indirimlerinin ileriye taşınmasından kaynaklanır (BOBİ
FRS Paragraf 23.13).
4. Vergiye Esas Değer
Vergiye esas değer, bir varlık veya yükümlülüğün vergi mevzuatı açısından
taşıdığı değerdir (BOBİ FRS Paragraf 23.14). Bir varlığın vergiye esas değeri,
varlığın defter değeri geri kazanıldığında işletmenin sağlayacağı vergiye tâbi
ekonomik faydadan, vergisel açıdan indirilebilecek olan tutarı ifade eder. Eğer
ilerideki ekonomik faydalar vergiye tâbi olmayacaksa, söz konusu varlığın
vergiye esas değeri defter değerine eşittir (BOBİ FRS Paragraf 23.15).
Örnek: B İşletmesinin faaliyetlerinde kullandığı makinenin maliyet bedeli
75.000 Türk Lirasıdır. Vergi kanunlarına uygun olarak bu makine için ayrılan amortismanların toplam tutarı mevcut dönem sonu itibariyle 30.000 Türk
Lirasıdır. Makinenin 45.000 Türk Lirası tutarındaki kalan maliyeti gelecek
dönemlerde ya amortisman ayırmak suretiyle giderleştirilecek ya da satış sırasında düşülebilecektir. Makinenin satışı sonucunda oluşacak kar ve işletmenin makineyi kullanarak elde edeceği hasılat vergiye tabidir. Satışın zararla
sonuçlanması durumunda ise bu zarar vergi açısından indirilebilecektir. Makinenin vergiye esas değeri 45.000 Türk Lirasıdır.
Bir yükümlülüğün vergiye esas değeri, yükümlülüğün defter değerinden
bu yükümlülükle ilgili gelecek dönemlerde vergi açısından indirilebilir tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardır. Hasılatın avans olarak alınması durumunda, ilgili yükümlülüğün vergiye esas değeri, alınan avansın tutarından
gelecek dönemlerde vergiye tâbi olmayacak gelir tutarları düşüldükten sonra
kalan değerdir (BOBİ FRS Paragraf 23.16).
Örnek: C İşletmesi’nin kısa vadeli yükümlülüklerinin içinde defter değeri
2.500 Türk Lirası olan tahakkuk etmiş giderler bulunmaktadır. İlgili gider
ödenmemiş olmasına rağmen vergi matrahından düşülmüştür. Gelecek dönemlerde bu yükümlülükle ilgili vergi açısından indirilebilir bir tutar mevcut
olmadığı için gider tahakkukunun vergiye esas değeri 2.500 Türk Lirasıdır.
(İlgili gider ödendiği dönem içinde vergi matrahından düşülecek olsaydı, vergiye esas değeri gelecek dönemlerde vergiden indirilebilecek 2.500 Türk Lirasının çıkartılmasıyla sıfır olarak hesaplanacaktı.)
231

Bazı kalemlerin vergiye esas değeri mevcut olmakla birlikte, bunlar finansal durum tablosuna varlık ve yükümlülük olarak yansıtılmazlar. Örneğin,
araştırma giderleri oluştukları dönemin muhasebe kârının hesabında gider
olarak dikkate alınırlar, ancak daha sonraki bir döneme kadar mali kârın (mali
zararın) belirlenmesinde gider olarak kabul edilmeyebilirler. Araştırma giderlerinin gelecek dönemlerde mali kârın belirlenmesinde indirim olarak kabul
edilecek vergiye esas değeri ile sıfır olan defter değeri arasındaki fark, ertelenmiş vergi varlığı doğuran indirilebilir bir geçici farktır (BOBİ FRS Paragraf
23.17).
5. Geçici Farklar
Geçici farklar, bir varlığın veya yükümlülüğün finansal durum tablosundaki defter değeri ile vergiye esas değeri arasındaki farkları ifade eder. İki tür
geçici fark bulunur:
a. Vergiye tâbi geçici farklar: Varlıkların veya yükümlülüklerin defter değerlerinin geri kazanıldığı veya ödendiği gelecek dönemlerde vergi matrahına eklenecek geçici farklardır.
b. İndirilebilir geçici farklar: Varlıkların veya yükümlülüklerin defter değerlerinin geri kazanıldığı veya ödendiği gelecek dönemlerde vergi matrahından indirilecek geçici farklardır (BOBİ FRS Paragraf 23.18).
Konsolide finansal tablolarda geçici farklar, varlık ve yükümlülüklerin
konsolide finansal tablolardaki defter değerlerinin, vergiye esas değerleri ile
karşılaştırılması suretiyle belirlenir. Konsolide finansal tablolar açısından
vergiye esas değer, topluluğa ait işletmelerin her birinin vergi beyanı dikkate
alınarak tespit edilir (BOBİ FRS Paragraf 23.19). Geçici fark ortaya çıkaran
durumlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:
a. Bir iş birleşmesinde edinilen varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin,
“İş Birleşmeleri” bölümü uyarınca gerçeğe uygun değerleri üzerinden
finansal tablolara alındığı, ancak buna eşdeğer bir düzeltmenin vergisel
açıdan yapılmadığı durumda. Böyle bir durumda ortaya çıkan ertelenmiş
vergi varlığı veya yükümlülüğüne göre şerefiye tutarı düzeltilir.
b. Varlıkların yeniden ölçüldüğü ancak, vergisel açıdan buna eşit bir düzeltmenin yapılmadığı durumda. Örneğin bu Standart uyarınca bazı varlıkların gerçeğe uygun değeri üzerinden yeniden ölçümüne ya da yeniden
değerlemesine izin verilmekte veya bu zorunlu kılınmaktadır (örneğin
maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi veya yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçümü).
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c. İş birleşmesinde şerefiye ortaya çıkması durumunda.
d. Bir varlık veya yükümlülüğün ilk kayda almada vergiye esas değerinin
defter değerinden farklı olması durumunda.
e. Bağlı ortaklıkların, şubelerin, iştiraklerin ve müşterek girişimlerdeki
yatırımlarındefter değerlerinin bunların vergiye esas değerlerinden farklı olması durumunda (BOBİ FRS Paragraf 23.20).
5.1. Vergiye Tabi Geçici Farklar
Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden veya iş birleşmesi niteliğinde
olmayan ve işlem tarihinde muhasebe kârı ile mali kârı (mali zararı) etkilemeyen işlemlerdeki varlık ve yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesinden
kaynaklanan geçici farklar dışında bütün vergiye tâbi geçici farklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğü kayda alınır (BOBİ FRS Paragraf 23.21). Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, vergiye tabi geçici farklar sebebiyle gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergisi tutarlarını içerir.86
Bazı geçici farklar, gelir veya giderin, muhasebe kârına ve mali kâra farklı
dönemlerde dâhil edilmesi sonucu ortaya çıkabilir. Bu tür farklar, zamanlama
farkı olarak adlandırılır. Aşağıdakiler, ertelenmiş vergi yükümlülüğü doğuran
bu tür vergiye tâbi zamanlama farklarına örnek olarak gösterilebilir:
a. Faiz gelirleri, muhasebe kârına tahakkuk ettiği dönemler itibarıyla dâhil
edilirken, vergi mevzuatına göre ise nakit olarak tahsil edildiğinde mali
kâra dâhil edilebilmektedir. Finansal durum tablosuna yansıtılmış ancak
tahsil edilmemiş bu tür faiz alacaklarının vergiye esas değeri sıfır olacaktır; çünkü bu gelirler nakit olarak tahsil edilmedikleri için mali kârı
etkilemez.
b. Muhasebe kârının (zararının) tespitinde dikkate alınan amortisman, mali
kârın (zararın) tespitinde dikkate alınan amortismandan farklı olabilir. Bir
varlığın defter değeri ile o varlığın vergiye esas değeri arasındaki fark geçici farktır. Vergi mevzuatı uyarınca ayrılan amortismanın, muhasebe açısından ayrılan amortismandan fazla olması durumunda ertelenmiş vergi
yükümlülüğü doğuran vergiye tâbi geçici fark ortaya çıkar. Aksi durumda
ise ertelenmiş vergi varlığı doğuran indirilebilir geçici fark ortaya çıkar
(BOBİ FRS Paragraf 23.22).

86 Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. ve Van Mourik, C. (2017).
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Örnek: X İşletmesinin 2017 yılı muhasebe karı 12.500 Türk Lirası, mali
karı ise 10.000 Türk Lirasıdır. İşletme 2.500 Türk Lirası tutarındaki faiz gelirini tahakkuk ettiği 2017 yılı içinde muhasebe karına dahil etmiştir ancak
faiz geliri nakit olarak tahsil edileceği 2018 yılı mali karına ilave edilecektir.
2.500 Türk Lirası tutarındaki bu fark, vergiye tabi geçici farktır ve bu fark
için kurumlar vergisi oranıyla çarpılmasıyla 500 Türk Lirası ertelenmiş vergi
yükümlülüğü kayda alınmalıdır.
Örnek: Y İşletmesi 45.000 Türk Lirası maliyetle satın aldığı makineyi 5
yıl üzerinden amortismana tabi tutmaktadır. Muhasebe karının hesaplanmasında Normal Amortisman Yöntemini kullanarak 9.000 Türk Lirası amortisman gideri kaydetmiştir. Mali karın hesaplanmasında ise Azalan Bakiyeler
Yöntemi kullanılarak 18.000 Türk Lirası amortisman gideri düşülmüştür. İki
farklı amortisman yönteminin kullanılması sonucunda mali kar ve muhasebe
karı arasında 9.000 Türk Lirası tutarında geçici fark oluşacaktır. Vergiye tabi
geçici fark için kurumlar vergisi oranıyla çarpılmasıyla 1.800 Türk Lirası ertelenmiş vergi yükümlülüğü kayda alınmalıdır.
5.2. İndirilebilir Geçici Farklar
İleriki dönemlerde indirilebilir geçici farklardan faydalanılmasına yetecek
kadar mali kâr oluşacağının muhtemel olması şartıyla, indirilebilir bütün geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Ancak iş birleşmesi
niteliğinde olmayan ve muhasebe kârı ile mali kârı (mali zararı) etkilemeyen
işlemlerdeki varlık ve yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesinde meydana
gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmez (BOBİ
FRS Paragraf 23.23). Ertelenmiş vergi varlığı, indirilebilir geçici farklar ve
gelecek dönemlere devredilecek kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları sebebiyle gelecek dönemlerde geri kazanılacak gelir vergisi tutarlarını
içerir87 (Alexander ve diğerleri, 2017).
Aşağıdakiler ertelenmiş vergi varlığı doğuran indirilebilir geçici farklara
örnek olarak gösterilebilir:
a. Kıdem tazminatı, çalışanların hizmet verdikleri dönemler itibarıyla muhasebe kârının hesabında gider olarak dikkate alınırken, vergi mevzuatı
açısından çalışanlara ödendiğinde mali kârdan indirim konusu yapılmaktadır. Bu durumda kıdem tazminatı yükümlülüğünün defter değeri ile vergiye esas değeri arasında indirilebilir geçici fark ortaya çıkar. Bu indiri87 Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. ve Van Mourik, C. (2017).
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lebilir geçici fark da gelecek dönemlerde çalışanlara ödeme yapıldığında
mali kârdan indirilmek suretiyle ekonomik fayda sağlayacağından, bir
ertelenmiş vergi varlığı oluşmasına yol açar.
b. Bazı varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülebilir ve bu değer
vergi mevzuatının ilgili varlık için öngördüğü değerden düşük olabilir.
Varlığın vergiye esas değerinin, defter değerini aştığı bu gibi durumlarda
indirilebilir geçici fark ortaya çıkar (BOBİ FRS Paragraf 23.24).
Örnek: Z İşletmesi 2017 yılı içinde 17.500 Türk Lirası tutarında kıdem
tazminatı karşılığı ayırmış ve muhasebe karının hesaplamasında gider olarak
düşülmüştür. Bu tutarın vergi açısından gider olarak indirilebilmesi için çalışanlara ödenmesi gerekmektedir. Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı, muhasebe
karı ve mali kar arasında indirilebilir geçici fark yaratacaktır. İndirilebilir
geçici fark için kurumlar vergisi oranıyla çarpılmasıyla 3.500 Türk Lirası ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır.
Örnek: W İşletmesi 20.000 Türk Lirası maliyetle satın aldığı ve dönem
başı itibariyle 12.000 Türk Lirası amortisman ayırdığı makinesinin 31.12.2017
tarihinde piyasa değerinin 5.000 Türk Lirası olduğunu belirlemiştir. Bu durumda makinenin 5.000 Türk Lirası gerçeğe uygun değeri, 8.000 Türk Lirası
defter değerinin altında kaldığı için 3.000 Türk Lirası değer düşüklüğü karşılığı ayrılacak ve bu tutar muhasebe karının hesaplanmasında düşülecektir.
Muhasebe karı ve mali kar arasında oluşacak indirilebilir geçici fark için kurumlar vergisi oranıyla çarpılmasıyla 600 Türk Lirası ertelenmiş vergi varlığı
kayda alınmalıdır.
İndirilebilir geçici farklar, bu farkların tersine döneceği gelecek dönemlere ait mali kârın belirlenmesinde indirim konusu yapılır. Ancak, ödenecek
verginin azalması şeklinde elde edilecek ekonomik fayda, sadece indirimlerin yapılabileceği tutarda mali kâr elde edilmesi durumunda ortaya çıkar. Bu
nedenle ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmesi için, indirilebilir geçici
farklardan faydalanılmasına yetecek kadar mali kâr elde edileceğinin muhtemel olması gerekir (BOBİ FRS Paragraf 23.25). İndirilebilir geçici farkların
tersine dönmesinin beklendiği dönemde veya ertelenmiş vergi varlığı nedeniyle oluşan mali zararın ileriye taşınmasının mümkün olduğu dönemlerde,
aynı vergi otoritesiyle ilgili olarak yeterli tutarda tersine dönmesi beklenen
vergiye tâbi geçici farkların bulunması durumunda indirilebilir geçici farkların kullanılabilmesine yetecek tutarda mali kârın ortaya çıkması muhtemeldir
(BOBİ FRS Paragraf 23.26).
235

6. Uygulama
ABC İşletmesinin muhasebe kayıtları 2017 yılına ilişkin aşağıdaki bilgileri
sunmaktadır:
• Yılın başında 300.000 Türk Lirası karşılığında makine satın alınmıştır.
Muhasebe karı hesaplamalarında, 5 yıllık kullanılabilir ömür üzerinden normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmıştır. Mali
karın hesaplanmasında azalan bakiyeler yöntemi kullanılmıştır.
• İştiraklerden elde edilen temettü geliri 12.000 Türk Lirasıdır.
• 2017 yılı için ayrılan garanti karşılıkları 70.000 Türk Lirasıdır. Yıl
içinde garantilere ilişkin tamir ve işçilik maliyetleri 30.000 Türk Lirasıdır. Kalan tutarların 2018 ve 2019 yıllarında eşit olarak ödeneceği
tahmin edilmektedir.
• Tahakkuk eden faiz geliri40.000 Türk Lirasıdır. Vergi kanunlarına
göre nakit olarak tahsil edilen 25.000 Türk Lirası tutarındaki kısmı
gelir kaydedilmiştir.
• Çevreyi kirlettiği için işletmeye 9.000 Türk Lirası ceza kesilmiştir.
• Vergi öncesi muhasebe karı 750.000 Türk Lirasıdır.
İşletmenin Mali karını hesapladığımızda:
Vergi Öncesi Muhasebe Karı				
750.000 TL
Sürekli Farklar
		
İştirakler Temettü Gelirleri			
(12.000)
		
Çevre Cezası					
9.000
Geçici Farklar
		
Amortisman Gideri
(60.000 – 120.000)
(60.000)
		
Faiz Gelirleri		
(40.000 – 25.000)
(15.000)
		
Garanti Karşılıkları
(70.000 – 30000)
40.000
Mali Kar					
712.000 TL
		
İşletmenin muhasebe karı ve mali karı arasında 38.000 Türk Lirası fark
mevcuttur. Bu farkların bir bölümü sürekli farklardır. Sürekli farklar, muhasebe karına dahil edilen ancak hiçbir zaman mali kara dahil edilmeyen kalemler
ile mali kar hesaplamasına katılan ancak muhasebe karı hesaplamasına hiçbir
zaman dahil edilmeyen kalemlerden kaynaklanır. Sürekli farklar sadece gerçekleştikleri dönemi etkilediklerinden vergiye tabi ya da indirilebilir tutarlara
sebebiyet vermezler. Sonuç olarak, işletmeler sürekli farklar için ertelenmiş
vergi varlığı veya yükümlülüğü kaydetmezler. 88(Kieso ve diğerleri, 2018).
88 Kieso, D.E., Weygandt, J.J. ve Warfield, T.D. (2018).
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Vergi cezaları ve zamları, trafik cezaları ve zamları, 6183 sayılı Kanuna
uygun şekilde ödenen ceza ve tazminatlar, binek otolarına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödenmeyen SSK primleri, yasal sınırları aşan bağış ve yardımlar,
Özel İletişim Vergisi, iştirakler temettü gelirleri, uluslararası anlaşmalarda yer
alan kurumlar vergisine ilişkin istisnalar, serbest bölge kazançları, teknoloji
geliştirme bölgelerinde yazılım ve ar-ge giderleri, risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıkları kazançları Türkiye’de muhasebe karı ve
mali kar arasında sürekli fark yaratan kalemlere örnek verilebilir.89 (Karapınar
ve Eflatun, 2016).
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü ve varlığı, geçici farklar üzerinden hesaplanır:
Amortisman Gideri 60.000 TL * 20%
12.000 TL Yükümlülük
Faiz Gelirleri
15.000 TL * 20%
3.000 TL Yükümlülük
Garanti Karşılıkları 40.000 TL * 20%
8.000 TL
Varlık
Vergiye tabi geçici farklar yaratan amortisman giderleri ve faiz gelirleri
için Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü, indirilebilir geçici farklar yaratan garanti
karşılıkları için ise Ertelenmiş Vergi Varlığı kaydedilecektir:
-------------------------------- 31.12.2017 --------------------------------VERGİ GİDERİ				
149.400.ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		
8.000.		
ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
15.000.		
ÖDENECEK VERGİ ve BENZERİ YÜK.
142.400.--------------------------------		
--------------------------------Kayda alınan toplam 149.400 Türk Lirası tutarındaki vergi, 142.400 Türk
Lirası dönem vergisi ve 7.000 Türk Lirası ertelenmiş vergiden oluşmaktadır.
Dönem vergisi, mali karakurumlar vergisinin uygulanmasıyla (712.000 TL *
20%) hesaplanmıştır.
			
7. İndirilmemiş Geçmiş Yıl Zararları ve Vergi İndirimleri
Henüz indirilmemiş geçmiş yıl zararları ve vergi indirimleri için ilerideki
dönemde bunların mahsup edilmesine yetecek tutarda mali kâr elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı kayda alınır. İndirilmemiş mali zararların veya vergi indirimlerinin indirilmesine yetecek tutarda mali kâr elde etmenin muhtemel olmaması durumunda ertelenmiş vergi
89 Karapınar, A. ve Eflatun, A. O. (2016).
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varlığı kayda alınmaz (BOBİ FRS Paragraf 23.28). İşletmenin mali zararının
bulunması, ileride mali kâr elde edemeyebileceğinin güçlü bir göstergesidir.
Bu nedenle, işletmenin geçmişte mali zararları olmuşsa, indirilmemiş mali zararından veya vergi indiriminden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığını sadece, yeterli vergiye tâbi geçici farklarının bulunması veya işletmenin bu zarar
veya indirimlerini mahsup etmesine yetecek kadar mali kâr elde edeceğine
yönelik ikna edici diğer kanıtların bulunması durumunda kayda alınır (BOBİ
FRS Paragraf 23.29).
İşletme, indirilmemiş geçmiş yıl zararlarını ve vergi indirimlerini kullanabilmesine yetecek kadar mali kâr elde etmesinin muhtemel olup olmadığını
değerlendirirken, aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurur:
a. Aynı vergi otoritesiyle ilgili olarak henüz indirilmemiş geçmiş yıl
zararlarının ve vergi indirimlerinin zaman aşımına uğramadan önce
kullanılmasına yetecek tutarda vergiye tâbi geçici farkların bulunup
bulunmadığı,
b. İşletmenin indirilmemiş geçmiş yıl zararlarının ve vergi indirimlerinin
zaman aşımına uğramasından önce mali kâr elde etmesinin mümkün
olup olmayacağı,
c. İndirilmemiş geçmiş yıl zararlarının, tekrarlanması muhtemel nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı,
d. İşletmenin birikmiş geçmiş yıl zararlarını ve vergi indirimlerini kullanmak istediği dönemlerde mali kâr yaratabilecek vergi planlaması
imkanının bulunup bulunmadığı (BOBİ FRS Paragraf 23.30).
Örnek: 2010 yılında kuruluğundan beri her yıl kar eden XYZ İşletmesi
2017 yılında 250.000 Türk Lirası zararla karşı karşıya kalmıştır. Muhasebe
karı ile mali kar arasında sürekli ya da geçici farklar mevcut değildir. İşletmenin önümüzdeki yıllar içinde mali kar elde edeceğinin muhtemel olması
durumunda, 2017 yılının mali zararı indirilebilir geçici fark gibi değerlendirilecektir. 25.000 Türk Lirası tutarındaki mali zarar için kurumlar vergisi oranıyla çarpılarak 5.000 Türk Lirası ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır.
Her raporlama dönemi sonunda önceki dönemlerde kayda alınmamış olan
ertelenmiş vergi varlıkları tekrar gözden geçirilir. İleride, ertelenmiş vergi varlığının geri kazanılmasına yetecek kadar mali kâr elde edilmesinin muhtemel
olduğu ölçüde, daha önce kayda alınmamış olan ertelenmiş vergi varlığı kayda alınır (BOBİ FRS Paragraf 23.31).
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8. Bağlı Ortaklıklardaki, İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki
Yatırımlar
Bağlı ortaklıklardaki ve iştiraklerdeki yatırımlar ile müşterek girişimlerdeki yatırımların defter değerinin vergiye esas değerinden (çoğunlukla maliyet
tutarıdır) farklı olması nedeniyle geçici farklar ortaya çıkabilir. Bu farklar,
örnek olarak aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:
a. Bağlı ortaklıkların, iştiraklerin veya müşterek girişimlerin dağıtılmamış kârlarının bulunması,
b. Ana ortaklığın ve bağlı ortaklığın farklı ülkelerde olduğu durumlarda
döviz kurlarındaki değişimler,
c. İştirakteki yatırımın defter değerinin, geri kazanılabilir tutara indirilmesi.
Yatırımların, münferit ve konsolide finansal tablolarda farklı şekilde muhasebeleştirildiği durumlarda münferit ve konsolide finansal tablolardaki geçici
farklar aynı olmayabilir (BOBİ FRS Paragraf 23.32).
Bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki ve müşterek girişimlerdeki yatırımlarla ilgili tüm vergiye tâbi geçici farklar için, aşağıdaki her iki şartın da mevcut
olduğu durumlar hariç, ertelenmiş vergi yükümlülüğü kayda alınır:
a. İşletme (ana ortaklık, yatırımcı veya müşterek girişimci) geçici farkların tersine dönme zamanlarını kontrol edebilmektedir ve
b. Geçici farkın öngörülebilir bir gelecekte tersine dönmeyeceği muhtemeldir (BOBİ FRS Paragraf 23.33).
Bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki ve müşterek girişimlerdeki yatırımlardan kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için, yalnızca aşağıdaki her
iki durumun da muhtemel olduğu ölçüde ertelenmiş vergi varlığı kayda alınır:
a. Geçici farklar öngörülebilir bir gelecekte tersine dönecektir ve
b. Geçici farkların kullanılmasına yetecek tutarda mali kâr elde edilecektir BOBİ FRS Paragraf 23.34).
9. Ertelenmiş Verginin Ölçümü ve Sunum
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, zamanlama farkı tersine döndüğünde geçerli olması beklenen vergi kanunları ve vergi oranları dikkate alınarak ölçülür (BOBİ FRS Paragraf 23.37). Ertelenmiş vergi yükümlülüğü ve
varlığı iskonto edilmez (BOBİ FRS Paragraf 23.37).
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Örnek: VRL İşletmesinin muhasebe karı ve mali karı arasında 2017 yılı
sonunda 180.000 Türk Lirası tutarında vergiye tabi geçici fark bulunmaktadır.
Bu farkın 70.000 Türk Lirası kısmının 2018 yılında, 50.000 Türk Lirası kısmının 2019 yılında ve geriye kalan 60.000 Türk Lirası kısmının 2020 yılında
vergilendirilmesi beklenmektedir. 2017 ve 2018 yılları için kurumlar vergisi
oranı %20’dir. Bu oranın 2019 yılında %22, 2020 yılı ve sonrasında ise %25
olarak uygulanacağı devlet tarafından ilan edilmiştir. İşletmenin 2017 yılı
mali karı 510.000 Türk Lirasıdır.
2017 yılı dönem vergisi, mali kar üzerinden ve mevcut kurumlar vergisi
oranı kullanılarak (510.000 TL * 20%) hesaplanacak ve 102.000 Türk Lirası
olacaktır. Vergiye tabi farklar işletme için ertelenmiş vergi yükümlülüğü doğurur. 2017 yılı içinde doğan geçici fark 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tersine
dönecektir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanırken, farkın tersine döndüğü yıllarda geçerli olması beklenen vergi oranları kullanılacaktır:
				2018		
Vergiye Tabi Geçici Fark
70.000 TL
Geçerli Vergi Oranı		
* 20%
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.000 TL

2019		
50.000 TL
* 22%
11.000 TL

2020
60.000 TL
* 25%
15.000 TL

VRL İşletmesi 2017 yılı sonunda toplamda 40.000 Türk Lirası ertelenmiş
vergi yükümlülüğü kaydedecektir.
Ertelenmiş vergi varlığı, Finansal Durum Tablosunun duran varlıklar sınıfında “Ertelenmiş Vergi Varlığı” kaleminde; ertelenmiş vergi yükümlülüğü ise uzun vadeli yükümlülükler sınıfında “Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü”
kaleminde ayrı olarak gösterilir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı
dönen varlıklar veya kısa vadeli yükümlülükler içinde sunulamaz (BOBİ FRS
Paragraf 23.38). Ertelenmiş vergi varlıkları ile yükümlülükleri sadece mahsup edilebilmesine ilişkin yasal bir hakkın bulunması ve mahsup edilmiş tutar üzerinden ödeme yapılmasının amaçlanmasıhalinde mahsup edilir (BOBİ
FRS Paragraf 23.40).
Örnek: E İşletmesinin 2017 yılı muhasebe karı 250.000 Türk Lirası, mali
karı ise 275.000 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. İki kar arasında 70.000
Türk Lirası indirilebilir ve 45.000 Türk Lirası vergiye tabi geçici fark bulunmaktadır.
E İşletmesi, indirilebilir geçici fark için (70.000 TL * 20%) 14.000 Türk
Lirası ertelenmiş vergi varlığı, vergiye tabi geçici fark için ise (45.000 TL *
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20%) 9.000 Türk Lirası ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplayacaktır. Bu
tutarlar 2XX Ertelenmiş Vergi Varlığı ve 4XX Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
hesaplarına kaydedilecek ve dönemin Finansal Durum Tablosunda ayrı olarak
sunulacaktır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığında meydana gelen değişimler
vergi gideri/geliri olarak raporlanır. Ertelenmiş vergi gideri/geliri Kâr veya
Zarar Tablosunda “Vergi Gideri” kalemi içerisinde gösterilir. Ancak ertelenmiş vergi giderinin/gelirinin, aynı veya farklı bir dönemde kâr veya zarara
yansıtılmayan (diğer bir ifadeyle özkaynaklarda kayda alınan) işlem veya
olayların sonucu olarak ortaya çıkması durumunda bunlara ilişkin ertelenmiş
vergi tutarı, söz konusu işlem ve olayların etkilerinin yansıtıldığı özkaynak
kaleminde gösterilir.
Örnek: EBR İşletmesi Finansal Durum Tablosu 2017 yılı başı itibariyle
40.000 Türk Lirası Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü raporlamaktadır. 2017 yılı
için mali kar 175.000 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. 2017 yılı sonunda
kümülatif vergiye tabi geçici farklar tutarı 240.000 Türk Lirası, kümülatif indirilebilir geçici farklar tutarı is 55.000 Türk Lirasıdır.
İşletmenin 2017 yılı dönem vergisi, mali kara vergi oranının uygulanmasıyla (175.000 TL * 20%) 35.000 Türk Lirası hesaplanacaktır. 2017 yılı sonunda
indirilebilir geçici farklar için hesaplanan (55.000 TL * 20%) ertelenmiş vergi
varlığı 11.000 Türk Lirası, vergiye tabi geçici farklar için hesaplanan (240.000
TL * 20%) ertelenmiş vergi yükümlülüğü is 48.000 Türk Lirası olacaktır.
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü tutarında 2017 yılı içinde gerçekleşen artış
(48.000 TL – 40.000 TL) 8.000 Türk Liralık ertelenmiş vergi gideri yaratacaktır. Ertelenmiş Vergi Varlığı tutarında meydana gelen artış (11.000 TL – 0)
ise 11.000 Türk Liralık ertelenmiş vergi geliri oluşturacaktır. 2017 yılı için
netleştirilmiş ertelenmiş vergi geliri tutarı 3.000 Türk Lirasıdır.
EBR İşletmesinin 2017 yılı Kar veya Zarar Tablosuna 35.000 Türk Lirası
dönem vergisi ve 3.000 Türk Lirası ertelenmiş vergi geliri olmak üzere iki
kalemden oluşan toplam 32.000 Türk Lirası Vergi Gideri yansıtılacaktır.
10. Kar Payı Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifat
Hissedarlara kâr payı ödemesi yapıldığında, kâr paylarının bir kısmının
hissedarlar adına vergi idarelerine ödenmesi gerekebilir. Kâr payı olarak özkaynaklardan düşülecek tutar, vergi idarelerine ödenen veya ödenecek bu tür
tutarları da içerir. İşletme tarafından hissedarlar adına vergi idarelerine ödenecek olan tutarlar Finansal Durum Tablosunda “Ödenecek Vergi ve Benzeri
Yükümlülükler” kaleminde gösterilir (BOBİ FRS Paragraf 23.41).
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11. TMS 12 ile Arasındaki Farklar
TMS 12 Gelir Vergileri standardında yer alan ertelenmiş vergi varlığı veya
yükümlülüğünün tespit edilmesi, kayda alınması, ölçülmesi ve raporlanmasına ilişkin düzenlemelerle uyumludur. TMS 12, TMS/TFRS uygulayan tüm
işletmeler için zorunludur. BOBİ FRS Bölüm 23 ise sadece büyük işletmeler
için zorunludur. Büyük işletmeler konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmak durumundayken, diğer işletmeler için
böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu işletmeler isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablolarını hazırladıkları takdirde, ertelenmiş vergi tutarlarını
konsolide finansal tablolarında sunmak zorunda kalacaklardır.
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BÖLÜM 24
ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
90
Doç. Dr. Atilla Perek*

1. Giriş
Ara dönem finansal raporlama BOBİ FRS’de Yirmi Dördüncü Bölümde
yer almaktadır.
Bu bölümde, bir yıldan daha kısa olan finansal raporlama dönemlerinde
(ara dönemlerde) sunulan finansal raporların asgari içeriği ile ara dönem finansal raporlarda uygulanacak ölçüm ve kayda alma ilkeleri belirlenmektedir (BOBİ FRS Paragraf 24.1). Bu Standartla işletmelere ara dönem finansal
raporlar hazırlama yükümlülüğü getirilmemektedir. Bu bölüm tâbi oldukları
mevzuat uyarınca zorunlu ya da isteğe bağlı olarak ara dönem finansal raporlar hazırlayan işletmeler tarafından uygulanır (BOBİ FRS Paragraf 24.2).
BOBİ FRS’ye göre ara dönem finansal raporlar açık ve anlaşılır şekilde
bu bölümün hükümlerine tam uyumlu olarak hazırlanır. Ara dönem finansal
raporlarda, işletmenin ara döneme ilişkin finansal durumunun ve performansının anlaşılması için ihtiyaca uygun olan tüm bilgilerin verilmesi amaçlanır
(BOBİ FRS Paragraf 24.3).
Bu bölümde ara dönem finansal tablolar için dört ana konu açısından hükümler bulunmaktadır:
1- Hangi tabloların raporlanacağı,
2- Raporlarda yer verilmesi gereken açıklamalar,
3- Karşılaştırma açısından hangi tarihli tabloların sunulacağı,
4- Raporlarda ölçme ve kayda alma esasları.
Ara dönem finansal raporlamada bir kalemin ne şekilde ölçüleceğine, kaydedileceğine, sınıflandırılacağına ve açıklanacağına ilişkin karar verilirken,
önemlilik ölçütleri ara dönem finansal veriler çerçevesinde değerlendirilir.
Önemlilik ölçütlerinin değerlendirilmesinde, ara dönem ölçümlerinin yıllık
raporlama dönemindeki ölçümlere göre daha fazla tahmine dayanabileceği
dikkate alınmalıdır (BOBİ FRS Paragraf 24.11).
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2. Ara Dönem Finansal Raporlarda Yer Alan Tablolar
Zaman ve maliyet unsurları göz önüne alındığında ve daha önce raporlanan bilgilerin tekrarını önlemek amacıyla bir işletmenin ara dönemlerde yıllık
finansal tablolarındaki bilgilere kıyasla daha az bilgi sunması öngörülebilir
veya işletme bu yöntemi seçebilir. Dolayısıyla işletmeler, ara dönem finansal
raporlarında, yıllık finansal tablolarında sunmaları gereken bilgilerin tamamını ya da bu bölümde asgari içeriği belirlenen özet finansal tabloları sunabilirler (BOBİ FRS Paragraf 24.5).
Eğer işletmeler ara dönem finansal raporlarını yıllık sunum gibi yaparlarsa
(BOBİ FRS Paragraf 24.6):
1- Tabloların sayısı da içeriği de yıllık raporlama ile aynı olmalı,
2- Ölçüm ve kayda alma bakımından bu bölümdeki hükümler uygulanmalı,
3- Rapordaki açıklamalar da yıllık raporlamadaki açıklamalar ile aynı
olmalıdır.
Eğer işletmeler ara dönem raporlaması olarak özet finansal tablolarını sunma seçeneğini tercih ederlerse asgari olarak:
1- Özet finansal durum tablosu (bilanço),
2- Özet kâr veya zarar tablosu,
3- Özet nakit akış tablosu,
4- Özet bir özkaynak değişim tablosu, ile
5- Bu bölümde zorunlu kılınan açıklamaları sunar.
Özet finansal tablolarda asgari olarak, en son yıllık finansal tablolarda gösterilen başlıklara ve ara toplamlara yer verilir. Ayrıca yer verilmemesi halinde
özet finansal tabloların yanıltıcı olmasına neden olacak ek kalemler veya açıklamalar bu tablolarda sunulur (BOBİ FRS Paragraf 24.8).
BOBİ FRS’ye göre finansal tablolar, konsolide olmayan finansal tablolar
hazırlayan işletmeler tarafından Ek 4’teki örneğe, konsolide finansal tablolar
hazırlayan işletmeler tarafından ise Ek 8’deki örneğe uygun olarak hazırlanır.
Ancak BOBİ FRS’de ara dönem raporlaması için bu şekilde bir biçimsel yapı
verilmemiş ve şart konmamıştır.
TMS/TFRS uygulamalarında özet tablolar ile yıllık tablolar arasında farklılık çok az olmaktadır. Ancak ara dönemlerde dipnot ve açıklamalar bölümünde daha az ve özet bilgiler verilmektedir.
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3. Ara Dönem Finansal Raporlarda Yer Verilmesi Gereken Açıklamalar
BOBİ FRS ara dönem raporlamada açıklanacak bilgiler için zorunlu olanlar ve önemli olması durumunda açıklanacak olanlar olarak iki liste vermiştir.
Ayrıca listedeki açıklamalarla birlikte ara döneme ilişkin finansal durumun
ve performansın finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılması için gerekli
olan ek açıklamaların da yapılması gerektiğini öngörmüştür.
Ara dönem finansal raporlarda zorunlu olarak yapılacak açıklamaların listesi (BOBİ FRS Paragraf 24.8):
• İşletmenin ara dönem finansal raporlarını bu bölüme göre hazırladığını
ve ara dönem finansal raporların bu Standart hükümleriyle tam olarak
uyumlu olduğunu belirten açıklama,
• Ara dönem finansal tablolarda, en son yıllık finansal tablolarda esas
alınan muhasebe politikalarının ve hesaplama yöntemlerinin kullanıldığına ilişkin açıklama. Söz konusu politikalarda veya yöntemlerde
değişikliğe gidilmiş olması durumunda, bu değişikliğin niteliği ve etkisi hakkında bilgi,
• Ara dönem faaliyetlerinin mevsimsel veya dönemsel özelliklerine ilişkin açıklamalar,
• Niteliği, büyüklüğü veya sıklığı nedeniyle olağandışı olan kalemlerin
mahiyeti ve tutarı,
• Tahminlerde meydana gelen değişikliklerin niteliği ve tutarı,
• Borçlanma ve özkaynak araçlarının ihracı, geri alımı ve geri ödemelerine ilişkin bilgiler,
• Adi paylar ve diğer paylar için ayrı ayrı olmak üzere ödenen temettüler,
• Ara dönemden sonra ortaya çıkan ve ara dönem finansal tablolarına
yansıtılmayan olaylar,
• İş birleşmeleri, bağlı ortaklık edinimi, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybı, yeniden yapılandırmaya gidilmesi dâhil, işletmenin yapısında ara dönemde meydana gelen değişikliklerin etkileri,
• Ara dönemde gerçekleşen her bir iş birleşmesi için, edinilen taraf hakkında genel bilgi, birleşme tarihi, edinilen oy haklarının oranı, birleşmenin maliyeti ve maliyetin unsurları, her bir Finansal Durum Tablosu
kalemine dâhil edilen şerefiye dâhil varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin birleşme tarihindeki tutarı ve hesaplanış biçimi ve tutarı (negatif şerefiye varsa dahil olacak) bilgileri,
• Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal araçların değerinindeğerlemetekniği uygulanarak tahmin edildiği durumlarda değerlemetekniğinin altında yatan önemli varsayımlar,
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•

Güvenilir birşekildeölçülemediği için gerçeğe uygun değeri üzerinden
ölçülemeyen finansal araçlar için bu durumun gerekçeleri.

Önemli olması durumunda açıklama yapılması gereken olayların ve işlemlerin listesi (BOBİ FRS Paragraf 24.9):
• Stoklara değer düşüklüğü ayrılması ve değer düşüklüğünün iptali,
• Bölüm 18 ile ilgili değer düşüklüklerinden kaynaklanan bir zararın finansal tablolara yansıtılması ve bu tür bir değer düşüklüğü zararının
iptali,
• Yeniden yapılandırma maliyetleri için ayrılan karşılıkların iptali,
• Maddi duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılması ve maddi
duran varlık satın alınmasına ilişkin taahhütler,
• Davaların sonuçlanması,
• Önceki dönemlerde raporlanan finansal bilgilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi,
• Gerçeğe uygun değerle ya da itfa edilmiş değeriyle muhasebeleştirilmiş finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerini etkileyen ekonomik şartlardaki değişiklikler,
• Borçların ödenmesinde temerrüde düşülmesi,
• İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler,
• Finansal araçların gerçeğe uygun değerinin ölçümünde kullanılan gerçeğe
uygun değere ilişkin hiyerarşi sıraları arasındaki yer değiştirmeler,
• Finansal varlıkların amacında ya da kullanımında meydana gelen değişikliklerden dolayı bu varlıkların sınıflandırılmasındaki değişiklikler
• Şarta bağlı varlık ve şarta bağlı yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler.
4. Ara Dönem Finansal Raporlarda Sunulması Gereken Dönemler
Ara dönem raporlar, aşağıda belirtilen dönemlere ilişkin ara dönem finansal tabloları içerir:
Finansal durum tablosu:
Cari ara dönem sonundaki Finansal Durum Tablosu ile bu tabloyla karşılaştırmalı olarak sunulan bir önceki yıllık raporlama dönemi sonundaki Finansal Durum Tablosu.
Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 ilk 3 aylık ara dönemi için aşağıdaki finansal durum tablosunu sunacaktır:
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ABC Anonim Şirketi
31Mart 20X1 ve 31 Aralık 20X0 Tarihleri İtibariyle
Finansal Durum Tablosu
Varlıklar
…
…

31 Mart 20X1

31Aralık 20X0

xx
xx

xx
xx

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 altı aylık (ikinci 3
aylık) ara dönem için aşağıdaki finansal durum tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Haziran 20X1 ve 31 Aralık 20X0 Tarihleri İtibariyle
Finansal Durum Tablosu
Varlıklar
…
…

30 Haziran 20X1

31 Aralık 20X0

xx
xx

xx
xx

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 dokuz aylık (üçüncü
3 aylık) ara dönem için aşağıdaki finansal durum tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Eylül 20X1 ve 31 Aralık 20X0 Tarihleri İtibariyle
Finansal Durum Tablosu
Varlıklar
…
…

30 Eylül 20X1

31 Aralık 20X0

xx
xx

xx
xx

Kâr veya Zarar Tablosu:
Cari ara döneme ilişkin Kâr veya Zarar Tablosu ile içinde bulunulan yıllık
raporlama dönemi başından cari ara dönemin sonuna kadar geçen süredeki
kümülatif bilgileri içeren Kâr veya Zarar Tablosu. Bu tabloların her biriyle
karşılaştırmalı olarak bir önceki yıllık raporlama döneminin aynı ara dönemlerine ait Kâr veya Zarar Tabloları sunulur.
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Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 ilk 3 aylık ara dönem
için aşağıdaki kar veya zarar tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
31 Mart 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Kar veya Zarar Tablosu
1 Ocak -31 Mart 20X1

1 Ocak -31 Mart 20X0

X

X

X

X

Satış
Hasılatı
..

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 altı aylık (ikinci 3
aylık) ara dönem için aşağıdaki kar veya zarar tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Haziran 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Kar veya Zarar Tablosu

Satış
Hasılatı
..

1 Ocak 30 Haziran
20X1

1 Ocak 30 Haziran
20X0

1 Nisan 30 Haziran
20X1

1 Nisan 30 Haziran
20X0

X

X

X

X

X

X

X

X

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 dokuz aylık (üçüncü
3 aylık) ara dönem için aşağıdaki kar veya zarar tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Eylül 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Kar veya Zarar Tablosu

Satış
Hasılatı
..

1 Ocak –
30 Eylül
20X1

1 Ocak -30 Eylül
20X0

1 Temmuz
-30 Eylül
20X1

1 Temmuz–
30 Eylül
20X0

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nakit Akım Tablosu:
İçinde bulunulan yıllık raporlama dönemi başından cari ara dönemin sonuna kadar geçen süredeki kümülatif bilgileri içeren Nakit Akış Tablosu. Bu
tabloyla karşılaştırmalı olarak bir önceki yıllık raporlama döneminin aynı ara
dönemine ait Nakit AkışTablosu sunulur.
Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 ilk 3 aylık ara dönem
için aşağıdaki nakit akış tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
31 Mart 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Nakit Akış Tablosu
1 Ocak – 31 Mart 20X1

1 Ocak – 31 Mart 20X0

Esas faaliyetlerden nakit akışları

X

X

..

X

X

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 altı aylık (ikinci 3
aylık) ara dönem için aşağıdaki nakit akış tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Haziran 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Nakit Akış Tablosu
1 Ocak – 30 Haziran
20X1

1 Ocak – 30 Haziran 20X0

Esas faaliyetlerden nakit akışları

X

X

..

X

X

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 dokuz aylık (üçüncü
3 aylık) ara dönem için aşağıdaki nakit akış tablosunu sunacaktır:
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ABC Anonim Şirketi
30 Eylül 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Nakit Akış Tablosu
1 Ocak – 30 Eylül 20X1

1 Ocak – 30 Eylül 20X0

Esas faaliyetlerden nakit akışları

X

X

..

X

X

Özkaynak Değişim Tablosu:
İçinde bulunulan yıllık raporlama dönemi başından cari ara dönemin sonuna kadar geçen süredeki kümülatif bilgileri içeren Özkaynak Değişim Tablosu. Bu tabloyla karşılaştırmalı olarak bir önceki yıllık raporlama döneminin
aynı ara dönemine ait ÖzkaynakDeğişim Tablosu sunulur.
Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 ilk 3 aylık ara dönem
için aşağıdaki özkaynak değişim tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
31 Mart 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Özkaynak Değişim Tablosu
Ödenmiş Sermaye …
1 Ocak 20X0 itibariyle bakiyeler
X
X
..
X
X
31 Mart 20X0 itibariyle bakiyeler
X
X
1 Ocak 20X1 itibariyle bakiyeler
X
X
..
X
X
31 Mart 20X1 itibariyle bakiyeler
X
X
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…
X
X
X
X
X
X

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönem finansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 altı aylık (ikinci 3
aylık) ara dönem için aşağıdaki özkaynak değişim tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Haziran 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Özkaynak Değişim Tablosu
Ödenmiş Sermaye
1 Ocak 20X0 itibariyle bakiyeler
X
..
X
30 Haziran 20X0 itibariyle bakiyeler
X
1 Ocak 20X1 itibariyle bakiyeler
X
..
X
30 Haziran 20X1 itibariyle bakiyeler
X

…
X
X
X
X
X
X

…
X
X
X
X
X
X

Örnek: Şirket yıl sonu olarak 31 Aralık tarihini baz almakta ve her üç ayda
bir ara dönemfinansal raporlar sunmaktadır. Şirket 20x1 dokuz aylık (üçüncü
3 aylık) ara dönem için aşağıdaki özkaynak değişim tablosunu sunacaktır:
ABC Anonim Şirketi
30 Eylül 20X1 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait
Özkaynak Değişim Tablosu
Ödenmiş Sermaye
1 Ocak 20X0 itibariylebakiyeler
X
..
X
30 Eylül 20X0 itibariylebakiyeler
X
1 Ocak 20X1 itibariylebakiyeler
X
..
X
30 Eylül 20X1 itibariylebakiyeler
X

…
X
X
X
X
X
X

…
X
X
X
X
X
X

5. Ölçüm ve Kayda Alma
Bu bölümde hangi tabloların raporlanacağı, raporlarda yer verilmesi gereken
açıklamalar, karşılaştırma açısından hangi tarihli tabloların sunulacağı konularından sonra raporlarda ölçme ve kayda alma esasları ile ilgili hükümlere de yer verilmiştir. Bölüme göre en son yıllık finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen
ve etkileri içinde bulunulan dönemin yıllık finansal tablolarına yansıtılacak olan
muhasebe politikası değişiklikleri hariç olmak üzere, ara dönem finansal tablolar251

da yıllık finansal tablolarda uygulananlarla aynı muhasebe politikaları uygulanır.
Bununla birlikte raporlama sıklığının yıllık sonuçların ölçümünü etkilememesi
için ara dönem finansal raporlarda yapılan ölçümler, içinde bulunulan yıllık raporlama döneminin başından cari ara dönemin sonuna kadar geçen süre esas alınarak
yapılır (BOBİ FRS Paragraf 24.13).
Dolayısıyla ara dönemlerde yapılan ölçümlerde, ilgili ara dönem bağımsız bir raporlama dönemi olarak değil yıllık raporlama döneminin bir parçası
olarak dikkate alınır. Cari ara dönemde raporlanan tutarlar bir önceki ara dönemde raporlanan tutarlara ilişkin tahminlerde meydana gelen değişiklikleri
yansıtır ve tahmin değişikliklerinin önemli olması durumunda açıklamalar yapılır (BOBİ FRS Paragraf 24.13).
Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
• Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, www.kgk.gov.tr
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BÖLÜM 25
YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL
RAPORLAMA
91
Öğretim Üyesi Dr. Tuba Dumlu*

1. Amaç
Ağırlıkla kullanılan para birimi (fonksiyonel para birimi) olarak yüksek
enflasyonlu bir ekonominin para birimini kullanan işletmelerin finansal tablolarının yüksek enflasyonun etkilerine göre düzeltmeleri gerekmektedir. İşletmeler enflasyon düzeltmesine tâbi tuttukları finansal tablolarıyla birlikte bu
tabloların enflasyon düzeltmesinden önceki hallerini sunamazlar.
2. Yüksek Enflasyonlu Ekonomi
Bu standardı anlamak için standartta geçen bazı ifadelerin üzerinden geçmekte yarar vardır. KGK’nın standardında kullanılan ifadelerden biri ‘ağırlıkla kullanılan para birimi’, bir başka ifadeyle ‘fonksiyonel para birimi’,
işletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik ortamda kullanılan para birimidir,
dolayısıyla işletmenin finansal tablolarını hazırladığı para birimidir.
‘Yüksek Enflasyon’ ifadesi -ki UFRS ve KOBİ UFRS’ye baktığımızda
Yüksek enflasyon ifadesi yerine Hiperenflasyon ifadesi kullanılıyor- bu standartta “Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Yurt İçi
Üretici Fiyatları Genel Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç raporlama döneminde %100’den ve içinde bulunulan raporlama döneminde %10’dan fazla olması hali” olarak tanımlanmıştır.
3. Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Literatüre bakıldığında enflasyon muhasebesi yöntemi olarak 3 yöntemle
karşılaşılmaktadır. Bunlar;
(1) Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi (Price Level Accounting veya General Price Level Accounting): Bu yöntem bir para biriminin farklı zamanlardaki değerlerinin ve diğer para birimleri ile yine aynı zamanlar içindeki değerlerinin karşılaştırılabilir olması görüşündedir. Bu farklı para birimleri veya
aynı para biriminin farklı zamanlardaki değerleri elma ve armut gibidirler,
ortak bir ölçü birimine çevrilmedikleri sürece toplanamazlar, çıkartılamazlar,
karşılaştırılamazlar. Bu yöntem, temel olarak, tarihi maliyet ile ifade edilen
tutarların bir endeks ile çevrilmesi veya düzeltilmesidir.

*91 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
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(2) Cari Değer Muhasebesi (İkame Maliyeti Muhasebesi, Current Value
Accounting): Bu yöntem finansal tablolardaki ifadelerin “cari değer” ile ifade
edilmesini öngörür. Cari değer olarak kullanılacak değerin ne olacağı konusunda birkaç tane öneri vardır.
Bunlar; 		
-Ekonomik Değer; (fair market value)
-Net Bugünkü Değer; (net presentvalue)
-Net Gerçekleşebilir Değer; (net realizablevalue veya exitvalue)
-Yerine Koyma Maliyeti; (replacementcost)
(3) Entegre Muhasebe Yöntemi: “Bu yöntem diğer iki yöntemin üstünlüklerini birleştirmeyi hedeflemektedir. Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi
yöntemi, enflasyonun parasal kalemler üzerinde oluşturduğu satın alma gücü
kazanç ve kayıplarını belirlemekte ve gelir tablosuna dahil etmektedir. Reel
(parasal olmayan) kalemler de genel fiyat endekslerine göre düzeltilip bilançoda düzeltilmiş değerleri ile gösterilmektedir. Ancak reel kalemlerin elde
tutma kazançları dikkate alınmamaktadır. Buna karşılık İkame Maliyeti (cari
değer muhasebesi) yönteminde fiyatlardaki genel değil, özel değişmeler dikkate alınmakta ve bu değişimler sonucu varlıkları elde tutma kazanç ve kayıpları hesaplanmakta, ancak parasal kalemlerde ortaya çıkan satın alma gücü
kazanç ve kayıpları dikkate alınmamaktadır. Entegre muhasebe yöntemi hem
özel hem genel fiyat değişmelerini dikkate almaktadır. Böylece dönem kârı
daha sağlıklı olarak gerçek ve zahiri kısımlarına ayrılmaktadır.”
UFRS, KOBİ UFRS ve BOBİ FRS’ye baktığımızda yüksek enflasyonlu
ekonomilerde finansal raporlama yaparken kullanılacak yöntem, her ne kadar
yöntem adı açıkça belirtilmese de, Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi olarak
belirtilmiştir.
4. Finansal Durum Tablosunun Enflasyona Göre Düzeltilmesi
Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesinde “finansal durum tablosunda yer alan
tutarlar raporlama dönemi sonundaki cari değeriyle ifade edilmemiş olanlar,
genel fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir.” (KGK, 2017) Bu standarda göre
finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılacak olan endeks Türkiye İstatistik
Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Yİ-ÜFE’dir.
4.1. Parasal Kalemlerin Düzeltilmesi
Parasal kalemler raporlama dönemi sonundaki cari değerleri ile gösterildiklerinden düzeltilmezler. “Parasal kalemler, enflasyon karşısında nominal değerlerini
koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Parasal olmayan kalemler
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içinde yer alan ancak cari değerleri ile değerlenen yabancı para, kıymetli madenler, hisse senetleri ve menkul kıymetler gibi kalemler ile getirileri veya anaparaları
enflasyona endekslenmiş olan varlık ve borçlar, parasal kâr veya zararın hesabında
parasal kalemler gibi işleme tâbi tutulacaktır.”92 Parasal kalemler kısaca para ve
para cinsinden ödenecek ve tahsil edilecek kalemlerdir.
4.2. Parasal Olmayan Kalemlerin Düzeltilmesi
“Raporlama dönemi sonundaki cari değerleri üzerinden izlenen parasal olmayan kalemler (örneğin net gerçekleşebilir değeri veya gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenen varlık ve yükümlülükler) düzeltilmezler.
Raporlama sonundaki cari değerleri üzerinden izlenmeyen parasal olmayan varlık ve yükümlülük kalemleri ise düzeltilir.
Örneğin, maddi duran varlıklar, hammadde ve ticari mallar, şerefiye, patent, ticari marka ve benzeri varlıklar satın alma tarihinden itibaren düzeltilir. Yarı mamuller ve mamuller ise satın alma ve dönüştürme maliyetlerinin
oluştuğu tarihten itibaren düzeltilir. Düzeltilen tutarlar, ilgili parasal olmayan
kalemin geri kazanılabilir tutarından ya da net gerçekleşebilir değerinden yüksekse bu değere indirilir.”
4.3. Borçlanma Maliyetleri İçerisinde Yer Alan Enflasyon Etkisi
Borçlanma maliyetlerinin sermaye harcamaları ile ilgili olan kısmı, maliyetlerin oluştuğu dönemde gider olarak finansal tablolara aktarılır.
4.4. Özkaynakların Düzeltilmesi
Bu bölümün ilk kez uygulandığı raporlama döneminin ve sonraki raporlama dönemlerinin sonunda, tüm özkaynak kalemleri, dönem başından ya da
özkaynak kaleminin işletmeye konulduğu tarihten itibaren genel bir fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir.
5. Kâr veya Zarar Tablosunun Enflasyona Göre Düzeltilmesi
Tüm gelir ve gider kalemlerinin, ilk kez finansal tablolara yansıtıldıkları
tarihten itibaren genel fiyat endeksinde meydana gelen değişiklikler uygulanarak düzeltilmesi gerekir.
6. Net Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıpları
Sahip olunan ne parasal pozisyondan kaynaklanan bu kazanç ya da kayıplar kâr veya zarara yansıtılır ve Kâr veya Zarar Tablosunda “Net Parasal
92 Kishalı, Y., Yılmazcan, D., & Işıklılar, S. (2002). Enflasyon Muhasebesi, Yöntemler ve Standartlar.
İstanbul: Türkmen Kitabevi.
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Pozisyon Kazançları (Kayıpları)” kaleminde gösterilir. Net parasal kazanç ve
kayıpları; parasal olmayan varlıkların, özkaynakların, gelir ve gider kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan hesaplanabilir.
7. Nakit Akış Tablosunun Enflasyona Göre Düzeltilmesi
“Nakit akış tablosunda yer alan tüm kalemler raporlama dönemi sonundaki
cari değeri ile ifade edilir.”
8. Uygulama
Bu bölümde Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi uygulanarak finansal tabloların düzeltilmesini bir örnek ile açıklanmaya çalışılacaktır. Aşağıda XYZ
şirketine ait herhangi bir para birimi (PB) ile hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu mevcuttur. Bu örnek Davidson, Stickney ve Weil (1976) isimli yazarların
Inflation Accounting isimli kitabından uyarlanmıştır.

256

Tablo 1: XYZ Şti. BİLANÇO (PB= para birimi cinsinden)

Defter Değerleri 31.12.
Yıl 20
Yıl 19

Varlıklar
Dönen Varlıklar:
Kasa
Alıcılar
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam Dönen Varlıklar

140,000
400,000
520,000
40,000
1,100,000

120,000
380,000
500,000
50,000
1,050,000

Duran Varlıklar:
Bağlı Menkul Kıymetler
Arazi ve Arsalar
Binalar
Cihazlar
Toplam Duran Varlıklar

160,000
80,000
210,000
550,000
1,000,000

160,000
80,000
220,000
520,000
980,000

Toplam Varlıklar

2,100,000

2,030,000

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Satıcılar
Diğer Borçlar
Toplam K/V Yabancı Kaynaklar

160,000
40,000
200,000

210,000
60,000
270,000

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Çıkarılmış Tahviller
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Toplam U/V Yabancı Kaynaklar

500,000
30,000
530,000

500,000
20,000
520,000

Özkaynaklar
Sermaye
Kar Yedekleri
Toplam Özkaynaklar

670,000
700,000
1,370,000

670,000
570,000
1,240,000

Toplam Kaynaklar

2,100,000

2,030,000

Kaynaklar
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Tablo 2: XYZ Şti. GELİR TABLOSU (PB= para birimi cinsinden)

01.01.Yıl 20 - 31.12. Yıl 20

Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Satış Karı
Faaliyet Giderleri
Satış/Pazarlama/Genel
Giderler
Amortisman
Faaliyet Karı
Faaliyet Dışı Gelir
Finansman Giderleri
Dönem Karı
Vergi
Dönem Net Karı

Defter Değeri
2,600,000
(1,980,000)
620,000
(400,000)

276,000
124,000

220,000
40,000
(30,000)
230,000
(100,000)
130,000

Düzeltme yapılırken kullanılacak Yİ-ÜFE aşağıdaki gibidir: (Yıl 5 = 100)
Yıllık Ortalama Yİ-ÜFE

Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3
Yıl 4
Yıl 5
Yıl 6
Yıl 7
Yıl 8
Yıl 9
Yıl 10

89.60
90.90
94.00
97.50
100.00
101.60
103.30
104.60
105.80
107.20

Yıl 11
Yıl 12
Yıl 13
Yıl 14
Yıl 15
Yıl 16
Yıl 17
Yıl 18
Yıl 19
Yıl 20

108.8
110.9
113.9
117.6
122.3
128.2
135.2
141.4
146.1
154.3

1. çeyrek
2. çeyrek
3. çeyrek
4. çeyrek

Yıl 19
144.60
145.30
146.50
148.00

Yıl 20
150.00
152.60
155.70
158.90

Mali tabloların fiyatlar genel düzeyindeki artış sebebiyle düzeltilmesi işleminde hesapların “parasal” ve “parasal olmayan” olduklarının belirlenmesi
son derece önemlidir.
Yukarıda da belirtildiği gibi parasal kalemlerin düzeltilmesi gerekmemektedir. Çünkü bu kalemlerin nominal değerleri otomatik olarak enflasyona göre
ayarlanır.
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Parasal olmayan kalemler ise enflasyona göre düzeltilmelidir. Çünkü bu
kalemlerin bilançoda görünen değerleri tarihi maliyetleridir, ancak o kalemler
reel anlamda enflasyondan etkilenmezler.
Karşılaştırmalı sunulacak finansal tabloların düzeltilmesinde önceki dönemin tutarlarının da düzeltilmesi gerekmektedir.
8.1. Bilanço’nun Düzeltilmesi
Kasa;
Yıl 20 sonunda XYZ şirketinin elinde bulunan nakit miktarı 140,000 PB.
Kasa hesabı parasal bir varlık olduğundan düzeltilmesi gerekmemektedir.
Karşılaştırmalı bilanço hazırlarken, Yıl 19, 31 Aralık’ta elde tutulan nakit
miktarı Yıl 20, 31 Aralık’ta elde tutulan nakit miktarı ile karşılaştırılamaz. Bu
iki tutar iki ayrı alım gücünü göstermektedir. O yüzden Yıl 19’un nakit miktarı
Yıl 20’nin alım gücüne göre düzeltilmelidir.
(Yıl 20 endeksi /Yıl 19 Endeksi) x Yıl 19 Nakit tutarı
(158.90 / 148.00) x 120,000 PB = 128,838 PB (1)
Alıcılar;
Alıcılar hesabı Kasa hesabı gibi parasal bir varlık olduğundan düzeltme
işlemi yukarıdaki gibi olacaktır. Yani Yıl 20’de bir düzeltme yapılmayacak,
karşılaştırmalı bilanço için Yıl 19’un değeri düzeltilecektir.
(158.90 / 148.00) x 380,000 PB = 407,986 PB (2)
Stoklar;
Stoklar parasal olmayan varlıklardır ve düzeltilmeleri gerekmektedir. Bu
örnekte FIFO yönteminin kullanıldığı ve Yıl 20 sonunda elde kalan stok miktarının yılın son çeyreğinde alındığı varsayılmıştır. O yüzden Yıl 20 sonundaki stoklar hesabı düzeltilmemiştir. Yine karşılaştırmalı bilanço için Yıl 19’un
yıl sonu stoklar tutarı yukarıdaki gibi düzeltilmiştir.
(158.90 / 148.00) x 500,000 PB = 536,824 PB (3)
Gelecek Aylara Ait Giderler;
Gelecek aylara ait giderler de parasal olmayan varlıklardır ve düzeltilmeleri gerekmektedir.
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XYZ şirketinin yaptığı bu ödemelerin 2 ayrı konu ile ilgili olduğu varsayılmıştır: Yıl 20 bilançosunda görünen 40,000 PB’lik tutarın 30,000 PB’lik
kısmı çeşitli sarf malzemeleri için, kalan 10,000 PB’lik kısmı da sigorta için
olsun.
Aynı şekilde Yıl 19’un bilançosundaki 50,000 PB’lik tutarın 35,000 PB’lik
kısmı çeşitli sarf malzemeleri için, kalan 15,000 PB’lik kısmı da sigorta için
olsun. Sarf malzemesi alımının yıl içine eşit dağıldığını, bir yıllık sigorta
primlerinin Mayıs ayında ödendiği varsayılmıştır.
Sarf malzemelerine ait kısmın düzeltilmesi;
Yıl 20: 		
(158.90 / 154.30) x 30,000 PB = 30,894 PB (4)
Yıl 19:		
(158.90 / 146.10) x 35,000 PB = 38,066 PB (4)
Sigorta primlerine ait kısmın düzeltilmesi;
Yıl 20: 		
(158.90 / 152.60) x 10,000 PB = 10,413 PB (4)
Yıl 19:		
(158.90 / 145.30) x 15,000 PB = 16,404 PB (4)
şeklinde yapılacaktır.
Bağlı Menkul Kıymetler;
Parasal olmayan varlıklardan olan Bağlı Menkul Kıymetler de düzeltilmek
zorundadır. Bu hisse senetlerinin Yıl 14’te alındığı varsayılmıştır.
(158.90 / 117.60) x 160,000 PB = 216,190 PB (5)
Arazi ve Arsalar;
Şirket sahip olduğu araziyi kurulduğu yıl yani Yıl 1’de almıştır. Yıl 20
sonuna kadar başka bir alım ve satım yapmamıştır.
(158.90 / 89.60) x 80,000 PB = 141,845 PB (6)
Binalar ve Cihazlar;
İşletmenin birden çok bina ve cihazı vardır. Bu duran varlıklar geçen 20 yıl
içinde çeşitli zamanlarda alınmışlardır. Yukarıda yaptığımız gibi varlıkların
satın alınma yıllarına ait endeks rakamları kullanılarak yapılacak düzeltme
sonucunda düzeltilmiş bilançoda gösterilen rakamlara ulaşılmıştır.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar;
Bu başlıkta bulunan Satıcılar ve Diğer Borçlar kalemleri parasal kalem
olduklarından düzeltilmeleri gerekmemektedir. Ancak yine karşılaştırmalı
bilanço için Yıl 19’un tutarlarını Yıl 20’nın alım gücüne getirmek için bir
düzeltme yapılmalıdır.
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Satıcılar:		
Diğer Borçlar:

(158.90 / 148.00) x 210,000 PB = 225,466 PB (7)
(158.90 / 148.00) x 60,000 PB = 64,419 PB (8)

Çıkarılmış Tahviller;
Bu hesap da parasal bir kalemdir, o yüzden düzeltme yapılmayacaktır.
Yine karşılaştırmalı bilanço için önceki yıl rakamları bu yılki alım gücüne
çekilecektir.
(158.90 / 148.00) x 500,000 PB = 536,824 PB (9)
Gelecek Yıllara Ait Gelirler;
Şirket’in Yıl19 bilançosunda görünen 20,000 PB’lik toplam tutarın 2,000
PB’lik kısmı Yıl18’de kalan 18,000 PB’lik kısmı ise Yıl 19’da alınmıştır.
Bu tahsilatlar şirketin vereceği bakım-onarım hizmetleri ile ilgilidir. Yıl 20
bilançosunda görünen 30,000 PB’lik toplam tutarın 6,000 PB’lik kısmı Yıl
19’da kalan 24,000 PB’lik tutar ise Yıl 20’de alınmıştır. Gelecek aylara ait
giderler hesabı gibi bu hesap da parasal olmayan bir kalemdir ve düzeltilmesi
gerekmektedir.
Yıl 19; Yıl 18’de alınan → (158.90 / 141.40) x 20,000 PB = 2,248 PB
Yıl 19’da alınan → (158.90 / 146.10) x 18,000 PB = 19,577 PB
21,825 PB (10)
Yıl 20; Yıl 19’da alınan → (158.90 / 146.10) x 6,000 PB = 6,526 PB
Yıl 20’de alınan → (158.90 / 154.30) x 24,000 PB = 24,716 PB
31,242 PB (11)
Özkaynaklar;
Düzeltmenin yapılacağı ilk dönemin başında kâr yedekleri hesabı dışında
kalan sermaye hesabı düzeltilmelidir. Sermayenin şirkete ilk kuruluş yılında
aktarıldığını varsayalım.
Sermaye; (158.90 / 89.60) x 670,000 PB = 1,188,203 PB (12)

Kâr yedekleri ise bilançodaki diğer hesapların tutarlarından elde edilir.
Yıl 20; 2,516,238 PB – (200,000 PB – 531,242 PB – 1,188,203 PB) = 596,793 PB (13)
Yıl 19; 2,564,600 PB – (289,885 PB – 558,649 PB – 1,188,203 PB) = 527,863 PB (14)
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Tablo 3: XYZ Şti. Düzeltilmiş Karşılaştırmalı BİLANÇO (PB cinsinden)
Varlıklar

Defter Değerleri 31.12.
Yıl 20
Yıl 19

Düzeltilmiş Değerler 31.12
Yıl 20
Yıl 19

Dönen Varlıklar:
Kasa
Alıcılar
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam Dönen Varlıklar

140,000
400,000
520,000
40,000
1,100,000

120,000
380,000
500,000
50,000
1,050,000

140,000
400,000
520,000
41,307
1,101,307

128,838
407,986
536,824
54,470
1,128,118

(1)
(2)
(3)
(4)

Duran Varlıklar:
Bağlı Menkul Kıymetler
Arazi ve Arsalar
Binalar
Cihazlar
Toplam Duran Varlıklar

160,000
80,000
210,000
550,000
1,000,000

160,000
80,000
220,000
520,000
980,000

216,190
141,875
367,096
689,770
1,414,931

216,190
141,875
384,577
693,840
1,436,482

(5)
(6)

Toplam Varlıklar

2,100,000

2,030,000

2,516,238

2,564,600

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Satıcılar
Diğer Borçlar
Toplam K/V Yabancı Kaynaklar

160,000
40,000
200,000

210,000
60,000
270,000

160,000
40,000
200,000

225,466
64,419
289,885

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Çıkarılmış Tahviller
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Toplam U/V Yabancı Kaynaklar

500,000
30,000
530,000

500,000
20,000
520,000

500,000
31,242 (11)
531,242

536,824 (9)
21,825 (10)
558,649

Özkaynaklar
Sermaye
Kar Yedekleri
Toplam Özkaynaklar

670,000
700,000
1,370,000

670,000
570,000
1,240,000

1,188,203
1,188,203 (12)
596,793 (13) 527,863 (14)
1,784,996
1,716,066

Toplam Kaynaklar

2,100,000

2,030,000

2,516,238

Kaynaklar

(7)
(8)

2,564,600

8.2. Gelir Tablosunun Düzeltilmesi
Gelir tablosu hesapları parasal olmayan kalemlerdir ve tüm gelir ve gider
kalemleri düzeltilmelidir. Bu düzeltme ilk defa yapılırken kullanılacak endeksin doğru seçilebilmek için gelir ve gider kalemlerini dikkatlice inceleyip iki
gruba ayırmak gerekmektedir.
Birinci grup; Parasal varlık ve parasal kaynakların değişiminden ortaya
çıkan gelir ve giderler
İkinci grup; Parasal olmayan varlık ve parasal olmayan kaynakların değişiminden ortaya çıkan gelir ve giderler
Bir gelir elde edilip alacaklandırıldığında, karşılığında borçlandırılacak
hesap kasa, alıcılar gibi parasal varlık hesabı olabileceği gibi gelecek aylara
(yıllara) ait gelirler gibi parasal olmayan kaynak hesabı da olabilir. Aynı durum giderler için de geçerlidir.
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Gelir ve giderlerin çoğunluğu birinci gruptandır ve gelir tablosuna raporlama yapılan yıl içinde herhangi bir zamana ait değerleri ile yansırlar.
İkinci gruba ait gelir ve giderler ise ilgili parasal olmayan varlık veya
kaynağın finansal tablolara kaydedildiği zamandaki tarihi değerleri ile gelir
tablosuna yansırlar. Amortisman, gelecek aylara (yıllara) ait gelirler gibi hesaplar bunlara verilecek örneklerdendir. Bu kalemler gerçekleştikleri zamana
ait endeksle değil, ilgili oldukları parasal olmayan varlık ve parasal olmayan
kaynağın kaydedildiği zamanki endeks kullanılarak düzeltilmelidirler.
Satışlar;
Satışların yıl boyunca eşit olarak kazanıldığı varsayımıyla,
(158.90 / 154.30) x 2,578,000 PB = 2,654,855 PB (1)
Bakım-onarım hizmet gelirleri;
Bu gelir ile ilgili tahsilat önceden yapılmıştır ve bilançoda gelecek yıllara ait
gelirler hesabında takip edilmektedir. Bu yıl tahakkuk eden 22,000 PB’lık tutarın
Yıl 18, 19 ve 20’de yapılan tahsilatlarla ilgili kısımları aşağıdaki gibidir:
Yıl 20'de
Kazanılan
Yıl 18
Yıl 19
Yıl 20

Defter Değeri
(PB)
2,000
12,000
8,000
22,000

Katsayı
158.90/141.40
158.90/146.10
158.90/154.30

Düzeltilmiş
Tutar (PB)
2,248
13,051
8,238
23,537 (1)

Satılan Ticari Mallar Maliyeti;
Ticari Mal alımlarının yıl içinde eşit olarak alındığı varsayımıyla:
Düzeltilmiş
Tutar (PB)
Dönem Başı Stok (158.90/148.00) x 500,000 PB

536,824

Dönem İçi Alışlar (158.90/154.30) x 2,000,000 PB

2,059,624

Satışa Sunulan Mallar Maliyeti

2,596,448

Dönem Sonu Stok 31 Aralık Yıl 20
Satılan Ticari Mallar Maliyeti

(520,000)
2,076,448 (2)
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Satış/Pazarlama/Genel Yönetim Giderleri;
Bu başlık altındaki giderler aşağıda açıklanmıştır. Tükenen sarf malzemesinin alımı Yıl 19’da yapılmıştır ve düzeltme katsayısı ona göre hesaplanmıştır. Sigorta giderleri için yapılan ön ödemeler ve bunların yıl içinde tükenen
miktarları yine ilgili endeks hesaba katılarak düzeltilmiştir. Diğer giderler yıl
içinde eşit gerçekleşmiştir, düzeltme ortalama endeks ile yapılmıştır.
Defter
Değeri (PB)

Düzeltilmiş
Tutar (PB)

35,000

Sarf Malzemeri…………………..…………………………...(158.90/146.10) x 35,000 PB

38,066

15,000

Sigorta Gideri 31 Aralık Yıl 19'un düzeltilmesi……………...(158.90/145.30) x 15,000 PB

16,404

14,000

Sigorta Gideri Mayıs Yıl 20'de ödenen tutarın düzeltilmesi ....(158.90/152.60) x14,000 PB

14,578

212,000

Diğer Giderler ……...………………………………………(158.90/154.30) x 212,000 PB

218,320

276,000

287,368 (3)

Amortisman Gideri;
Amortisman gideri, bilanço düzeltmesi yapılırken hesaplanmış olan düzeltilmiş duran varlık rakamlarından kolayca hesaplanabilir. Bu rakamlara
amortisman oranı uygulayarak Yıl 20’deki düzeltilmiş amortisman gideri rakamı bulunur. Aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde hem bilançoda yer alan
düzeltilmiş duran varlık tutarlarını hem de cari yıla ait düzeltilmiş amortisman
gideri rakamları vardır. Yıl 12 ve Yıl 20’de alınan cihazlar yılın ilk yarısı için
amortismana tâbi tutulmuş, sonra elden çıkarılmıştır.
Edinme Yılı

Maliyet

Yıl 20
Amortismanı

Düzeltme
Faktörü

Bina

Yıl 2

400,000

10,000

158.90/90.90

Cihazlar
Cihazlar
Cihazlar
Cihazlar
Cihazlar

Yıl 9
Yıl 12
Yıl 14
Yıl 17
Yıl 20

260,000
80,000
470,000
240,000
160,000

13,000
4,000
47,000
30,000
20,000

158.90/105.80
158.90/110.90
158.907117.60
158.90/135.20
158.90/155.70

Düzeltilmiş
Maliyet

Ekonomik
Düzeltilmiş Yıl
Kullanım Ömrü 20 Amortismanı

699,230

40 yıl

390,491
114,626
635,059
282,071
163,288
2,284,765

20 yıl
10 yıl
10 yıl
8 yıl
4 yıl

17,481
19,525
5,732
63,506
35,259
20,411
161,914 (4)

Faaliyet Dışı Gelir;
Bu örnekte bu başlıkta maddi duran varlık satış kârından bahsedilmektedir.
Şirket Yıl 12’de aldığı cihazı Yıl 20’de 56,000 PB’ne satmıştır. Cihazın net
defter değeri satış anında 16,000 PB’dir. Şirket bu satıştan 40,000 PB kâr elde
etmiştir.
Satış elde edilen kazanç;
(158.90/155.70) x 56,000 PB = 57,151 PB
Cihazın net defter değeri;
(158.90/110.90) x 16,000 PB = 22,925 PB
Sonuç olarak		
57,151 PB - 22,925 PB = 34,226 PB (5)
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Finansman Gideri;
Faiz gideri yıl içinde eşit olarak tahakkuk etmektedir.
(158.90/154.30) x 30,000 PB = 30,894 PB (6)
Vergi;
Vergi giderinin yıl içine eşit dağıldığı varsayımıyla:
(158.90/154.30) x 100,000 PB = 102,981 PB (7)
8.3. Net Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıpları
Yüksek enflasyonlu ekonomilerde, parasal varlıkları parasal yükümlülüklerinden fazla (net parasal varlık) olan işletmeler net parasal zarara uğrarlar.
Aynı şartlarda, parasal yükümlülükleri parasal varlıklarından fazla (net parasal yükümlülük) olan işletmeler ise net parasal kazanç sağlarlar.
Aşağıdaki tabloda Cari (dönen) Parasal Varlıklar ve Cari (kısa vadeli) Parasal Yükümlülüklerin farkı olan Net Cari Parasal Kazanç ve Kayıpların hesabı yapılmıştır:
Tablo 4: 31 Aralık Yıl 20 itibariyle Net Cari Parasal Kazanç/Kayıp
Hesaplanması
Dönem Başı Net Cari Parasal Varlıklar 01.01.

230,000

158.90/148.00

246,939

2,578,000

158.90/154.30

2,654,855

32,000

158.90/154.30

32,954

56,000

158.90/155.70

Dönem İçi Net Cari Parasal Varlıklardaki Artışlar
Satışlar
Bakım-onarım hizmet satışı
Cihaz satışı
Toplam Artışlar

2,666,000

57,151
2,744,960

Dönem İçi Net Cari Parasal Varlıklardaki Azalışlar
Cihaz alımı
Sarf malzemesi alımı
Sigorta primi ödemesi
Satış/Pazarlama/Genel Yön. Giderleri

2,000,000

158.90/154.30

2,059,624

30,000

158.90/154.30

30,894

24,000

158.90/152.60

24,991

212,000

158.90/154.30

218,320

Faiz tahakkuku

30,000

158.90/154.30

30,894

Ödenen vargiler

90,000

158.90/154.30

92,683

Dağıtılacak temettü
Cihaz alımı

Dönem Sonu Net Cari Parasal Varlıklar 31.12.
Net Parasal (Cari) Kayıp ….. (360,907 PB - 340,000 PB)
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10,000

158.90/154.30

10,298

160,000

158.90/155.70

163,288

2,556,000

2,630,992

340,000

360,907
20,907

Enflasyon dönemlerinde uzun vadeli parasal yükümlülüğü olan işletmeler
parasal kazanç elde ederler.
XYZ Şti. tahvil itfası sırasında anapara borcunu 500,000 PB olarak ödeyecektir. XYZ Şti. tahvil ihracını Yıl 14’te yapmıştır. Yıl 14’ün alım gücünü Yıl
20’ye ayarladığımızda, işletme 500,000 PB yerine (158.90/117.60) x 500,000
= 675,595 PB ödemeliydi. Aradaki 175,595 PB’lik fark işletmenin altı yıllık
parasal kazancıdır. Yıl 20’ye baktığımızda, işletmenin parasal kazancı;
(158.90/148.00) x 500,000 PB = 536,824 PB
İşletme 536,824 PB yerine anapara olan 500,000 PB ödeyeceğinden, bu
yılki parasal kazanç;
536,824 PB -500,000 PB = 36,824 PB
Net Parasal Kazanç ve Kayıp ise parasal kazanç ve kayıpların farkından
elde edilir. Şöyle ki;
36,824 PB – 20,907 PB = 15,917 PB (8)
Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen tutar, Gelir Tablosu’na eklenecek
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) isimli bir hesap ile düzeltilmiş
gelir ve giderlere ek olarak gösterilecektir.
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) tutarının hesaplanması aynı
zamanda bir sağlama görevi görmektedir. Yukarıda hesaplanan 15,917 PB’lik
tutarın, Tablo 3’de yer alan Yıl 20 ve Yıl 19’a ait düzeltilmiş Kâr Yedekleri
tutarlarının arasındaki farka eşit olması gerekmektedir.
Düzeltilmiş Kâr Yedekleri tutarları, düzeltilmiş bilançoyu dengeye getirmek için, düzeltilmiş varlıklar toplamından kâr yedekleri hariç diğer tüm
düzeltilmiş kaynakların çıkarılmasından elde edilmiştir. Bu tutarlar Yıl 20
için 596,793 PB, Yıl 19 için 527,863 PB’dir. Aralarındaki fark 596,793 PB
-527,863 PB = 15,917 PB’dir ki bu da yukarıdaki hesaplamalarla bulunan
tutara eşittir.
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Düzeltilmiş Gelir Tablosu da aşağıdaki gibidir:
Tablo 5

XYZ Şti. Düzeltilmiş Gelir Tablosu (PB cinsinden)
01.01.Yıl 20 - 31.12. Yıl 20
Defter Değeri
Düzeltilmiş

Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Satış Karı
Faaliyet Giderleri
Satış/Pazarlama/Genel
276,000
Giderler
Amortisman
124,000
Faaliyet Karı
Faaliyet Dışı Gelir
Finansman Giderleri
Dönem Karı
Vergi
Dönem Net Karı
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

2,600,000
(1,980,000)
620,000
(400,000)

220,000
40,000
(30,000)
230,000
(100,000)
130,000

2,678,392 (1)
(2,076,448) (2)
601,944
(449,282)
287,368 (3)
161,914 (4)

152,662
34,226 (5)
(30,894) (6)
155,994
(102,981) (7)
53,013
15,917 (8)
68,930

Kaynakça
• Davidson, S., Stickney, C. P., & Weil, R. L. (1976). Inflation Accounting, A Guide for the Accountant and the Financial Analyst. New York:
McGraw-Hill.
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
• Kishalı, Y., Yılmazcan, D., & Işıklılar, S. (2002). Enflasyon Muhasebesi, Yöntemler ve Standartlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
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BÖLÜM 26
DİPNOTLAR
93
Doç. Dr. Nermin Çıtak*

Bölüm aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giriş
Dipnotların Sunumuna İlişkin Genel İlkeler
Dipnotlarda Yer Verilmesi Gereken Bilgiler
Tüm İşletmeler Tarafından Yapılacak Açıklamalar
Yalnızca Büyük İşletmeler Tarafından Yapılacak İlave Açıklamalar
Konsolide Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar

Amaç:
Bölüm 26’da finansal tablo dipnotları ilişkin ilkeler düzenlenmiş ve dipnotlarda yapılması gerekli açıklamalar belirlenmiştir.
“26.1 Bu bölümde, finansal tablo dipnotlarının sunumuna ilişkin genel ilkeler düzenlenmekte ve diğer bölümlerde öngörülenlere ilave olarak dipnotlarda yapılması gereken açıklamalar belirlenmektedir.”
1 . Giriş
İşletmelerin düzenlemekle yükümlü oldukları finansal tablolar setinde yer
alan dipnotlar (önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri
içeren bilgiler), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nda ayrı
bir standart olarak yer almamış, ancak Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin
Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nda ayrı bir bölüm olarak olarak ele alınmıştır. Bu durum ihtiyatlılık kavramı gereği bu konuya daha fazla önem verildiğini göstermektedir.94 TFRS’de her bir standartta dipnotlara
yer verilmişken, BOBİ FRS’de ayrı bir Bölüm olarak ayrıntılı bir şekilde ele
alınmıştır. Buna göre bu Bölümde dipnotların sunumuna ilişkin genel ilkeler,
dipnotlarda yer verilmesi gereken bilgiler, tüm işletmeler tarafından yapılacak
açıklamalar, yalnız büyük işletmeler tarafından yapılacak ilave açıklamalara
ve konsolide finansal tablolarda yapılacak açıklamalara yer verilmiştir.
93
* Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
94 Alataş, A. ve Kılıç İ. (2018). Özet Tablolar İle BOBİ FRS ve TMS/TFRS Arasındaki Farkların
Karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 64, S. 453.
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2. Dipnotların Sunumuna İlişkin Genel İlkeler
26.2 Dipnotlar, Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar Tablosu, Nakit
Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunda yer alan bilgilere ek olarak
sunulması gereken bilgileri içerir. Dipnotlarda, finansal tablolarda yer alan
kalemlere yönelik açıklamalara ve kayda alma ölçütlerini sağlamadığı için
finansal tablolara yansıtılamayan unsurlara ilişkin bilgilere yer verilir.
26.3 Dipnotlar, mümkün olduğunca, sistematik bir biçimde sunulur. Dipnotların sunuluş biçimi belirlenirken finansal tabloların anlaşılabilirliği ve
karşılaştırılabilirliği üzerindeki etkisi dikkate alınır. Finansal tablolardaki
kalemler için, ilgili olduğu dipnotlara referans verilir.
26.4 Dipnotların sistematik bir biçimde sunulması amacıyla aşağıdaki sıralamaya riayet edilir:
a) İşletme hakkında genel bilgi,
b) Finansal tabloların bu Standart hükümleriyle tam olarak uyumlu olduğunu belirten açıklama,
c) Uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti,
ç) Finansal tablolar ve bu tablolarda yer alan kalemler ile aynı sırada sunulmak kaydıyla, finansal tablo kalemlerine ilişkin ek açıklamalar ve
d) Diğer açıklamalar.
Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere, dipnotlar hazırlanırken finansal tabloların anlaşılabilirliği ve karşılaştırılabilirliği dikkate alınması
gerektiği ve dipnotların sistematik bir şekilde sunulması, böylelikle her finansal tablo okuyucusunun dipnotlarda yer alan bilgileri rahatlıkla anlayabilmesi
ve takip edebilir olması gerektiği bu Bölüm’de açıkça ifade edilmiştir.
3. Dipnotlarda Yer Verilmesi Gereken Bilgiler
26.5 Diğer bölümlerde sadece belirli durumların varlığı halinde yapılması
gerekli olan açıklamalara yer verilmiştir. Örneğin “Muhasebe Politikaları,
Tahminler ve Yanlışlıklar” bölümünde muhasebe politikalarında değişikliğe
gidildiğinde yapılması gereken açıklamalar, “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümünde işletmenin sürekliliği varsayımının geçerli olmadığı
durumlarda yapılacak açıklamalar belirtilmiştir. Bu bölümde ise işletmeler
tarafından yapılması gereken genel açıklamalara yer verilmektedir. Bu bölümde öngörülen açıklamalar işletmelerin büyüklüğüne ve finansal tabloların konsolide finansal tablo olup olmamasına göre farklılık göstermektedir.
İşletmeler diğer bölümlere göre yapmaları gereken açıklamalarla birlikte bu
bölümde öngörülen açıklamalara dipnotlarında yer verir.
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26.6 Gerçeğe uygun sunumun sağlanması açısından bu Standart uyarınca
yapılması gereken açıklamaların yeterli olmadığı durumlarda belirli bir işlem veya olayın işletmenin finansal durum ve performansına etkisinin finansal
tablo kullanıcıları tarafından anlaşılması için gerekli görülen ek açıklamalar
yapılır.
Bu bölümde ise işletmeler tarafından yapılması gereken genel Standardın
diğer bölümlerinde yer alan açıklamalar belirli durumların olması halinde yapılırken bu bölümde ise, işletmeler tarafından yapılması gerekli olan genel
açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca gerçeğe uygun sunumun sağlanması
için finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılması için gerekli görülen ek
açıklamaların yapılacağı da ayrıca ifade edilmiştir.
3.1. Tüm İşletmeler Tarafindan Yapılacak Açıklamalar
Bu bölümde başlıktan da anlaşılacağı üzere, işletmenin büyüklüğüne ve
finansal tablolarının konsolide olup olmamasına bakılmamakta ve tüm işletmeler tarafından yapılması gerekli olan açıklamalara yer verilmektedir. Tüm
işletmeler tarafından yapılacak olan açıklamalar Bölüm 26’ya göre kısaca
başlıklar halinde sıralanmıştır.
a) İşletme hakkında genel bilgiler
b) İşletmenin finansal tablolarını bu Standarda göre hazırladığını ve finansal
tabloların bu Standart hükümleriyle tam uyumlu olduğunu belirten açıklama
c) İşletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi ve finansal tabloların ağırlıkla
kullanılan para birimi dışındaki bir para biriminden sunulması durumunda bu
husus ve nedeni.
ç) Finansal tabloların yönetim organı tarafından onaylandığı tarih ve onayı veren kişi ve/veya organ.
d) İşletmenin bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve müşterek girişimlerinin
adı, merkezi ve bu yatırımlarda sahip olunan pay oranı.
e) Sınırsız sorumluluğa sahip olduğu işletmelerin adı, yasal yapısı ve merkezi.
f) Uygulanan önemli muhasebe politikaları.
g) Finansal tablolar hazırlanırken yapılan önemli tahminler ve varsayımlar.
ğ) Nakit ve nakit benzerlerinin bileşenleri.
h) Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları, bunların cinsi ve miktarı.
ı) Bankalardaki bloke edilmiş mevduat tutarı.
i) Alacaklar için alınmış olan teminatlar ve tutarları.
j) Vade yapılarına göre ayrıştırılarak (örneğin vadesi 1 yıla kadar olanlar
ve 1 yıldan daha uzun olanlar) yabancı para cinsinden olan alacakların ve
borçların tutarı, döviz cinsi ve miktarı, bunlar için dönemde kaydedilen kur
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farkı kazanç veya kayıpları, varsa dönemde hesaplanan faiz tutarları ve değer
düşüklüğü zararları ya da iptalleri. Bu açıklamalar ticari alacaklar, diğer
alacaklar, ticari borçlar ve diğer borçlar için ayrı ayrı yapılır.
k) Karşı tarafı aynı toplulukta yer alan işletme* olan ticari alacak, diğer
alacak, ticari borç ve diğer borç tutarları
l) Finansal varlık ve finansal yükümlülük kategorisinin, vade yapılarına
göre (örneğin vadesi 1 yıla kadar olanlar ve 1 yıldan daha uzun olanlar) ve
-varsa- yabancı para cinsine göre ayrıştırılarak, dönem başı ve dönem sonu
defter değerleri ve bunlara ilişkin birtakım işlemlerden kaynaklanan hareketlerin açıklanması. Gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal araçlar
için ek açıklamalar.
m) Stokların maliyetinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, cari dönemde kaydedilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararları ve bunların
nedenleri, piyasa değeri üzerinden ölçülen stokların defter değeri, dönemde
stokların maliyetine dâhil edilen borçlanma maliyetleri.
n) Canlı varlıklara ilişkin ek açıklamalar.
o) Tarımsal ürünlerin her bir sınıfı için gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve yapılan önemli varsayımlar.
ö) Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar, maddi olmayan
duran varlıklar için ek açıklamalar ve şerefiye tutarının kaç yılda itfa edildiği.
p) Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülmesi durumunda yapılan ek açıklamalar.
r) Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller
için ek açıklamalar.
s) Hem kiracı hem de kiraya veren açısından ek açıklamalar
ş) “Peşin Ödenmiş Giderler” kalemleri ile “Diğer Dönen Varlıklar” ve “Diğer Duran Varlıklar” kalemlerinin bileşenleri ve bunlara ilişkin tutarlar.
t) Varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı.
u) Teminat olarak gösterilen ya da üzerindeki hakların kısıtlandığı duran
varlıklar ve bunların defter değeri.
ü) Finansal tablolarda kayda alınan devlet teşviklerinin niteliği ve tutarı.
v) “Ertelenmiş Gelirler” kalemleri ile “Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler”
ve “Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler” kalemlerinin bileşenleri ve bunlara
ilişkin tutarlar.
y) Her bir karşılık türü (örneğin dava karşılığı, kıdem tazminatı karşılığı
vb.) için yapılması gerekli ek açıklamalar.
z) “Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” bölümü uyarınca şarta bağlı yükümlülükler için yapılacak açıklamaların yanı
272

sıra, Finansal Durum Tablosunda yer almayan finansal taahhütler, garantiler
ve şarta bağlı yükümlülüklerin toplam tutarı.
Şarta bağlı varlıklarda ekonomik fayda girişi ihtimali yüksekse ve şarta
bağlı yükümlülüklerde ise, kaynak çıkışı ihtimali çok düşük değil ise bu durum dipnotlarda açıklanmalıdır95.
aa) Her bir kategori için ayrı ayrı gösterilmek üzere, yönetim organı üyelerine ve üst düzey yöneticilere (genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi)
verilen avans ve kredilerin tutarı, şartları, faiz oranları, geri ödenen kısmı ve
geri alınmasından vazgeçilen kısmı ile bu kişiler adına verilen taahhütler ve
tutarları.
bb) Yönetim organı üyelerine ve üst düzey yöneticilere cari dönemde verilen ücret tutarı.
cc) Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde kayıtlı sermaye tavanı.
dd) Paylarının sayısı ve itibari değeri (itibari değerin bulunmaması durumunda defter değeri) ile cari dönemde taahhüt edilen payların sayısı ve itibari
değeri (itibari değerin bulunmaması durumunda defter değeri).
ee) Sayısı ve verdikleri haklar belirtilecek şekilde katılım belgeleri, paylara dönüştürülebilir borçlanma araçları, varantlar, opsiyonlar veya benzeri
menkul kıymetler veya haklar.
ff) “Satışların Maliyeti” kaleminin bileşenleri.
gg) Kâr veya Zarar Tablosunda Diğer Faaliyetlerden Gelirler altındaki
“Diğer Gelirler” kalemi, Diğer Faaliyetlerden Giderler altındaki “Diğer
Giderler” kalemi ile Finansal Gelirler altındaki “Diğer Finansal Gelirler”
kalemi ve Finansal Giderler altındaki “Diğer Finansal Giderler” kalemi içerisindeki varsa önemli niteliğe sahip tutarlar.
gg) Kâr veya Zarar Tablosundaki “Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler” ve “Faiz
vb. Giderler” kalemlerinde aynı toplulukta yer alan işletmelerden elde edilen
gelirler ya da bu işletmelere ödenen ya da ödenecek olan giderler varsa bunlar her bir kalem için ayrı bir şekilde açıklanır. Ayrıca “Faiz, Kâr Payı vb.
Gelirler” kaleminde, duran varlıklarda sınıflandırılan finansal yatırımlardan
elde edilen gelirler varsa bunlar ayrı olarak açıklanır.
hh) Olağandışı bir büyüklüğe sahip olan veya olağandışı bir durum sonucu ortaya çıkan gelir veya gider kalemlerinin tutarı ve niteliği.
ıı) Finansal Durum Tablosuna yansıtılmayan anlaşmalardan kaynaklanan
risk ve faydaların önemli olması durumunda, bu tür anlaşmaların niteliği ve
ticari amacı ile finansal etkisi.
95 http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/1385/BOBI%CC%87-FRS-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Toplant%C4%B1lar%C4%B1-Sunumlar Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
Tanıtım Toplantısı (BOBİ FRS).
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ii) Kâr veya Zarar Tablosuna veya Finansal Durum Tablosuna yansıtılmayan raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen önemli nitelikteki
olayların niteliği ve finansal etkisi
Raporlama döneminden sonraki olaylar düzeltme gerektiren ve düzeltme
gerektirmeyen olaylar olarak ikiye ayrılır. Raporlama döneminden sonraki
düzeltme gerektiren olaylar raporlama dönemi sonu itibarıyla bu olayların
etkisinin yansıtılması amacıyla ilgili dipnotlar dâhil raporlama dönemine ait
finansal tablolarda yer alan tutarlar düzeltilmelidirler96. Düzeltme gerektirmeyen durumlar için ise finansal tablolarda değişiklik yapılmazken bu durum
dipnotlarda açıklanır.
jj) İşletme üzerinde önemli etkiye, müşterek kontrole veya kontrole sahip
olan veya bu taraflarca kontrol edilen kişi veya işletmelerle, işletmenin bağlı
ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek girişimleri ve yönetim organı üyelerine
ilişkin; işletmenin finansal durumunun anlaşılması için işlemlerle ilgili gerekli olan diğer bilgiler
kk) Adi ve imtiyazlı paylar için ayrı ayrı gösterilmek şartıyla pay başına
kâr ve kâr payı oranları.
ll) Dönemde gerçekleşen her bir iş birleşmesi için gerekli ek bilgiler
mm) İşletme, korunma muhasebesi uyguluyorsa bu konuyla ilgili gerekli
ek bilgiler.
Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere bu Bölümde işletme ile ilgili
önem arz eden ve finansal tablo kullanıcılarının kararlarını da etkileyebilecek
nitelikte olan her türlü finansal ve finansal olmayan nitelikteki işlem ve olayın
işletmeler tarafından açıklanması uygun görülmüştür. Bu da BOBİ FRS’yi
TFRS’den ayıran önemli hususlardan biridir. Zira TFRS ‘de Dipnotlar için
ayrı bir standart oluşturulmamıştır.
3.2. Yalnızca Büyük İşletmeler Tarafından Yapılacak İlave Açıklamalar
Avrupa Birliği Direktifleri çerçevesinde orta büyüklükteki isletmeler için
genel olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere
ise ilave yükümlülükler getirilmiştir. Bu nedenle BOBİ FRS içinde büyük ölçek tanımı yapılmış olup, büyük işletmeler konsolide finansal tablo hazırlayıp
bazı ilave dipnotlar verirken denetime tabi ancak bu ölçeklerin altında kalan
Orta Boy İşletmeler BOBİ FRS’lerde yer alan bu ve benzeri bazı uygulamalardan muaf tutulmuştur97. Aşağıda yer alan maddeler sadece büyük işletmeler
96 Gençoğlu, Ü. G. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması. Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Sayı:76, S.7.
97 https://www.pwc.com.tr/tr/services/ufrs/pdf/buyuk-ve-orta-boy-isletmeler-icin-finansal-raporlama-standardi-edit.pdf BOBİ FRS Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı.
Erişim Tarihi: 25.08.2018.
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tarafından yapılması gerekli ilave açıklamaları göstermektedir.
a) Ürünlerin satışı ile hizmetlerin sağlanmasının organize ediliş biçimleri
dikkate alınarak, önemli ölçüde birbirlerinden farklı faaliyet kategorileri ve
coğrafî piyasalar itibarıyla ayrıştırılmış net satış hasılatı.
b) İlişkili tarafların tamamıyla yapılan işlemler, bu işlemlerin tutarı, ilişkili
taraf ilişkisinin niteliği ve işletmenin finansal durumunun anlaşılması için işlemlerle ilgili gerekli olan diğer bilgiler.
Bu başlıkta bilhassa ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ek açıklamalar istenmiş
olup, İlişkili taraf işlemlerinin işletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin anlaşılması için her bir işleme ilişkin bilginin ayrı olarak sunulmasının
gerekli olduğu ifade edilmiştir.
3.3. Konsolide Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar
Büyük işletme tanımını karşılamasa da isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler dahil olmak üzere tüm işletmeler “Tüm
İşletmeler Tarafından Yapılacak Açıklamalar” ve “Büyük İşletmeler Tarafından Yapılacak Açıklamalar” başlıkları altında verilen açıklamaların tamamını
yapmalıdırlar. Bu başlıklar altındaki açıklamalar konsolide finansal tablolara
dâhil edilen işletmelerin bir bütün olarak finansal durumunun değerlendirilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmeli ve söz konusu açıklamalarda
konsolide finansal tabloların kendine has özelliklerinden kaynaklanan gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.
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BÖLÜM 27
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
98
Doç. Dr. Nermin Çıtak*

Bölüm aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
1. İlk Geçiş
2. Muafiyetler
3. Bu standardın bazı hükümlerinin geriye dönük uygulanmamasını öngören muafiyetler
4. Bu standardın bazı hükümlerinin uygulanmamasına imkan tanıyan
muafiyetler
5. Düzeltmelerin Yapılmasının Mümkün Olmaması
6. Açıklamalar
Amaç:
Bu Bölümde, bu Standardı ilk kez uygulayacak olan işletmelerin yapması gerekli olan işlemlerin ve geçiş aşamasındaki muafiyetlerin neler olduğu
amaçlanmıştır.
27.1 Bu bölüm, daha önce TFRS’ye, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerine ya da başka bir finansal raporlama çerçevesine göre finansal
tablo hazırlamış ya da daha önce ortaklarına veya diğer dış kullanıcılara
finansal tablolarını sunmamış olan işletmelerin bu Standarda göre ilk kez
hazırladığı finansal tablolara uygulanır. Bu Standardın ilk kez uygulandığı
finansal tablolar, ilk kez bu Standarda uygun olarak düzenlenen ve üzerlerinde bu Standartla uyumlu olduğunun açık ve koşulsuz olarak belirtildiği yıllık
finansal tablolardır.
BOBİ FRS’yi daha önceden uygulamış olmakla birlikte, bir veya birden
fazla raporlama döneminde bu Standardı uygulamayı bırakmış olması halinde, işletme ya bu Bölüm hükümlerini uygulamalı ya da bu Standardı uygulamayı hiç bırakmamış gibi “Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar”
bölümü uyarınca bu Standardın tüm hükümlerini geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. İşletmenin, böyle bir durum olması halinde bu Standardı
98
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bırakma ve yeniden uygulama nedenini ve hangi yöntemi seçtiğini dipnotlarında açıklaması gerekmektedir.
1. Giriş
Standardın son bölümü olan Geçiş Hükümlerinde, bu Standarda ilk kez
geçecek olan işletmeler için geçerli olan geçiş işlemleri, bu standardın ilk defa
uygulanmasında bazı hükümlerinin geriye dönük uygulanmamasını öngören
muafiyetlerin neler olduğu (finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin
finansal tablo dışı bırakılması, muhasebe tahminleri, kontrol gücü olmayan
payların ölçümü, devletten alınan krediler) ve bu standardın bazı hükümlerinin uygulanmamasına imkan tanıyan muafiyetler ile düzeltmelerin yapılmasının mümkün olmaması durumunu ve son olarak açıklamalar başlığı ile işletmelerin yapması gereken işlemleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
2. İlk Geçiş
TFRS uygulayan işletmeler hariç, bu Standardı ilk kez uygulayacak olan
işletmelerin karşılaştırmalı finansal tablolarını hazırlaması gerekmemektedir.
Cari raporlama dönemine ait finansal tabloları ile birlikte cari raporlama döneminin başlangıcına ait Finansal Durum Tablosunu (açılış Finansal Durum
Tablosunu) bu Standarda göre hazırlamalı ve cari raporlama döneminin başlangıcı bu Standarda geçiş tarihi olarak dikkate alınmalıdır. Önceki finansal
raporlama çerçevesine göre düzenlenen geçmiş dönem veya dönemlere ait
finansal tablolar karşılaştırmalı finansal tablolar olarak sunulması gerekmemekte ancak işletme muafiyetten yararlanmak istemiyor ise geçmiş dönem
veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tablolarını da bu Standarda uygun olarak hazırlamalıdır. Karşılaştırmalı olarak sunduğu en erken Finansal
Durum Tablosunu da bu Standarda uygun olarak hazırlayan işletme için söz
konusu dönemin başlangıcı bu Standarda geçiş tarihi olarak dikkate alınır.
27.5 Açılış Finansal Durum Tablosunda, bu bölümde belirtilen muafiyetler
hariç olmak üzere, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:
a) Bu Standarda göre finansal tablolara yansıtılması zorunlu kılınan tüm
varlıklar ve yükümlülükler açılış Finansal Durum Tablosuna yansıtılır.
b) Bu Standardın finansal tablolara yansıtılmasına izin vermediği varlık ve
yükümlülükler açılış Finansal Durum Tablosuna yansıtılmaz.
c) Önceki finansal raporlama çerçevesine göre bu Standart hükümlerinden
farklı bir şekilde sınıflandırılmış olan varlık, yükümlülük veya özkaynak kalemleri bu Standarda uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
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ç) Açılış Finansal Durum Tablosuna yansıtılan tüm varlık ve yükümlülüklerin ölçümünde bu Standart uygulanır.
Açılış Finansal Durum Tablosunun hazırlanmasında uygulanan muhasebe
politikaları bu Standardın ilk kez uygulandığı finansal tablolarda sunulan dönemlere de aynı şekilde uygulanmalıdır. Bu Standarda göre hazırlanan açılış
Finansal Durum Tablosunda kullanılan muhasebe politikaları, önceki finansal
raporlama çerçevesine göre düzenlenen aynı tarihli Finansal Durum Tablosundaki muhasebe politikalarından farklı sonuçlar verebilir. Bunun sonucu
olarak yapılan düzeltmeler “Geçmiş Yıllar Kârları/zararları kaleminde veya
uygun olması durumunda farklı bir özkaynak kalemi içerisinde gösterilir.
Kıdem tazminatını ilk defa finansal tablolara yansıtacak işletmeler geçmiş dönemlere ilişkin tutar 10 yılı geçmemek üzere eşit tutarlarla Geçmiş Yıllar Karları/Zararlarına yansıtılır99. Böylelikle eşit tutarlardan ilki Açılış Finansal Durum
Tablosuna yansıtılır ve tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın
finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanmış olur.100
3. Muafiyetler
Açılış Finansal Durum Tablosunun bu Standart hükümleriyle uyumlu olmasına yönelik iki farklı türde muafiyet getirmektedir. Bunlar;
1. Bu standardın bazı hükümlerinin geriye dönük olarak uygulanmamasına ilişkin muafiyet.
2. Bu standardın bazı hükümlerinin uygulanmamasına ilişkin muafiyet.
Bu Standardın Bazı Hükümlerinin Geriye Dönük Olarak Uygulanmamasına İlişkin Muafiyet:
a) Finansal varlık finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması
Önceki finansal raporlama çerçevesine göre geçiş tarihinden önce finansal
tablo dışı bırakılmış olan finansal varlık ve yükümlülükler, bu Standarda göre
yeniden Finansal Durum Tablosuna yansıtılmaz. Bunun yanı sıra, geçiş tarihinde mevcut finansal varlık ve yükümlülüklerden bu Standarda göre finansal tablo dışı bırakılacak nitelikte olanlar, istenilirse, elden çıkarılıncaya veya
ödeninceye kadar Finansal Durum Tablosunda sunulmaya devam edilebilir.
99 https://www.pwc.com.tr/tr/services/ufrs/pdf/buyuk-ve-orta-boy-isletmeler-icin-finansal-raporlama-standardi-edit.pdf BOBİ FRS Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı.
Erişim Tarihi: 25.08.2018.
100 http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/1385/BOBI%CC%87-FRS-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Toplant%C4%B1lar%C4%B1-Sunumlar Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama
Standardı Tanıtım Toplantısı (BOBİ FRS).
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b) Muhasebe tahminleri
Bu Standarda göre yapılması gereken geçiş tarihindeki tahminler, bu tarihte önceki finansal raporlama çerçevesine göre yapılan tahminlerle (muhasebe
politikalarındaki farklılıkları yansıtmak amacıyla yapılan düzeltmeler sonrasında), ilgili tahminlerin yanlış olduğunu gösteren tarafsız bir kanıt bulunmadığı sürece tutarlı olmalıdır.
c) Kontrol gücü olmayan payların ölçümü
Dönem kâr veya zararı ile özkaynaklarda kaydedilen kazanç ve kayıpların
kontrol gücü olmayan paylar ve ana ortaklık sahipleri arasında dağıtılması
gerektiğini belirten hükümler, na ortaklığın, bağlı ortaklığındaki sahiplik payında kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde meydana gelen değişikliklerin kayda alınmasına ilişkin hükümler ile Bir bağlı ortaklıktaki kontrol kaybının kayda alınmasına ilişkin hükümler geçiş tarihi itibari ile ileriye yönelik
olarak uygulanır.
ç) Devletten alınan krediler
Geçiş tarihinde mevcut olan devletten alınan kredilere “Finansal Araçlar ve
Özkaynaklar” ve “Devlet Teşvikleri” bölümlerine ilişkin olarak bu tarihten itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Önceki finansal raporlama çerçevesine göre,
devletten alınan bir kredinin bu Standartla uyumlu bir şekilde kayda alınmamış
ise, bu kredinin geçiş tarihindeki defter değeri olarak önceki finansal raporlama
çerçevesine göre bu tarih itibarıyla belirlenen defter değeri dikkate alınır ve ayrıca piyasa faiz oranından düşük bir faiz oranı üzerinden devletten alınan kredilerden sağlanan fayda devlet teşviki olarak kayda alınmaz.
Bu Standardın Bazı Hükümlerinin Uygulanmamasına İmkân Tanıyan
Muafiyetler :
a) İş Birleşmeleri: Geçiş tarihinden önce gerçekleşmiş olan iş birleşmelerine “İş Birleşmeleri” bölümü geriye dönük olarak uygulanmayabilir.
b) İştirak ve müşterek girişimlere özkaynak yönteminin uygulanması:
Geçiş tarihinden önce edinilmiş olan iştirak ve müşterek girişimlerin ölçümlerine “İştiraklerdeki Yatırımlar” ve “Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar”
bölümlerinde öngörülen özkaynak yöntemi geriye dönük olarak uygulanmayabilir.
c) İştirak, müşterek girişim ve bağlı ortaklıkların maliyet yöntemiyle ölçümü: Maliyet yöntemiyle ölçülen bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek girişim
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yatırımlarının geçiş tarihindeki maliyet bedeli olarak önceki finansal raporlama çerçevesine göre belirlenmiş olan geçiş tarihindeki defter değeri kullanılabilir.
ç) İkame maliyet olarak gerçeğe uygun değerin kullanımı: Bir maddi
duran varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul veya maddi olmayan duran varlık
kalemi, geçiş tarihinde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmüşse söz konusu gerçeğe uygun değer bu tarih itibarıyla ikame maliyet olarak kullanılabilir.
d) Yeniden değerleme sonucunda bulunan tutarın ikame maliyet olarak
kullanımı: Bir maddi duran varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul veya maddi
olmayan duran varlık kaleminin önceki finansal raporlama çerçevesine göre
geçiş tarihinde veya öncesinde hesaplanan yeniden değerlenmiş tutarı, ilgili
varlığın yeniden değerleme tarihindeki ikame maliyeti olarak kullanılabilir.
e) Belirli bir olay sonucu tespit edilmiş olan gerçeğe uygun değerin ikame maliyet olarak kullanımı: Bu Standardı ilk kez uygulayan bir işletme,
belirli bir olay nedeniyle geçiş tarihinde veya öncesinde varlık ve yükümlülüklerinin bazılarının veya tamamının gerçeğe uygun değerini ölçmüş ise, bu
ölçümler, ölçüm tarihindeki ikame maliyet olarak kullanabilir.
f) Ertelenmiş verginin hesaplanması: “Gelir Üzerinden Alınan Vergiler”
bölümü geçiş tarihinden itibaren ileriye yönelik olarak uygulanabilir.
4. Açıklamalar
Bu kısımda önceki finansal raporlama çerçevesinden bu Standarda geçişin,
daha önce raporlanan finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışlarını nasıl etkilediği, bu Standardın ilk kez uygulandığı finansal tablolarda her
bir muhasebe politikasındaki değişikliğin niteliği, geçiş tarihi ile bu Standarda
geçmeden önceki finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanmış en son yıllık finansal tabloların tarihi itibari ile özkaynak tutarı arasındaki mutabakat,
önceki finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanmış en son yıllık finansal
tablolardaki kâr veya zarar tutarı ile aynı dönem için bu Standarda göre tespit
edilmiş kâr veya zarar tutarı arasındaki mutabakat ve önceki finansal raporlama çerçevesi uygulanırken yapılmış olan yanlışlıkların farkına varıldığı durumlarda yanlışlık düzeltmeleri mümkün olduğu ölçüde muhasebe politikalarındaki değişikliklerden ayrıştırılırarak gerekli açıklamalar yapılır.
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Kısaca özetlenecek olursa bu Standardın ilk kez uygulanan finansal tablolarda101;
a) Herbir muhasebe politikasındaki değişikliğin niteliği
b) Özkaynak tutarları arasındaki mutabakat
c) Kar veya zarar tutarları arasındaki mutabakat
hususlarına yer verilmelidir şeklinde açıklama yapılmıştır.
Kaynakça
• Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı
(BOBİ FRS), 2017, www.kgk.gov.tr
• http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/1385/BOBI%CC%87-FRS-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Toplant%C4%B1lar%C4%B1-Sunumlar Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı (BOBİ FRS).
• https://www.pwc.com.tr/tr/services/ufrs/pdf/buyuk-ve-orta-boy-isletmeler-icin-finansal-raporlama-standardi-edit.pdf BOBİ FRS Büyük
ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı. Erişim
Tarihi: 25.08.2018.

101 http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/1385/BOBI%CC%87-FRS-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Toplant%C4%B1lar%C4%B1-Sunumlar Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama
Standardı Tanıtım Toplantısı (BOBİ FRS).
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BOBİ FRS UYGULAMA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Tuba Şavlı İbiş*

ÖRNEK UYGULAMA
BOBİ A.Ş.

BOBİ A.Ş. hisseleri veya borçlanma araçları borsada işlem görmeyen bir
üretim işletmesidir. 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin özet finansal bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Varlıklar toplamı
Hasılat
Çalışan sayısı

31 Aralık 2018
83,235,584 TL
164,565,316 TL
50 Kişi

31 Aralık 2017
75,001,101 TL
155,944,711 TL
45 Kişi

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan
hadleri aştığı için 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin finansal tabloları
bağımsız denetime tabidir. İşletme yönetimi, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (TFRS) yerine, denetime tabi olacak finansal tablolarını Büyük
ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ
FRS) kapsamında hazırlamaya karar vermiştir. Yukarıda verilen ölçütler
dikkate alındığında, BOBİ A.Ş. büyük işletme kategorisindedir.
Örnek çalışmada BOBİ FRS finansal tablo formatı üzerinden düzeltme
kayıtları yapılacak, Tek Düzen Hesap Planı (THP) detayına girilmeyecektir.1
Düzeltme kayıtlarının yanı sıra, BOBİ FRS finansal tablo formatına uygun
olabilmesi için bir takım sınıflandırma değişiklikleri de yapılacaktır.
BOBİ FRS finansal tablo formatı oldukça detaylı olarak hazırlanmıştır. Kebir
mizandan doğrudan ilişkilendirilebilen hesaplar, BOBİ FRS finansal tablo
formatına uygun şekilde ilgili hesap grubuna dahil edilmiştir; örneğin alınan
çekler doğrudan ticari alacaklar grubunda gösterilmiştir. Kebir mizandan
doğrudan ilişkilendirilemeyen hesaplar için ise sınıflandırma kayıtları
yapılmıştır. Örneğin, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira
gelirleri BOBİ FRS finansal tablo formatında ayrı sunulması gerekirken,
hesap planında 649 Diğer Gelir ve Karlar hesabının içindedir; dolayısıyla bir
sınıflandırma kaydıyla düzeltilmiştir.
BOBİ A.Ş.’de, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin BOBİ FRS’nin
uygulanmasıyla oluşabilecek farklara değinilmiş ve gerekli düzeltme kayıtları
oluşturulmuştur. Elbette ki bu farklar, BOBİ FRS’ye geçişte ortaya çıkacak
* Yeditepe Üniversitesi
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1

tüm hususları içermemektedir; sadece birçok işletmede karşılaşılabilecek
temel konular ele alınmıştır.
a) Nakit ve Nakit Benzerleri
Banka mevduatlarının dönem sonu değerlemesi ve sunumu
b) Finansal Yatırımlar
Menkul kıymetlerin dönem sonu değerlemesi
c) Ticari Alacaklar
Şüpheli alacak karşılığının hesaplanması ve yansıtılması
d) Stoklar
Net gerçekleşebilir değer analizi
Yedek parçaların sunumu
e) Maddi Duran Varlıklar
Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi
Faydalı ömür farkı
Değer düşüklüğü
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlenmesi ve sunumu
f) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
g) Finansal Yükümlülükler
Banka kredilerinin dönem sonu değerlemesi ve sunumu
h) Karşılıklar
Garanti karşılıkları
Dava karşılıkları
i) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Prim karşılığı
İzin ücreti karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
j) Hasılat
Mal ve hizmet satışı
Faturalanmış ama elde tutulan mallar
k) Gelir Vergisi
Ertelenmiş vergi

2
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BOBİ A.Ş.’nin 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibariyle mizan ve THP
formatında finansal tabloları aşağıdaki gibidir:

BOBİ A.Ş.
Bakiye - Borç / (Alacak)

MİZAN
100
101
102
110
112
120
121
128
129
136
150
152
153
157
159
180
181
190
196
226
240
250
252
253
254
255
257
259
260
262
263
268

KASA
ALINAN ÇEKLER
BANKALAR
HİSSE SENETLERİ
KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
ALICILAR
ALACAK SENETLERİ
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
DIGER CESITLI ALACAKLAR
ILK MADDE VE MALZEME STOKLARI
MAMUL
TİCARİ MALLAR
DİĞER STOKLAR
VERILEN SIPARIS AVANSLARI
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER
GELIR TAHAKKUKLARI
DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI
PERSONEL AVANSLARI
VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR
BAĞLI MENKUL KIYMETLER
ARSA VE ARAZİ
BINALAR
TESIS,MAKINE VE CIHAZLAR
TASITLAR
DEMIRBASLAR
BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)
VERILEN AVANSLAR
HAKLAR
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)

31 Aralık
2018
50,000
250,000
10,500,000
500,000
820,000
17,500,000
3,000,000
500,000
(500,000)
125,000
3,500,000
8,145,000
8,855,000
350,000
150,000
1,600,000
248,612
3,750,000
231,972
500,000
1,800,000
2,500,000
12,500,000
5,000,000
500,000
250,000
(2,800,000)
500,000
2,000,000
300,000
1,500,000
(1,040,000)

31 Aralık
2017
45,000
500,000
9,500,000
750,000
2,000,000
14,000,000
1,250,000
400,000
(400,000)
175,000
3,000,000
6,910,000
7,090,000
120,000
130,000
450,000
91,101
2,750,000
150,000
320,000
1,800,000
5,500,000
12,500,000
4,500,000
450,000
200,000
(2,000,000)
50,000
2,000,000
300,000
1,250,000
(780,000)
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BOBİ A.Ş.
Bakiye - Borç / (Alacak)

MİZAN
300
320
321
335
336
340
360
361
370
371
381
400
500
540
570
600
601
610
611
621
622
631
632
641
642
645
646
649
654
656
660
661
679
691

BANKA KREDILERI
SATICILAR
BORÇ SENETLERİ
PERSONELE BORCLAR
DIGER CESITLI BORCLAR
ALINAN SIPARIS AVANSLARI
ODENECEK VERGI VE FONLAR
ODENECEK SOSYAL GUVENLIK
KESINTILERI
DONEM KARI VERGI VE DIGER
YÜKÜMLÜLÜK KARSILIKLARI
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GİDER TAHAKKUKLARI
UZUN VADELİ BANKA KREDİLERİ
SERMAYE
YASAL YEDEKLER
GECMIS YILLAR KARLARI
YURTICI SATISLAR
YURTDISI SATISLAR
SATISTAN IADELER (-)
SATIS ISKONTOLARI (-)
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
SATILAN MAMUL MALIYETI (-)
PAZARLAMA,SATIS VE DAGITIM
GIDERLERI (-)
GENEL YONETIM GIDERLERI (-)
TEMETTÜ GELİRLERİ
FAIZ GELIRLERI
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
KAMBIYO VE BORSA DEGER ARTIS
KARLARI
DIGER OLAGAN GELIR VE KARLAR
KARSILIK GIDERLERI (-)
KAMBIYO VE BORSA DEGER AZALIS
ZARAR.(-)
KISA VADELI BORCLANMA GIDERLERI
UZUN VADELI BORCLANMA
GIDERLERI (-)
DIGER OLAGANDISI GELIR VE
KARLARI
VERGİ KARŞILIĞI

31 Aralık
2018
(1,000,000)
(8,000,000)
(250,000)
(100,000)
(150,000)
(750,000)
(1,000,000)
(750,000)

31 Aralık
2017
(500,000)
(8,300,000)
(600,000)
(90,000)
(1,120,000)
(1,500,000)
(2,300,000)
(1,200,000)

(4,555,175)

(4,319,921)

3,566,381

3,239,941

(1,191,563)
(12,500,000)
(10,000,000)
(1,647,988)
(31,091,716)
(160,500,000)
(4,865,316)
350,000
450,000
64,200,000
56,175,000
8,025,000

(3,071,417)
(12,500,000)
(10,000,000)
(1,000,000)
(18,779,941)
(152,700,000)
(3,994,711)
250,000
500,000
61,080,000
53,445,000
7,635,000

15,950,000
(100,000)
(500,000)
(30,000)
(325,382)

15,270,000
(75,000)
(350,000)
(124,973)

(150,000)
150,000
750,000

(140,000)
25,000
540,000

200,000
2,500,000

60,000
1,500,000

(500,000)

(200,000)

4,555,175

4,319,921
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BOBİ A.Ş.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle BİLANÇO
Birim – TL

31 Aralık
2018
10,800,000

Hazır Değerler
Menkul Kıymetler

31 Aralık
2017
10,045,000

1,320,000

2,750,000

Ticari Alacaklar

20,500,000

15,250,000

Diğer Alacaklar

125,000

175,000

21,000,000

17,250,000

5,830,584

3,441,101

59,575,584

48,911,101

500,000

320,000

1,800,000

1,800,000

18,450,000

21,200,000

2,760,000

2,770,000

Duran Varlıklar

23,510,000

26,090,000

Toplam Varlıklar

83,085,584

75,001,101

Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar
Diğer Alacaklar
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Mali Borçlar

1,000,000

500,000

Ticari Borçlar

8,250,000

8,900,000

Diğer Borçlar

250,000

1,210,000

Alınan Avanslar

750,000

1,500,000

1,750,000

3,500,000

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları

2,180,356

4,151,397

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

14,180,356

19,761,397

Mali Borçlar

12,500,000

12,500,000

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

12,500,000

12,500,000

Ödenmiş Sermaye

10,000,000

10,000,000

Kar Yedekleri

1,647,988

1,000,000

Geçmiş Yıllar Karları

31,091,716

18,779,941

Dönem Net Karı

13,665,524

12,959,763

Özkaynaklar
Toplam Yabancı Kaynaklar ve
Özkaynaklar

56,405,228

42,739,704

83,085,584

75,001,101
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BOBİ A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Dönemine İlişkin GELİR TABLOSU
Birim - TL
Satışlar
Satışların Maliyeti

164,565,316

155,944,711

(120,375,000)

(114,525,000)

Brüt Kar

44,190,316

41,419,711

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

(8,025,000)

(7,635,000)

(15,950,000)

(15,270,000)

1,105,382

689,973

Genel Yönetim Giderleri
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlar
Faaliyet Karı

(900,000)

(565,000)

20,420,698

18,639,684

Finansman Giderleri

(2,700,000)

(1,560,000)

500,000

200,000

Olağandışı Gelir ve Karlar
Vergi Öncesi Kar

18,220,698

17,279,684

Dönem Karı Vergi Karşılığı

(4,555,175)

(4,319,921)

Dönem Net Karı

13,665,524

12,959,763

Cari dönem finansal tablolarının önceki döneme ilişkin tutarlarla birlikte
karşılaştırmalı olarak sunulması gerekir (BOBİ FRS 1.23). Ancak, Standartta
daha önce TFRS uygulamayan işletmeler için bir kolaylık sağlanmış ve
Standardı ilk kez uygulayan işletmenin geçmiş döneme ilişkin karşılaştırmalı
finansal tablo hazırlamasına gerek olmadığı belirtilmiştir (BOBİ FRS 27.3).
Diğer taraftan, 2018 yılı kar veya zarar tablosunun BOBİ FRS’ye uygun
olarak hazırlanabilmesi için 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle finansal durum
tablosunun (açılış bilançosu) bir başka değişle 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle
finansal durum tablosunun da BOBİ FRS kapsamında hazırlanması
gerekmektedir.
Dolayısıyla, ilk geçişte kar veya zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu ve
nakit akış tablosu tek dönem olarak hazırlanırken, finansal durum tablosu iki
dönem olarak düzenlenecektir. Ancak açılış bilançosunda geçmiş yıllar karları
ile dönem net karı ayrımı yapılamayacak, tamamı 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle
geçmiş yıllar karlarını yansıtacak şekilde “dağıtılmamış karlar” (birikmiş
karlar) olarak sunulacaktır.
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A. Nakit ve Nakit Benzerleri
BOBİ A.Ş.’nin Nakit ve Nakit Benzerleri hesap grubunda aşağıdaki kalemler
yer almaktadır2:

100
102
102.01
102.02
Toplam

KASA
BANKALAR
Vadesiz
Vadeli

31-12-2018
50,000
10,500,000
150,000
10,350,000
10,550,000

31-12-2017
45,000
9,500,000
100,000
9,400,000
9,545,000

Şirket, dönem sonu itibariyle kayıtlarında vadeli mevduatlara ilişkin faiz gelir
tahakkuklarını aşağıdaki şekilde hesaplamış ve 181 hesapta kayda almıştır:

31 Aralık 2018
Tutar

Vade Başı

Vade Sonu

Faiz
Oranı

Gün

102.02.01

5,350,000

01-11-2018

01-02-2019

20%

60

178,333

102.02.02

5,000,000

08-12-2018

08-01-2019

22%

23

70,278

Toplam

10,350,000

Hesap

Faiz

248,612

31 Aralık 2017
Tutar

Vade Başı

Vade Sonu

Faiz
Oranı

Gün

102.02.01

4,000,000

10-11-2017

10-02-2018

12%

51

68,000

102.02.02

5,400,000

20-12-2017

20-03-2018

14%

11

23,101

Toplam

9,400,000

Hesap

Faiz

91,101

BOBİ FRS uyarınca vadeli mevduatlar finansal tablolarda etkin faiz yöntemi
ile hesaplanan itfa edilmiş değer ile sunulur (BOBİ FRS 9.11).
Bu kapsamda yapılan itfa edilmiş değer hesaplaması aşağıdaki gibidir:

2

Alınan çekler, ticari alacaklar hesap grubuna dahil edilmiştir.
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31 Aralık 2018
Vade
Başı

Vade
Sonu

Faiz
Oranı

Vadeye
Kalan
Gün

Vadedeki
Tutar

İtfa
Edilmiş
Değer

5,350,000

01-11-18

01-02-19

20%

32

5,623,444

5,533,043

5,000,000

08-12-18

08-01-19

22%

8

5,094,722

5,072,259

Tutar

10,350,000

10,605,302

31 Aralık 2017
Vade
Başı

Vade
Sonu

4,000,000

10-11-17

10-02-18

5,400,000

20-12-17

20-03-18

Tutar

Vadeye
Kalan
Gün

Vadedeki
Tutar

İtfa
Edilmiş
Değer

12%

41

4,122,667

4,069,798

14%

79

5,589,000

5,430,586

Faiz
Oranı

9,400,000

9,500,383

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle kayıtlarda vadeli mevduatlar 9,400,000 TL ve
faiz gelir tahakkuku da 91,101 TL olarak görülmektedir. BOBİ FRS uyarınca
vadeli mevduatların 9,500,383 TL olarak yansıtılması gerekmektedir.
Dolayısıyla aşağıdaki şekilde bir sınıflandırma ve düzeltme kaydı
yapılacaktır:
2017 / 1
. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DAĞITILMAMIŞ KARLAR
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Vadeli mevduatın itfa edilmiş değer
düzeltmesi
/
.

.
100,384
9,283
91,101
.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kayıtlarda vadeli mevduatlar 10,350,000 TL
ve faiz gelir tahakkuku da 248,612 TL olarak görülmektedir. BOBİ FRS
uyarınca vadeli mevduatların 10,605,302 TL olarak yansıtılması
gerekmektedir. Ayrıca, yapılan düzeltme kayıtları şirketin kayıtlarına
(mizana) yansıtılmadığından 2017 yılına yapılan düzeltme kaydının 2018 yılı
8
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finansal tablolarına olan etkisinin de taşınması gerekmektedir.3 Dolayısıyla
aşağıdaki şekilde sınıflandırma ve düzeltme kayıtları yapılacaktır:
2018 / 1a
. FİNANSAL GELİRLER
.
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2017 düzeltme kaydının 2018 etkisi
/
.

.

2018 / 1b
. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
.
FİNANSAL GELİRLER
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Vadeli mevduatın itfa edilmiş değer
düzeltmesi
/
.

.

9,282
9,282
.

255,302
6,690
248,612
.

B. Finansal Yatırımlar
Finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:
110

HİSSE SENETLERİ

112

KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

240

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

31-12-2018
500,000

31-12-2017
750,000

820,000

2,000,000

1,800,000

1,800,000

110 hesapta takip edilen hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir
şirkete aittir. Dolayısıyla kayıtlarda maliyet değeriyle gösterilen söz konusu
hisse senetlerinin BOBİ FRS finansal tablolarda gerçeğe uygun değeriyle
(piyasa değeriyle) gösterilmesi gerekmektedir (BOBİ FRS 9.20).
Taşıma işlemleri yapılırken, düzeltme işleminin içeriğine ve uygulama kolaylığına
bağlı olarak bazen 2017 yılı düzeltme kaydının etkisi 2018 yılına taşınarak
yansıtılmış; bazen de ters çevrilerek yansıtılmıştır.
3
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240 hesapta takip edilen bağlı menkul kıymetler ise borsada işlem görmeyen
bir şirke aittir, dolayısıyla BOBİ FRS açısından da kayıtlarda olduğu gibi
maliyet değeriyle yansıtılması gerekmektedir (BOBİ FRS 9.21).
Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, devlet iç borçlanma senetlerinden
oluşmaktadır ve kayıtlarda borsa rayici ile değerlenmiştir. BOBİ FRS
açısından ise sabit faiz getirisi olan bu borçlanma araçlarının itfa edilmiş değer
ile gösterilmesi gerekmektedir (BOBİ FRS 9.11).
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2018

Maliyet

Faiz
Oranı

Vade
Tarihi

DİB senedi

500,000

23%

31-03-19

DİB senedi

250,000

20%

30-06-19

ABC A.Ş. HS

300,000

XYZ A.Ş. HS

200,000

İtfa
Edilmiş
Maliyet

Borsa
Rayici

Kayıtlı
Değer

BOBİ
FRS

585,498 550,000

550,000

585,498

274,356 270,000

270,000

274,356

350,000

300,000

350,000

230,000

200,000

230,000

1,320,000

1,439,854

Toplam
Değerleme Farkı

119,854

31 Aralık 2017
Maliyet

Faiz
Oranı

Vade
Tarihi

DİB senedi

720,000

10%

30-09-18

DİB senedi

500,000

12%

30-04-18

DİB senedi

650,000

11%

31-05-18

ABC A.Ş. HS
XYZ A.Ş. HS
QRS A.Ş. HS

İtfa
Edilmiş
Maliyet

Kayıtlı
Değer

BOBİ
FRS

737,707 750,000

750,000

737,707

540,042 550,000

550,000

540,042

691,549 700,000

700,000

691,549

300,000

340,000

300,000

340,000

200,000

210,000

200,000

210,000

250,000

275,000

Toplam
Değerleme Farkı

Borsa
Rayici

250,000

275,000

2,750,000

2,794,298
44,298

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle kayıtlarda 2,750,000 TL olarak yansıtılan kısa
vadeli finansal yatırımların, BOBİ FRS finansal tablolarda 2,794,298 TL
olarak yansıtılması için gerekli düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
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2017 / 2
.
. FİNANSAL YATIRIMLAR
DAĞITILMAMIŞ KARLAR
Finansal yatırımların değerleme düzeltmesi
/
.
.

44,298
44,298

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle öncelikle 2017 düzeltme kaydının 2018 yılı
etkisi taşınacaktır.4 Ardından da, kayıtlarda 1,320,000 TL olarak yansıtılan
kısa vadeli finansal yatırımların, BOBİ FRS finansal tablolarda 1,439,854 TL
olarak yansıtılması için gerekli düzeltme kaydı aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
2018 / 2a
. FİNANSAL GELİRLER
.
FY Satış Kazançları
FY Değer Artış Kazançları
FİNANSAL GELİRLER
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2017 düzeltme kaydının 2018 etkisi
/
.

25,000
50,000
30,702
44,298
.

2018 / 2b
. FİNANSAL YATIRIMLAR
.
FİNANSAL GELİRLER
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
FY Değer Artış Kazançları
Finansal yatırımların değerleme düzeltmesi
/
.
.

119,854
39,854
80,000

2017 yıl sonunda elde bulunan menkul kıymetlerden bir kısmı satılmış, bir kısmı
2018 yıl sonunda halen elde bulunmaktadır. Dolayısıyla, 2017 yılı etkisinin
taşınmasına ilişkin düzeltme kaydı ters çevrilerek yansıtılmış, 2018 yıl sonu
düzeltmesi baştan yapılmıştır.
4
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C. Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

101
120
121
128
129

ALINAN ÇEKLER
ALICILAR
ALACAK SENETLERİ
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞILIĞI
Toplam

31-12-2018
250,000
17,500,000
3,000,000
500,000
(500,000)
20,750,000

31-12-2017
500,000
14,000,000
1,250,000
400,000
(400,000)
15,750,000

BOBİ FRS vadesi bir yılın altında olan alacakların itibari değer ile
gösterilmesini öngörmektedir (BOBİ FRS 9.8). Dolayısıyla BOBİ A.Ş.’nin
ticari alacaklarının vadesi bir yılın altında olduğundan dolayı herhangi bir
düzeltme gerekmemektedir.5 Ancak, yine Standart itfa edilmiş değeri, maliyet
bedeli veya itibari değeriyle yansıtılan tüm finansal varlıklara ilişkin değer
düşüklüğü hesaplaması yapılması gerektiğini belirtmektedir (BOBİ FRS
9.32).
Şirket ticari alacakları için her iki dönem sonu itibariyle bir yaşlandırma
çalışması yapmış ve geçmiş tecrübesine dayanarak tahsili şüpheli alacak
tutarını belirlemiştir. Kayıtlarda ise vergi kanunlarının izin verdiği ölçüde
şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.
Yapılan yaşlandırma çalışması ve şüpheli alacak karşılığı hesaplaması
aşağıdaki gibidir:

Aynı durum ticari borçlar için de geçerlidir. Dolayısıyla, ticari borçlar için de itfa
edilmiş değer hesabı yapılmamış ve itibari değeriyle bırakılmıştır.

5
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31 Aralık 2018

vadesini ……………….gün geçmiş
toplam
alacak

vadesi
gelmemiş

Yön A.Ş.

380,000

-

Kuzey A.Ş.

850,000

750,000

Güney A.Ş.

950,000

Doğu A.Ş.

775,000

Batı A.Ş.
Pusula A.Ş.
Diğer

1 - 30
gün

31 - 90
gün

91 120 gün

120360 gün

360
günden
fazla
380,000

50,000

50,000

-

-

850,000

-

100,000

-

-

-

650,000

75,000

50,000

-

-

-

695,000

95,000

-

300,000

300,000

-

-

100,000

-

-

-

-

-

100,000

14,250,000

10,000,000

3,250,000

500,000

250,000

230,000

20,000

250,000

250,000

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

21,250,000

15,595,000

3,375,000

1,000,000

550,000

230,000

500,000

Çekler
Senetler

Tahsil edilemeyeceği öngörülen bölüm
Karşılık

0%

802,500

-

31 Aralık 2017

5%

25%

50%

100%

50,000

137,500

115,000

500,000

vadesini ……………….gün geçmiş
toplam
alacak

vadesi
gelmemiş

1 - 30
gün

-

91 120 gün

120360 gün

360
günden
fazla

-

-

-

380,000

31 - 90
gün

Yön A.Ş.

380,000

-

-

Kuzey A.Ş.

910,000

900,000

10,000

-

-

-

-

Güney A.Ş.

790,000

700,000

-

90,000

-

-

-

Doğu A.Ş.

475,000

400,000

75,000

-

-

-

-

Batı A.Ş.

595,000

500,000

45,000

50,000

-

-

-

Pusula A.Ş.

100,000

-

-

-

-

100,000

-

11,150,000

8,150,000

1,500,000

750,000

500,000

230,000

20,000

500,000

500,000

-

-

-

-

-

1,250,000

1,250,000

-

-

-

-

-

16,150,000

12,400,000

1,630,000

890,000

500,000

330,000

400,000

0%

5%

25%

50%

100%

44,500

125,000

165,000

400,000

Diğer
Çekler
Senetler

Tahsil edilemeyeceği öngörülen bölüm
Karşılık

734,500

-
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31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, kayıtlarda ayrılmış olan karşılık tutarı 400,000
TL olduğuna göre 334,500 TL daha ilave karşılık ayrılması gerekmektedir.
Yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
2017 / 3
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
TİCARİ ALACAKLAR
Şüpheli Alacak Karşılığı
Şüpheli alacak karşılığının ayrılması
/
.

.
334,500
334,500

.

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ayrılmış olan karşılığın 2018 finansal
tablolarına taşınması aşağıdaki şekilde olacaktır:
2018 / 3a
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.
TİCARİ ALACAKLAR
Şüpheli Alacak Karşılığı
2017 düzeltme kaydının 2018 etkisi
/
.

.
334,500
334,500

.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ise, 334,500 TL karşılığın 2018 yılına
taşınmasının ardından, kayıtlarda yıl içinde 100,000 TL ilave karşılık
ayrılarak şüpheli alacak karşılığı kayıtlarda 500,000 TL olduğu için 32,000
TL’nin iptal edilmesi gerekmektedir.6
2018 / 3b
. TİCARİ ALACAKLAR
.

.
6

.
32,000

Şüpheli Alacak Karşılığı
ESAS FAALİYETLERDEN
DİĞER GİDERLER
Şüpheli alacak karşılığının düzeltilmesi
/

32,000
.

Ters çevirme işlemi taşıma işlemi ile beraber de yapılabilirdi.
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D. Stoklar
D. Stoklar
31 Aralık itibariyle stok hesabının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık itibariyle stok hesabının detayı aşağıdaki gibidir:
150
150
152
152
153
153
157
157
159
159

İlk Madde ve Malzeme
İlk Madde ve Malzeme
Mamul
MamulMal
Ticari
Ticari Stoklar
Mal
Diğer
Diğer Stoklar
Verilen
Sipariş Avansları
Verilen
ToplamSipariş Avansları
Toplam

31-12-2018
3,500,000
31-12-2018
3,500,000
8,145,000
8,145,000
8,855,000
8,855,000
350,000
350,000
150,000
150,000
21,000,000
21,000,000

31-12-2017
3,000,000
31-12-2017
3,000,000
6,910,000
6,910,000
7,090,000
7,090,000
120,000
120,000
130,000
130,000
17,250,000
17,250,000

Yedek Parçalar
Yedek
Parçalar
31 Aralık
2018 tarihi itibariyle diğer stoklar, 150,000 TL tutarındaki sarf
malzemelerinden
(31.12.2017
- 120,000
TL) ve 150,000
200,000 TL
31 Aralık 2018 tarihi
itibariyle
diğer stoklar,
TL tutarındaki
tutarındaki2018
sarf
yılı
temmuz ayı(31.12.2017
içinde alınan
bir makineye
ilişkin
parçadan
malzemelerinden
- 120,000
TL) ve 200,000
TL yedek
tutarındaki
2018
oluşmaktadır.
bu makinenin
dışında
bir parçadan
kullanım
yılı temmuz Söz
ayı konusu
içinde yedek
alınanparçanın
bir makineye
ilişkin
yedek
yeri
bulunmamaktadır.
bir arıza
durumunda
yurt
dışından
oluşmaktadır.
Söz konusu Herhangi
yedek parçanın
bu makinenin
dışında
bir kullanım
getirtilmesi
zaman alabileceği
için Şirket
adet yedek yurt
bulundurmayı
yeri bulunmamaktadır.
Herhangi
bir elinde
arıza bir
durumunda
dışından
tercih
etmiştir.
Makinenin
faydalı
ömrü
10
yıl
olarak
belirlenmiştir.
getirtilmesi zaman alabileceği için Şirket elinde bir adet yedek bulundurmayı
tercih
etmiştir.
Makinenin
ömrü 10
olarak belirlenmiştir.
2018 yılında
satın
alınmış faydalı
olan 200,000
TLyıl
tutarındaki
yedek parçanın başka
hiçbir
kullanım
ve tutarın
da önemli
2018 yılında
satın alanı
alınmışolmadığı
olan 200,000
TL tutarındaki
yedekolduğu
parçanındikkate
başka
alındığında,
söz konusu
yedek parçanın
stok olarak
değil ama
maddidikkate
duran
hiçbir kullanım
alanı olmadığı
ve tutarın
da önemli
olduğu
varlık
olaraksöz
sınıflandırılması
FRS
12.3)
ve ilgili
makinenin
alındığında,
konusu yedek(BOBİ
parçanın
stok
olarak
değil olduğu
ama maddi
duran
faydalı
ömrü sınıflandırılması
boyunca amorti (BOBİ
edilmesi
gerekmektedir.
gereken
varlık olarak
FRS
12.3) ve ilgiliYapılması
olduğu makinenin
sınıflandırma
amortisman
etkisine
ilişkin
düzeltme kaydı
aşağıdakigereken
gibidir:
faydalı ömrü ve
boyunca
amorti
edilmesi
gerekmektedir.
Yapılması
sınıflandırma ve amortisman etkisine ilişkin düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
2018 / 4a
.
. MADDİ DURAN VARLIKLAR
. / 4a
2018
.
200,000
. MADDİ DURAN VARLIKLAR
.
200,000
Tesis, Makine ve Cihazlar
Tesis, STOKLAR
Makine ve Cihazlar
200,000
STOKLAR
200,000
Diğer Stoklar
Diğer Stoklar
Yedek parçaların
MDV olarak
sınıflandırılması
Yedek parçaların MDV olarak
sınıflandırılması
/
.
.
/
.
Yedek
. parçanın ait olduğu makinenin faydalı ömrü 10 yıl dolduğuna ve
makine
Temmuz 2018’de
alındığına
göre faydalı
6 aylık amortisman
10,000 TL
Yedek parçanın
ait olduğu
makinenin
ömrü 10 yıltutarı
dolduğuna
ve
(200,000
/ 120 x 6)’dir
ve alındığına
aşağıdaki göre
şekilde
düzltilmiştir:
makine Temmuz
2018’de
6 aylık
amortisman tutarı 10,000 TL
(200,000 / 120 x 6)’dir ve aşağıdaki şekilde düzltilmiştir:
15
15
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2018 / 4b
. SATIŞLARIN MALİYETİ
.
Amortisman Gideri
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Birikmiş Amortismanlar
Yedek parçalara ilişkin amortisman kaydı
/
.

.
10,000
10,000

.

Net Gerçekleşebilir Değer Analizi
BOBİ FRS uyarınca, stoklar maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı
üzerinden ölçülür (BOBİ FRS 6.4). Şirket net gerçekleşebilir değer analizini
öncelikle mamul ve ticari mallar için yapmıştır. Net gerçekleşebilir değeri
maliyetin altında kalan mamuller olması durumunda, söz konusu mamullerin
üretiminde kullanılan hammaddelere ilişkin bir husus olup olmadığı
değerlendirilecektir. Bu kapsamda 31 Aralık itibariyle yapılan net
gerçekleşebilir değer analizleri aşağıdaki gibidir:

Tahmini
31-12-2018

Toplam
Maliyet

Miktar

Birim
Maliyet

Satışa
Satış Tamam. İlişkin
Fiyatı Maliyeti Maliyetler

NRV

Toplam
karşılık
25,000

152.01

465,000

2,000

233

250

25

5

220

152.02

2,250,000

5,000

450

500

-

-

500

-

152.03

1,125,000

4,500

250

350

40

30

280

-

152.04

1,200,000

6,000

200

250

-

-

250

-

152.05

1,530,000

8,500

180

240

15

25

200

-

152.06

1,575,000

9,000

175

230

-

-

230

-

153.01

1,680,000

12,000

140

200

-

-

200

-

153.02

2,025,000

13,500

150

200

35

45

120

153.03

2,160,000

12,000

180

260

-

-

260

-

153.04

2,990,000

11,500

260

375

-

-

375

-

17,000,000

405,000

430,000

16
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Tahmini
31-12-2017

Toplam
Maliyet

Miktar

Birim
Maliyet

Satışa
Satış Tamam. İlişkin
Fiyatı Maliyeti Maliyetler NRV

152.01

370,000

1,850

200

250

152.02

1,902,500

4,476

425

500

152.03

1,150,000

5,000

230

300

152.04

1,026,000

5,700

180

250

152.05

1,224,000

7,200

170

152.06

1,237,500

7,500

165

153.01

1,560,000

12,000

130

200

153.02

1,950,000

13,000

150

200

153.03

1,600,000

10,000

160

260

1,980,000

9,000

220

375

153.04

25

Toplam
karşılık

5

220

-

-

-

500

-

40

30

230

-

-

-

250

-

240

15

25

200

-

230

-

-

230

-

-

-

200

35

45

120

-

-

260

-

-

375

14,000,000

390,000
390,000

Yapılan analizler sonucunda 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 390,000TL, 31
Aralık 2018 tarihi itibariyle ise 430,000 TL stok değer düşüklüğü karşılığı
ayrılması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılması gereken düzeltme kayıtları
aşağıdaki gibidir:
2017 / 5
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
STOKLAR
Ticari Mallar
Stok değer düşüklüğü kaydı
/
.

.
390,000
390,000

.

2017 yılı düzeltme kaydının 2018 finansal tablolarına taşınması için gerekli
düzeltme kaydı:
2018 / 5a
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.
STOKLAR
Ticari Mallar
2017 düzeltmesinin 2018 yılına etkisi
/
.
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.
390,000
390,000

.
17

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle gerekli olan ilave değer düşüklüğü karşılığı
için gerekli düzeltme kaydı:
2018 / 5b
. SATIŞLARIN MALİYETİ
.
STOKLAR
Mamul Stokları
Ticari Mallar
Stok değer düşüklüğü kaydı
/
.

.
40,000
25,000
15,000
.

E. Maddi Duran Varlıklar
1 Ocak – 31 Aralık 2018 döneminde maddi duran varlıkların hareketi
aşağıdaki gibidir:

31-12-2017
250
252
253
254
255
257
259

Aktif.
fin.gideri

Alışlar

Satışlar

Transferler

31-12-2018

5,500,000

-

-

(3,000,000)

-

2,500,000

12,500,000

-

-

-

-

12,500,000

4,500,000

410,000

50,000

-

40,000

5,000,000

450,000

50,000

-

-

-

500,000

200,000

50,000

-

-

-

250,000

2,000,000)

(800,000)

-

-

-

(2,800,000)

50,000

490,000

-

-

(40,000)

500,000

21,200,000

18,450,000

Aktifleştirilen Borçlanma Maliyetleri ve Amortisman Etkisi
2018 yılı Ağustos ayında alınan 400,000 TL tutarındaki makinenin finansmanı
banka kredisi ile yapılmış ve 50,000 TL tutarındaki faiz vergi mevzuatına
uygun olarak aktifleştirilmiştir. Makinenin kurulumu birkaç gün içinde
tamamlanmış ve üretime alınmıştır. Makine vergi düzenlemeleri açısından 10
yıl üzerinden amortismana tabi tutulur iken, faydalı ömrünün 15 yıl olduğu
belirlenmiştir.
Makine alındıktan sonra 1-2 gün içinde kullanıma hazır hale geldiğinden,
BOBİ FRS açısından aktifleştirilecek bir finansman gideri bulunmamaktadır
18
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(BOBİ FRS 17.2). Dolayısıyla aktifleştirilmiş bulunan 50,000 TL tutarındaki
finansman giderinin düzeltilmesi ve gider yazılması gerekmektedir.
BOBİ FRS maddi duran varlıkların amortismanlarının faydalı ömürler baz
alınarak hesaplanması gerektiğini belirtmektedir (BOBİ FRS 12.25). Söz
konusu makine için 10 yıl üzerinden yapılan amortisman hesaplamasının 15
yıl üzerinden yapılarak düzeltilmesi gerekmektedir.
Makinenin maliyet ve amortisman düzeltmesine ilişkin hesaplamalar
aşağıdaki gibi yapılmıştır:

THP
Satın Alma Bedeli
Akt. Fin. Gideri
Toplam Maliyet
Faydalı Ömür - yıl
Amortisman Oranı
Kullanım Süresi - ay
Birikmiş Amortisman

400,000
50,000
450,000
10
10%
12
45,000

BOBİ FRS
400,000
400,000
15
7%
5
11,111

Fark

50,000

33,889

Aktifleştirilen borçlanma giderlerinin giderleştirilmesi ve ilgili amortisman
düzeltmesi için yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
2018 / 6a
. FİNANSAL GİDERLER
.
Faiz vb. Giderler
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Tesis, Makine ve Cihazlar
Aktifleştirilen finansman giderlerinin
düzeltilmesi
/
.

.
50,000

50,000
.
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2018 / 6b
. MADDİ DURAN VARLIKLAR
.
Birikmiş Amortismanlar
SATIŞLARIN MALİYETİ
Amortisman Giderleri
Finansman gideri ve faydalı ömür
düzeltmesinin amortisman etkisi
/
.

.
33,889

33,889
.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket 2015 yılı Ocak ayından bu yana 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle maliyeti
1,000,000 TL, birikmiş amortismanı 200,000 TL (31 Aralık 2017 - 160,000
TL) olan bir binasını kiraya vermiş ve aylık 10,000 TL kira geliri elde
etmektedir. Şirket, BOBİ FRS uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkullerini
gerçeğe uygun değeriyle ölçmeyi tercih etmiştir. Yapılmış olan değerleme
çalışmaları sonucunda binanın gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2017 tarihi
itibariyle 1,200,000 TL, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ise 1,300,000 TL
olarak tespit edilmiştir.
BOBİ FRS uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkuller işletmenin kendi
kullanımında olan gayrimenkullerden ayrı olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla,
kiraya verilen binanın ve ilgili kira gelirinin finansal tablolarda ayrı sunulması
için aşağıdaki sınıflandırma kayıtları hazırlanmıştır:
2017 / 7a
.
. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
.
840,000
MADDİ DURAN VARLIKLAR
160,000
Birikmiş Amortismanlar
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1,000,000
Binalar
Yatırım amaçlı gayrimenkulün
sınıflandırılması
/
.
.
YAG
Yayılında sadece yatırım amaçlı gayrimenkul değil, bu gayrimenkulden
2018
elde edilen toplam 120,000 TL tutarındaki kira gelirinin de sınıflandırılması
gerekmektedir.
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302

2018 / 7a
. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Birikmiş Amortismanlar
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Binalar

.
800,000
200,000
1,000,000

ESAS FAAL. DİĞER GELİRLER
DİĞER FAAL. GELİRLER
YAG Kira Gelirleri
YAG ve ilgili kira gelirinin sınıflandırılması
/
.

120,000
120,000

.
YAG
Ya amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeriyle gösterilmesi için
Yatırım
yapılması gereken düzeltme kayıtları aşağıdaki gibidir:
2017 / 7b
. YATIRIM AMAÇLI .
GAYRİMENKULLER
DAĞITILMAMIŞ KARLAR
Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe
uygun değeriyle yansıtılması
/
.

.

2018 / 7b
. YATIRIM AMAÇLI .
GAYRİMENKULLER
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2017 düzeltmesinin 2018 yılına etkisi
/
.

.

360,000
360,000
.

360,000
360,000
.

2018 yılında yeniden değerleme düzeltmesi yapılırken, kayıtlarda binaya
ilişkin yazılan amortisman giderinin de düzeltilmesi gerekir. Bu örnekte
şirketin amortisman giderini esas faaliyetlerden diğer giderler hesabında
muhasebeleştirdiği kabul edilmiştir.
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2018 / 7c
.
. YATIRIM AMAÇLI .
GAYRİMENKULLER
ESAS FAAL. DİĞER GİDERLER
DİĞER FAAL. GELİRLER
YAG Değer Artış Kazançları
Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe
uygun değeriyle yansıtılması
/
.
.

140,000
40,000
100,000

Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü
2018 yılı Ekim ayında Şirket'in en büyük depolarından birisinin bulunduğu
bölgede yaşanan deprem sonucunda bir fay hattı tespit edilmiş ve bölgede yer
alan birçok binanın değer kaybına uğradığı görülmüştür. Bunun sonucunda
Şirket söz konusu depo binası için bir değer düşüklüğü testi yapmış ve
kayıtlarında 750,000 TL maliyet ve 150,000 TL birikmiş amortisman
değeriyle yansıtılan 50 yıl faydalı ömrü olduğu düşünülen binanın kullanım
değerinin 500,000 TL, net satış fiyatının ise 550,000 TL olduğunu tespit
etmiştir.
Maddi duran varlıklar maliyet ve geri kazanılabilir tutarın düşük olanıyla
yansıtılır (BOBİ FRS 18.1). Geri kazanılabilir tutar ise satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır
(BOBİ FRS 18.3).
BOBİ A.Ş.’nin deprem fay hattına yakın binasına ilişkin veriler dikkate
alındığında binanın geri kazanılabilir tutarı kullanım değerinden daha yüksek
olan net satış fiyatı 550,000 TL’dir. Defter değeri 600,000 TL (750,000 150,000) olduğuna göre 50,000 TL tutarında bir değer düşüklüğü karşılığı
ayrılması gerekmektedir. Düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
2018 / 8
.
. DİĞER FAALİYETLERDEN
.
GİDERLER
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Birikmiş Amortismanlar
MDV Değer Düşüklüğü Karşılığı
Binaya ilişkin değer düşüklüğü karşılığı
/
.
.

50,000
50,000
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F. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31 Aralık itibariyle maddi olmayan duran varlık hesap grubunun detayı
aşağıdaki gibidir:
31-12-2018
2,000,000

31-12-2017
2,000,000

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

300,000

300,000

263

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

1,500,000

1,250,000

268

Birikmiş Amortismanlar

(1,040,000)

(780,000)

2,760,000

2,770,000

260

Haklar

262

Toplam

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Şirket 2015 yılı Ocak ayında kurulmuş olup, yapmış olduğu 300,000 TL
kuruluş ve örgütlenme giderlerini aktifleştirmiştir ve 5 yılda amorti
etmektedir.
BOBİ FRS uyarınca kuruluş ve örgütlenme giderleri maddi olmayan duran
varlık tanımını karşılamamaktadır (BOBİ FRS 14.3) ve dolayısıyla oluştukları
dönemde gider yazılması gerekir.
Kayıtlarda aktifleştirilmiş olan kuruluş ve örgütlenme giderlerinin gider
yazılması için gerekli olan düzeltme kayıtları aşağıdaki gibidir:
2017 / 9
.
. MADDİ OLMAYAN .DURAN
VARLIKLAR
Birikmiş Amortismanlar
DAĞITILMAMIŞ KARLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin
düzeltilmesi
/
.
.

180,000
120,000
300,000
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305

2018 / 9a
.
. MADDİ OLMAYAN .DURAN
VARLIKLAR
Birikmiş Amortismanlar
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
2017 düzeltmesinin 2018 yılına etkisi
/
.
.
2018 / 9b
. MADDİ OLMAYAN .DURAN
VARLIKLAR
Birikmiş Amortismanlar
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Amortisman Giderleri
Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin
düzeltilmesi
/
.
Araştırma ve Geliştirme Giderleri

180,000
120,000
300,000

.
60,000
60,000

.

Şirket 2016 yılı içinde bir ARGE çalışması başlatmıştır. 2017 yıl sonunda
araştırma safhası başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şirket yönetimi ortaya
çıkan yeni ürünü satılabilir hale getirmek için gerekli faaliyetleri sürdürmeye
kararlıdır ve bunun için gerekli teknik ve finansal kaynağa sahiptir. 31 Aralık
2018 tarihi itibariyle geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Şirket söz
konusu harcamaları kayıtlarında aktifleştirmiş olup, henüz amortisman
sürecini başlatmamıştır.
BOBİ FRS kapsamında araştırma safhasında yapılan harcamalar
aktifleştirilememekte, gerçekleştiğinde gider olarak kar zarara yansıtılması
gerekmektedir (BOBİ FRS 14.16). Geliştirme safhasında yapılan harcamalar
ise belirli şartların yerine gelmesine bağlı olarak aktifleştirilir ve faydalı ömür
süresince amorti edilir.
Dolayısıyla, 1,250,000 TL tutarında aktifleştirilmiş olan araştırma giderlerinin
giderleştirilmesi için gerekli düzeltme kayıtları aşağıdaki gibidir:
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2017 / 10
.
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
.
1,250,000
MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Araştırma giderlerinin düzeltilmesi
/
.
.

1,250,000

2018 yılında yapılan harcamalar artık geliştirme projesi kapsamında
değerlendirildiğinden ve BOBİ FRS kapsamında geliştirme giderlerinin
aktifleştirilmesi için gerekli şartların da yerine gelmiş olduğu düşünülerek,
araştırma safhasına ilişkin harcamaların gider yazılmasına ilişkin 2017 kaydı
2018 yılı finansal tablolarına taşınacak, ancak bunun dışında ilave bir
düzeltme yapılmasına gerek olmayacaktır.
2018 / 10
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.

.

.

MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Araştırma giderlerinin düzeltilmesi
/
.

1,250,000
1,250,000

G. Finansal Yükümlülükler
31 Aralık itibariyle banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

300

31-12-2018

31-12-2017

1,000,000

500,000
500,000

Banka Kredileri

300.01

A Bankası

300.02

B Bankası

750,000

300.03

C Bankası

250,000

400
400.01

-

Uzun Vadeli Banka Kredileri

12,500,000

12,500,000

X Bankası

12,500,000

12,500,000
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Kayıtlarda dönem sonu faiz tahakkukları aşağıdaki şekilde hesaplanmış ve
381 Borç ve Gider Tahakkukları hesabına yansıtılmıştır:

31-12-2018

B Bankası

Tutar
750,000

C Bankası

250,000

X Bankası

12,500,000

Alındığı
tarih /
Son faiz
ödeme
tarihi

Vade
tarihi

01-09-18

01-09-19

01-03-18

01-03-19

01-06-18

01-06-23

faiz
oranı
20%

gün
121

faiz
tahak.
50,417

15%

305

31,771

15%

213

1,109,375
1,191,563

31-12-2017

A Bankası

Tutar
500,000

X Bankası

12,500,000

Alındığı
tarih /
Son faiz
ödeme
tarihi

Vade
tarihi

01-05-17

01-05-18

01-06-16

01-06-23

faiz
oranı
18%

gün
244

faiz
tahak.
61,000

15%

578

3,010,417
3,071,417

BOBİ FRS kapsamında banka kredilerin dönem sonunda itfa edilmiş
değeriyle yansıtılması gerekmektedir (BOBİ FRS 9.11). Genellikle kısa vadeli
kredilerde dönem sonu faiz hesaplamasının etkin faiz yöntemine göre
yapılması ile basit faiz hesabı yapılması arasında önemli bir fark oluşmaz.
Dolayısıyla, bu örnekte de aradaki fark ihmal edilmiş ve borç ve gider
tahakkukları hesabında yansıtılan dönem sonu faiz tahakkuklarının kredinin
üzerine sınıflandırılmasıyla yetinilmiştir.
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308

2017 / 11
. KARŞILIKLAR
.
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
KV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Kuruluşlarına Borçlar
KV banka kredilerine ilişkin faiz
tahakkuklarının sınıflandırılması
/
.

.

2018 / 11
. KARŞILIKLAR
.
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
KV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Kuruluşlarına Borçlar
KV banka kredilerine ilişkin faiz
tahakkuklarının sınıflandırılması
/
.

.

61,000
61,000

.

82,188
82,188

.

Uzun vadeli krediler için ise itfa edilmiş değer hesaplaması aşağıdaki şekilde
yapılmıştır:
XIRR

14.6%

ödeme
tarih
(12,500,000)
01-06-16
01-06-17
3,750,000
01-06-18
1,875,000
01-06-19
1,875,000
01-06-20
1,875,000
01-06-21
1,875,000
01-06-22
1,875,000
01-06-23
12,500,000
01-06-23
İtfa edilmiş değeri
Kayıtlarda – anapara
- faiz
Fark

31-12-2018
itfa edilmiş
gün
değer

31-12-2017
itfa edilmiş
gün
değer

152
518
883
1,248
1,613
1,613

152
517
883
1248
1613
1978
1978

1,770,171
1,541,174
1,342,308
1,169,104
1,018,248
6,788,322
13,629,327
12,500,000
1,109,375
19,952

3,540,342
1,541,757
1,342,308
1,169,104
1,018,248
886,859
5,912,391
15,411,009
12,500,000
3,010,417
(99,407)
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31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, uzun vadeli kredilerin itfa edilmiş değeri
15,411,009 TL olarak hesaplanmıştır; bunun 3,540,342 TL’si kısa vadeli,
kalan 11,870,667 TL’si uzun vadelidir.
2017 yıl sonunda uzun vadeli kredinin itfa edilmiş değeriyle gösterilmesi için
gerekli olan düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
2017 / 12
.
. KARŞILIKLAR
.
3,010,417
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
UV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
629,333
Finans Kuruluşlarına Borçlar
KV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Kuruluşlarına Borçlar
DAĞITILMAMIŞ KARLAR
Finans Kuruluşlarına Borçlar
UV kredilerin itfa edilmiş değeriyle gösterilmesi
/
.
.

3,540,343
99,407

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, uzun vadeli kredinin itfa edilmiş değeri
13,629,327 TL’dir; bunun 1,770,171 TL’si kısa vadeli, kalan 11,859,156
TL’si uzun vadelidir.
2018 yıl sonunda uzun vadeli kredinin itfa edilmiş değeriyle gösterilmesi için
gerekli olan düzeltme kayıtları aşağıdaki gibidir:
2018 / 12a
. FİNANSAL GİDERLER
.

.

.
99,407

Faiz vb. Giderler
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2017 düzeltmesinin 2018 yılına etkisi
/

99,407
.
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2018 / 12b
. KARŞILIKLAR
.
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
UV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Kuruluşlarına Borçlar
FİNANSAL GİDERLER
Faiz vb. Giderler
KV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Kuruluşlarına Borçlar
UV Kredilerin itfa edilmiş değeriyle
yansıtılması
/
.

.
1,109,375
640,844
19,952
1,770,171

.

H. Karşılıklar
Garanti Karşılığı
Şirket satmakta olduğu bir grup ürünleri için müşterilerine 1 yıl garanti
vermektedir. Geçmiş tecrübeler doğrultusunda satışı yapılan ürünlerin
%85'inin hatasız olduğu, %5'inde önemli hatalar olduğu, %10'nunda ise küçük
hatalar olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama birim maliyet küçük tamiratlar
için 20 TL, büyük tamiratlar için ise 80 TL olarak öngörülmüştür. 31 Aralık
2018 tarihi itibariyle garanti kapsamında olan ürün miktarı 100,000 adettir. 31
Aralık 2017 tarihi itibariyle hesaplanan garanti karşılığı 400,000 TL'dir.
Bu bilgiler çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle garanti karşılığı
aşağıda hesaplanmıştır:

Toplam Satışlar
100,000 adet
Birim Maliyet
Toplam Maliyet

Hatasız
85%
85,000

Küçük
Hatalar
10%
10,000

Büyük
Hatalar
5%
5,000

20

80

200,000

400,000

Toplam

600,000
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Garanti karşılığının finansal tablolara yansıtılması için gerekli olan düzeltme
kayıtları aşağıdaki gibidir:
2017 / 13
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
.
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Garanti karşılıklarının ayrılması
/
.

.
400,000
400,000

.

2018 / 13a
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2017 düzeltme kaydının 2018 yılına etkisi
/
.

.

2018 / 13b
. SATIŞLARIN MALİYETİ
.
Karşılık Giderleri
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Garanti karşılıklarının ayrılması
/
.

.

400,000
400,000

.

200,000
200,000

.

Dava Karşılığı
2018 yılı içinde işten çıkarılan bir personel haksız yere işten çıkarıldığını iddia
ederek işe iade davası açmıştır. Şirket bu kişiyi tekrar işe almak
istemeyeceğinden, davayı kaybetmesi durumunda ilave tazminat ödemek
zorunda kalacaktır. Şirket avukatı kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu ve
bunun sonucunda da katlanılacak maliyetin yaklaşık 50,000 TL'yi bulacağını
belirtmektedir.
Davayı kaybetme ihtimalinin kazanma ihtimalinden yüksek olduğu ve kaynak
çıkışının da güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olduğu dikkate alındığında
devam eden söz konusu dava için bir karşılık ayrılması gerekmektedir.
Düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir:
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312

2018 / 14
.
. DİĞER FAALİYETLERDEN
.
GİDERLER
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Dava karşılığının ayrılması
/
.
.

50,000
50,000

İ. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Prim Sistemi
Şirket politikası uyarınca, satış personeli yıl içinde önceden belirlenmiş
hedeflere ulaşması halinde prim ödemesine hak kazanmaktadır. 2017 yılı
performansına ilişkin olarak 2018 yılı Mart ayında yapılan prim ödemesi
75,000 TL'dir. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle yapılan performans
değerlendirmesi sonucu 2019 yılı Mart ayında ödenmesi planlanan satış
primleri toplamının 125,000 TL olması beklenmektedir.
Primler ödendiği zaman bordroya dahil edilip muhasebeleştirildiğinden BOBİ
UFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda primlerin ilgili dönem finansal
tablolarına yansıtılabilmesi için aşağıdaki düzeltme kayıtlarının yapılması
gerekmektedir:
2017 / 15
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
.

.

.
75,000

KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Prim karşılıklarının ayrılması
/

75,000

.

2018 / 15a
.
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.
75,000
PAZARLAMA GİDERLERİ
75,000
2017 düzeltme kaydının 2018 yılına etkisi
/
.
.
2017 yılına ilişkin primlerin 2018 yılında ödendiği açıkça belirtildiği için,
2017 yılı düzeltme kaydı 2018 yılına ters çevrilerek taşınmıştır.
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313

2018 / 15b
. PAZARLAMA GİDERLERİ
.
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Prim karşılıklarının ayrılması
/
.

.
125,000
125,000

.

Ücretli İzinler
Şirket'in mavi yakalı personeline ilişkin izin politikası, izinlerin hak edildiği
yılda kullandırılması olup, bir sonraki yıla sarkan herhangi bir izin
bulunmamaktadır. Beyaz yakalı çalışanlara ilişkin olarak ise kullanılmayan
izinler bir sonraki yıla devretmektedir. Beyaz yakalı personele7 ilişkin
birikmiş izin tutarı 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 60,000 TL olarak, 31 Aralık
2017 tarihi itibariyle 20,000 TL olarak hesaplanmıştır.
Hak edilmiş ancak henüz kullanılmamış izinlere ilişkin yükümlülüğün
finansal tablolara yansıtılması için gerekli düzeltme kayıtları aşağıdaki
gibidir:
2017 / 16
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
.
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
İzin karşılıklarının ayrılması
/
.
2018 / 16a
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.
KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2017 düzeltme kaydının 2018 yılına etkisi
/
.

.
20,000
20,000

.
.
20,000
20,000

.

Devreden izni olan beyaz yakalı personelin tamamının idari personel olduğu (satış
personelinin devreden izni olmadığı) varsayılarak izin ücreti genel yönetim
giderlerine yansıtılmıştır.
7
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Kullanılan ve devredilen izinlerin takibini bire bir yapmak uygulamada çok
zor olduğu için 2017 düzeltme kaydının 2018 yılına etkisi taşınarak
yansıtılmıştır. Böylece 2018 yılsonunda sadece aradaki fark için düzeltme
yapılmıştır.
2018 / 16b
. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
.

.

KARŞILIKLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
İzin karşılıklarının ayrılması
/

.
40,000
40,000

.

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Mevcut iş kanunu hükümleri dikkate alınarak BOBİ FRS uyarınca (BOBİ FRS
19.17) 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı
aşağıda sunulmuştur.
Hesaplamada kullanılan varsayımlar aşağıdaki gibidir:
•

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 5,434 TL

•

Kıdem tazminatının ayrıldığında her çalışana ödendiği varsayılmıştır.

•

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı:
80,000TL

•

Personel giderlerinin faaliyet giderlerine dağılım oranı:
o

Satışların maliyeti - %50 (stok etkisi ihmal edilmiştir)

o

Genel yönetim giderleri - %30

o

Pazarlama giderleri - %20
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İsim
Çalışan 1
Çalışan 2
Çalışan 3
Çalışan 4
Çalışan 5
Çalışan 6
Çalışan 7
Çalışan 8
Çalışan 9
Çalışan 10
…
…
…
Çalışan 50

İşe Başlama
Tarihi
05-05-15
10-08-15
01-02-16
12-04-16
05-06-17
12-06-17
07-01-17
20-02-18
20-02-18
01-05-18

Çalışılan
Toplam Süre
3.71
3.44
2.96
2.76
1.59
1.58
2.01
0.87
0.87
0.68

02-12-18

0.08

Giydirilmiş
Brüt Ücret
1,705
1,705
1,646
1,646
18,006
7,748
1,705
1,646
1,646
5,816

Kıdem
Tazminatı
6,329
5,870
4,865
4,540
8,665
8,559
3,425
1,436
1,436
3,683

13,448

438

Toplam Kıdem Tazminatı Karşılığı - 31.12.2018

150,000

Kıdem tazminatı karşılığının finansal tablolara yansıtılması için gereken
düzeltme kayıtları aşağıdaki gibidir:
2017 / 17
. DAĞITILMAMIŞ KARLAR
.
UV KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması
/
.
2018 / 17a
. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
.
UV KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2017 düzeltme kaydının 2018 yılına etkisi
/
.
326
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.
80,000
80,000

.
.
80,000
80,000

.

2018 / 17b
. SATIŞLARIN MALİYETİ
.
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
PAZARLAMA GİDERLERİ
UV KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması
/
.

.
35,000
21,000
14,000
70,000

.

J. Hasılat
Mal ve hizmet satışı
Şirket, 20 Aralık 2018 tarihinde 450,000 TL tutarında makine satmış ve
50,000 TL tutarında 1 yıllık bakım anlaşması imzalamıştır. Bakım hizmeti
aylık olarak yapılacak ziyaretlerle yerine getirilecektir. 500,000 TL fatura
edilmiş ve tahsilat yapılmıştır.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle makine teslimi yapılmış ancak henüz bakım
hizmeti verilmemiştir. Sözleşme kapsamında bakım hizmeti 2019 yılında
periyodik ziyaretler yapılarak verilecektir. Dolayısıyla henüz BOBİ FRS
uyarınca hizmet sunumuna ilişkin hasılat kaydı için gerekli şartlar
oluşmamıştır (BOBİ FRS 5.18). 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle şirketin
yükümlülüğü olan bakım hizmetine ilişkin 500 TL ertelenmiş gelir olarak
yansıtılacaktır. Fatura kesildiği için kayıtlarda hasılat yazılmış olan bu tutar
için aşağıdaki şekilde bir düzeltme kaydı yapılması gerekmektedir:
2018 / 18
. SATIŞ HASILATI .

.

.
50,000

DİĞER KV YÜKÜMLÜLÜKLER
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Henüz verilmeyen hizmet gelirinin
düzeltilmesi
/

50,000

.

Faturalanmış ama elde tutulan mallar
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle müşteriye faturalanmış ancak sevkiyatı
yapılmamış malların satış bedeli 250,000 TL ve maliyeti 150,000 TL olarak
tespit edilmiştir. Müşterinin söz konusu malların riskini üstlendiğine dair açık
bir beyanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, BOBİ FRS uyarınca mal satışına
35
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ilişkin hasılat kaydı için gerekli şartlar oluşmamıştır (BOBİ FRS 5.14).
Yapılması gereken düzeltme kayıtları aşağıdaki gibidir:
2018 / 19a
. SATIŞ HASILATI .
DİĞER KV YÜKÜMLÜLÜKLER
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gönderilmeyen malların satış kaydının
düzeltilmesi
/
.

.

2018 / 19b
. STOKLAR
.
Mamul Stokları
SATIŞLARIN MALİYETİ
Gönderilmeyen malların maliyet kaydının
düzeltilmesi
/
.

.

250,000
250,000

.

150,000
150,000
.

K. Ertelenmiş Vergi
BOBİ FRS uyarınca büyük işletmelerin finansal tablolarında ertelenmiş vergi
tutarını sunmaları zorunludur (BOBİ FRS 23.3). Hasılat ve aktif toplamı
tutarları belirlenen sınırların üzerinde olduğu için BOBİ A.Ş. büyük işletme
sınıfındadır ve yukarıda anlatılan düzeltmelerin vergi etkisini yansıtan
ertelenmiş vergi hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır:
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31 Aralık 2018

Geçici
Farklar
Vadeli mevduat faiz
tahakkuku
Menkul kıymetler
değerleme
Şüpheli ticari alacak
karşılığı

Ertelenmiş
Vergi
Varlığı /
(Yüküm.)

31 Aralık 2017
Ertelenmiş
Vergi
Varlığı /
(Yüküm.)

Geçici
Farklar

(6,691)

(1,472)

(9,282)

(2,042)

(119,854)

(26,367)

(44,298)

(9,746)

302,500

66,550

334,500

73,590

19,952

3,990

(99,407)

(19,881)

10,000

2,000

-

-

430,000

94,600

390,000

85,800

16,111

3,222

-

-

(500,000)

(100,000)

(360,000)

(72,000)

50,000

10,000

-

-

60,000

12,000

120,000

24,000

1,250,000

250,000

1,250,000

250,000

600,000

132,000

400,000

88,000

Dava karşılıkları

50,000

10,000

-

-

Prim tahakkukları

125,000

27,500

75,000

16,500

İzin karşılıkları
Kıdem tazminatı
karşılığı

60,000

13,200

40,000

8,800

150,000

30,000

80,000

16,000

Ertelenen satışlar

150,000

33,000

-

-

Ertelenmiş Vergi Varlığı

561,223

Kredi faiz tahakkuku
Yedek parça
amortismanı
Stok değer düşüklüğü
karşılığı
MDV maliyet farkları
YAG gerçeğe uygun
değer farkı
MDV değer
düşüklüğü
MODV - kuruluş ve
örgütlenme
MODV - araştırma ve
geliştirme
Garanti karşılıkları

459,021

Ertelenmiş vergi, zamanlama farkı tersine döndüğünde geçerli olması
beklenen vergi kanunları ve vergi oranları dikkate alınarak hesaplanır (BOBİ
FRS 23.35). Mevcut vergi kanunları doğrultusunda Türkiye’de kurumlar
vergisi oranı % 20 olmakla birlikte, 2018 ila 2020 yıllarında kurumlar vergisi
oranı % 22 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla tespit edilen geçici farklardan
2018 ila 2020 yıllarında ortadan kalkması beklenenler için % 22, sonraki
yıllarda ortadan kalkması beklenenler için ise % 20 vergi oranı kullanılacaktır.
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Uygulama kolaylığı açısından kısa vadeli varlık ve yükümlülüklerden
kaynaklanan farkların bir sonraki yıl ortadan kalkacağı kabul edilerek % 22
oranı kullanılırken, uzun vadeli varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan
geçici farklar için % 20 oranı kullanılmıştır.
Ertelenmiş verginin finansal tablolara yansıtılması için gerekli olan muhasebe
kayıtları aşağıdaki gibidir:
2017 / 20
. ERTELENMİŞ VERGİ
. VARLIĞI
DAĞITILMAMIŞ KARLAR
Geçici farkların ertelenmiş vergi etkisi
/
.

.
459,021
459,021
.

2018 / 20a
. ERTELENMİŞ VERGİ
. VARLIĞI
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2017 düzeltme kaydının 2018 yılına etkisi
/
.

.

2018 / 20b
. ERTELENMİŞ VERGİ
. VARLIĞI
VERGİ GELİRİ / GİDERİ
Ertelenmiş Vergi Geliri
Geçici farkların ertelenmiş vergi etkisi
/
.

.

459,021
459,021
.

102,202
102,202

.

Ertelenmiş vergiyle birlikte, finansal tablolarda BOBİ FRS uyarınca yapılması
gereken düzeltme kayıtları tamamlanmış oldu. Aşağıdaki tablolarda 31 Aralık
2017 ve 2018 tarihleri itibariyle yapılan düzeltme kayıtlarının finansal
tablolara etkisi yansıtılmış8 ve dönemin finansal tabloları bu doğrultuda
hazırlanmıştır.

Yapılan düzeltmeler, kolay takip edilebilmesi için numaralandırılmıştır, ancak 2017
yılı numaraları 2018 kayıtlarıyla uyumlu olması açısından sıra takip etmemektedir;
kullanılmayan numaralar bulunmaktadır.

8
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31 Aralık 2017

BORÇ / (ALACAK)

VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Mak. ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan DV
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan DV
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
KAYNAKLAR
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri
Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karş.
Diğer Kısa Vadeli Yüküm.
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karş.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Dağıtılmamış Karlar

1
mevduat

THP
9,545,000
2,750,000
15,750,000
175,000
3,000,000
6,910,000
7,090,000
120,000
130,000
450,000
2,991,101

100,384

2
men.kıy.
44,298

3
şüp.al.

4
X

5
NGD

(334,500)

(390,000)

(91,101)

1,800,000

5,500,000
12,500,000
4,500,000
450,000
200,000
50,000
(2,000,000)
1,250,000
2,000,000
300,000
(780,000)
320,000

(500,000)
(8,900,000)
(1,210,000)
(1,500,000)
(3,500,000)
(1,079,980)
(3,071,417)
(12,500,000)

(10,000,000)
(1,000,000)
(31,739,704)

321

(9,283)

(44,298)

334,500

390,000

39

31 Aralık 2017

BORÇ / (ALACAK)

VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve
Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal
Yatırımlar
Yatırım
Amaçlı
Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Mak. ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan DV
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan
DV
Birikmiş
İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
KAYNAKLAR
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri
Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karş.
Diğer Kısa Vadeli Yüküm.
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karş.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Dağıtılmamış Karlar

6
X

7
YAG

8
X

9
kur.örg.

10
ARGE

11
KV
kredi

1,200,000

(1,000,000)

160,000
(1,250,000)
(300,000)
180,000

(61,000)

61,000

(360,000)

120,000

1,250,000

14
322

31 Aralık 2017

BORÇ / (ALACAK)

VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve
Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal
Yatırımlar
Yatırım
Amaçlı
Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Mak. ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan DV
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan
DV
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
KAYNAKLAR
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri
Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karş.
Diğer Kısa Vadeli Yüküm.
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karş.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Dağıtılmamış Karlar

12
UV kredi

13
garanti

14
X

15
prim

16
izin

(400,000)

(75,000)

(40,000)

400,000

75,000

40,000

(3,540,343)

3,010,417

629,333

(99,407)

15
323

31 Aralık 2017

BORÇ / (ALACAK)

VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve
Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal
Yatırımlar
Yatırım
Amaçlı
Gayrimenkuller
Maddi
Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Mak. ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan DV
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan
DV
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
KAYNAKLAR
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri
Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karş.
Diğer Kısa Vadeli Yüküm.
Finansal Yükümlülükler
Finans Kur. Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karş.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Dağıtılmamış Karlar

17
kıdem

18
X

19
X

20
ert.vergi

BOBİ FRS
9,645,384
2,794,298
15,415,500
175,000
3,000,000
6,910,000
6,700,000
120,000
130,000
450,000
2,900,000
1,800,000
1,200,000
5,500,000
11,500,000
4,500,000
450,000
200,000
50,000
(1,840,000)

459,021

0
2,000,000
0
(600,000)
320,000
459,021

(4,101,343)
(8,900,000)
(1,210,000)
(1,500,000)
(3,500,000)
(1,079,980)
(515,000)
(11,870,667)
(80,000)

(80,000)

(10,000,000)

80,000

(459,021)

(1,000,000)
(30,022,213)

16
324

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

THP

1

2

3

4

mevduat

men.kıy.

şüp.ala.

yed.par.

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar

10,550,000

255,302

1,320,000

Ticari Alacaklar

20,750,000

Diğer Alacaklar

125,000

119,854
(302,500)

Stoklar
Ham Madde ve Malzeme

3,500,000

Mamuller

8,145,000

Ticari Mallar

8,855,000

Diğer Stoklar

350,000

Verilen Avanslar

150,000

Peşin Ödenmiş Giderler

1,600,000

Diğer Dönen Varlıklar

4,230,584

(200,000)

(248,612)

Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar

1,800,000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar

2,500,000
12,500,000
5,000,000

Taşıtlar

500,000

Demirbaşlar

250,000

Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar

200,000

500,000
(2,800,000)

(10,000)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri

1,500,000

Gayri Maddi Haklar

2,000,000

Diğer Maddi Olmayan DV
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar

300,000
(1,040,000)
500,000

Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

17
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

5

6

7

8

9

NGD

bor.mal.

YAG

değ.düş.

kur.örg.

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar

(25,000)
(405,000)

Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

1,300,000

Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar

(1,000,000)

Tesis, Makine ve Cihazlar

(50,000)

Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar

33,889

200,000

(50,000)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan DV

(300,000)

Birikmiş İtfa Payları

240,000

Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

18
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

10

11

12

13

14

ARGE

KV kredi

UV kredi

garanti

dava

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri

(1,250,000)

Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan DV
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

19

327

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

15

16

17

18

19

prim

izin

kıdem

hizmet

sevkiyat

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar

150,000

Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan DV
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

20

328

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

20
ert.vergi

BOBİ FRS

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri

10,805,302

Finansal Yatırımlar

1,439,854

Ticari Alacaklar

20,447,500

Diğer Alacaklar

125,000

Stoklar
Ham Madde ve Malzeme

3,500,000

Mamuller

8,120,000

Ticari Mallar

8,600,000

Diğer Stoklar

150,000

Verilen Avanslar

150,000

Peşin Ödenmiş Giderler

1,600,000

Diğer Dönen Varlıklar

3,981,972

Toplam Dönen Varlıklar

58,919,628

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar

1,800,000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

1,300,000

Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler

2,500,000

Binalar

11,500,000

Tesis, Makine ve Cihazlar

5,150,000

Taşıtlar

500,000

Demirbaşlar

250,000

Verilen Avanslar

500,000

Birikmiş Amortismanlar

(2,626,111)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri

250,000

Gayri Maddi Haklar

2,000,000

Diğer Maddi Olmayan DV

0

Birikmiş İtfa Payları

(800,000)

Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı

500,000
561,223

561,223

Toplam Duran Varlıklar

23,385,112

TOPLAM VARLIKLAR

82,304,740

21
329

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

THP

1

2

3

4

mevduat

men.kıy.

şüp.ala.

yed.par.

(9,282)

(44,298)

334,500

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar

(1,000,000)

Ticari Borçlar

(8,250,000)

Diğer Borçlar

(250,000)

Alınan Avanslar

(750,000)

Ödenecek Vergi ve Benzeri Yük.

(1,750,000)

Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

(988,794)
(1,191,563)

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar

(12,500,000)

Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Toplam Uzun Vadeli Yüküm.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye

(10,000,000)

Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları

(1,647,988)
(31,091,716)

Dönem Net Karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

22
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

5

6

7

8

9

NGD

bor.mal.

YAG

değ.düş.

kur.örg.

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yük.
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Toplam Uzun Vadeli Yüküm.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları

390,000

(360,000)

120,000

Dönem Net Karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

23
331

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

10

11

12

13

14

ARGE

KV kredi

UV kredi

garanti

dava

(600,000)

(50,000)

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar

(82,188)

(1,770,171)

82,188

1,109,375

Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yük.
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar

640,844

Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Toplam Uzun Vadeli Yüküm.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları

1,250,000

(99,407)

400,000

Dönem Net Karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

24
332

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

15

16

17

18

19

prim

izin

kıdem

hizmet

sevkiyat

(125,000)

(60,000)
(50,000)

(250,000)

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yük.
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları

(150,000)

Toplam Uzun Vadeli Yüküm.
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları

75,000

40,000

80,000

Dönem Net Karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

25
333

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

20
ert.vergi

BOBİ FRS

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar

(2,852,359)

Ticari Borçlar

(8,250,000)

Diğer Borçlar

(250,000)

Alınan Avanslar

(750,000)

Ödenecek Vergi ve Benzeri Yük.

(1,750,000)

Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları

(988,794)

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

(835,000)

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

(300,000)

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

(15,976,152)

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar

(11,859,156)

Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları

(150,000)

Toplam Uzun Vadeli Yüküm.

(12,009,156)

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye

(10,000,000)

Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları

(1,647,988)
(459,021)

Dönem Net Karı

(29,374,225)
(13,297,219)

Toplam Özkaynaklar

(54,319,432)

TOPLAM KAYNAKLAR

(82,304,740)

26
334

BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

THP

1

2

3

4

mevduat

men.kıy.

şüp.ala.

yed.par.

GELİR TABLOSU
Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti

(164,565,316)
120,375,000

10,000

Brüt Kar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

8,025,000
15,950,000

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

(150,000)

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

150,000

(32,000)

Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
YAG Kira Geliri
YAG Değer Artış ve Satış Kaz.
MDV / MODV Satış Kazançları

(500,000)

Diğer Faaliyetlerden Giderler
MDV / MODV Satış Zararları
Diğer
Finansal Gelirler
Faiz, Kar payı vb. Gelirler

(600,000)

Kur Farkı Gelirleri

(325,382)

Fin.Yat. Satış Kazançları

(30,000)

Fin.Yat.Değ. Artış Kazançları

2,592

(70,556)
(25,000)
(30,000)

Finansal Giderler
Faiz vb. Giderler
Kur Farkı Giderleri

2,700,000
750,000

Dönem Karı
Dönem Vergi Gideri

4,555,175

Ertelenmiş vergi Geliri
Dönem Net Karı

27
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

5

6

7

8

9

NGD

bor.mal.

YAG

değ.düş.

kur.örg.

GELİR TABLOSU
Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti

40,000

(33,889)

Brüt Kar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

(60,000)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

120,000

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

(40,000)

Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
YAG Kira Geliri

(120,000)

YAG Değer Artış ve Satış Kaz.

(100,000)

MDV / MODV Satış Kazançları
Diğer Faaliyetlerden Giderler
MDV / MODV Satış Zararları
Diğer

50,000

Finansal Gelirler
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Fin.Yat. Satış Kazançları
Fin.Yat.Değ. Artış Kazançları
Finansal Giderler
Faiz vb. Giderler

50,000

Kur Farkı Giderleri
Dönem Karı
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş vergi Geliri
Dönem Net Karı

28
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

10

11

12

13

14

ARGE

KV kredi

UV kredi

garanti

dava

GELİR TABLOSU
Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti

200,000

Brüt Kar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
YAG Kira Geliri
YAG Değer Artış ve Satış Kaz.
MDV / MODV Satış Kazançları
Diğer Faaliyetlerden Giderler
MDV / MODV Satış Zararları
Diğer

50,000

Finansal Gelirler
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Fin.Yat. Satış Kazançları
Fin.Yat.Değ. Artış Kazançları
Finansal Giderler
Faiz vb. Giderler

119,360

Kur Farkı Giderleri
Dönem Karı
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş vergi Geliri
Dönem Net Karı

29
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

15

16

17

18

19

prim

izin

kıdem

hizmet

sevkiyat

50,000

250,000

GELİR TABLOSU
Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti

35,000

(150,000)

Brüt Kar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Giderleri

50,000

Genel Yönetim Giderleri

14,000
20,000

21,000

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
YAG Kira Geliri
YAG Değer Artış ve Satış Kaz.
MDV / MODV Satış Kazançları
Diğer Faaliyetlerden Giderler
MDV / MODV Satış Zararları
Diğer
Finansal Gelirler
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Fin.Yat. Satış Kazançları
Fin.Yat.Değ. Artış Kazançları
Finansal Giderler
Faiz vb. Giderler
Kur Farkı Giderleri
Dönem Karı
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş vergi Geliri
Dönem Net Karı

30
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BOBİ A.Ş.
Finansal Tabloların Hazırlanması
31 Aralık 2018

BORÇ / (ALACAK)

20
ert.vergi

BOBİ FRS

GELİR TABLOSU
Satış Hasılatı

(164,265,316)

Satışların Maliyeti

120,476,111

Brüt Kar

(43,789,205)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

0

Pazarlama Giderleri

8,089,000

Genel Yönetim Giderleri

15,931,000

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

(30,000)

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

78,000

Esas Faaliyet Karı

(19,721,205)

Diğer Faaliyetlerden Gelirler
YAG Kira Geliri

(120,000)

YAG Değer Artış ve Satış Kaz.

(100,000)

MDV / MODV Satış Kazançları

(500,000)

Diğer Faaliyetlerden Giderler
MDV / MODV Satış Zararları

0

Diğer

100,000

Finansal Gelirler
Faiz, Kar payı vb. Gelirler

(667,964)

Kur Farkı Gelirleri

(325,382)

Fin.Yat. Satış Kazançları

(5,000)

Fin.Yat.Değ. Artış Kazançları

(30,000)

Finansal Giderler
Faiz vb. Giderler

2,869,360

Kur Farkı Giderleri

750,000

Dönem Karı

(17,750,191)

Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş vergi Geliri

4,555,175
(102,203)

Dönem Net Karı

(102,203)
(13,297,219)

31
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BOBİ A.Ş.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle
FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Verilen Avanslar
Birikmiş Amortismanlar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş İtfa Payları
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

31 Aralık 2018

31 Aralık 2017

10,805,302
1,439,854
20,447,500
125,000

9,645,383
2,794,298
15,415,500
175,000

3,500,000
8,120,000
8,600,000
150,000
150,000
1,600,000
3,981,972
58,919,628

3,000,000
6,910,000
6,700,000
120,000
130,000
450,000
2,900,000
48,240,182

1,800,000
1,300,000

1,800,000
1,200,000

2,500,000
11,500,000
5,150,000
500,000
250,000
500,000
(2,626,111)

5,500,000
11,500,000
4,500,000
450,000
200,000
50,000
(1,840,000)

250,000
2,000,000
(800,000)
500,000
561,223
23,385,112

2,000,000
(600,000)
320,000
459,021
25,539,021

82,304,740

73,779,203

32
340

BOBİ A.Ş.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle
FİNANSAL DURUM TABLOSU

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Dönem Net Karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

31 Aralık 2018

31 Aralık 2017

2,852,359
8,250,000
250,000
750,000
1,750,000

4,101,343
8,900,000
1,210,000
1,500,000
3,500,000

988,794
835,000
300,000
15,976,152

1,079,980
515,000
20,806,323

11,859,156

11,870,667

150,000
12,009,156

80,000
11,950,667

10,000,000

10,000,000

1,647,988
29,374,225
13,297,219
54,319,432

1,000,000
30,022,213

82,304,740

73,779,203

41,022,213

33
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BOBİ A.Ş.
1 Ocak – 31 Aralık 2018 Dönemine İlişkin
KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Kira Geliri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış ve Satış Kazançları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satış Kazançları
Diğer Faaliyetlerden Giderler
Diğer
Finansal Gelirler
Faiz, Kar payı vb. Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Finansal Yatırım Satış Kazançları
Finansal Yatırım Değer Artış Kazançları
Finansal Giderler
Faiz vb. Giderler
Kur Farkı Giderleri
Dönem Karı
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş vergi Geliri
Dönem Net Karı

164,265,316
(120,476,111)
43,789,205
(8,089,000)
(15,931,000)
30,000
(78,000)
19,721,205
120,000
100,000
500,000
(100,000)
667,964
325,382
5,000
30,000
(2,869,360)
(750,000)
17,750,191
(4,555,175)
102,203
13,297,219

Bu çalışma kapsamında sadece finansal durum tablosu ve kar veya zarar
tablosu hazırlanmıştır. Ancak, BOBİ FRS kapsamında finansal tabloların
tamamlanabilmesi için nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve ilgili
dipnotların da hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca bu örnekte sadece tek dönem finansal tablo hazırlanmasının sebebi ilk
uygulama yılı olmasıydı; bundan sonraki yıllarda tüm finansal tablolar ve
dipnotlar önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak hazırlanacaktır.
34
342

EKLER

343

344

MÜNFERİT FİNANSAL TABLOLAR

196

345

EK 1 - FİNANSAL DURUM TABLOSU

UYGULAMA ÖRNEĞİ

……..… ŞİRKETİ ……..… TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar
Ödeme Çağrısı Yapılmış Sermaye Alacağı
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Taraflardan Alacaklar
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Yarı Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Taraflardan Alacaklar
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

197

346

FİNANSAL
TABLOLAR

Diğer Finansal Yatırımlar

EKLER

……..… ŞİRKETİ ……..… TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Binalar
Yeraltı ve Yerüstü Yapıları
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Şerefiye
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar
Ortaklara Borçlar

FİNANSAL
TABLOLAR

Diğer Taraflara Borçlar

198

347

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

……..… ŞİRKETİ ……..… TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar
Ortaklara Borçlar
Diğer Taraflara Borçlar
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Vergi Karşılıkları
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Gelirler
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

199

348

FİNANSAL
TABLOLAR

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

……..… ŞİRKETİ ……..… TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Paylara İlişkin Primler
Yeniden Değerleme Yedeği
Yabancı Para Çevrim Farkları
Korunma Yedeği
Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve
Kayıplarından Paylar*
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
Dönem Net Kârı/Zararı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

FİNANSAL
TABLOLAR

* Bu kalem bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki veya müşterek girişimlerdeki yatırımların özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmesi durumunda
kullanılır.

200

349

EK 2 - KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
………….. ŞİRKETİ ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti (-)
Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları
Brüt Kâr/Zarar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Kâr Payları
Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından Paylar*
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kira Gelirleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış ve Satış Kazançları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satış Kazançları
Diğer Gelirler
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)
Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Zararlarından
Paylar*
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalış ve Satış Zararları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satış Zararları
Diğer Giderler
Finansal Gelirler
Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Finansal Yatırımlar Satış Kazançları
Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları
Net Parasal Pozisyon Kazançları
Diğer Finansal Gelirler

201

350

FİNANSAL
TABLOLAR

* Bu kalem bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki veya müşterek girişimlerdeki yatırımların özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmesi durumunda
kullanılır.

………….. ŞİRKETİ ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Finansal Giderler (-)
Faiz vb. Giderler
Kur Farkı Giderleri
Finansal Yatırımlar Satış Zararları
Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları
Net Parasal Pozisyon Kayıpları
Diğer Finansal Giderler
Dönem Kârı veya Zararı
Vergi Gideri (-)

202

351

EK 3 - ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

FİNANSAL
TABLOLAR

Dönem Net Kârı veya Zararı

203

352

Ödenmiş
Sermaye

Geri
Alınmış
Paylar

Paylara
İlişkin
Primler

Yeniden
Değerleme
Yedeği

Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Korunma
Yedeği
Girişimlerin Kazanç ve
Kayıplarından Paylar

Bağlı Ortaklıkların,

……….… ŞİRKETİ ……….… DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(TL)

Özkaynaklarda Kaydedilen Kazanç veya Kayıplardan Geçmiş Yıl Kârlarına/
Zararlarına Aktarılan Tutarlar

Dönemde Ortaya Çıkan Kazanç veya Kayıplardan Paylar*

Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları

Paylara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Primler

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

Dönem Kârı veya Zararı

Yanlışlıklara İlişkin Düzeltmeler

ÖNCEKİ DÖNEM

EK 3 - ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Kâr
Yedekleri

Geçmiş
Dönem
Yıllar
Net Kârı /
Kârları /
Zararı
Zararları

Özkaynak
Toplamı

CARİ DÖNEM

FİNANSAL
TABLOLAR

204

353

Sermaye

Alınmış
Farkları

Para

……….… ŞİRKETİ ……….… DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(TL)
Özkaynak
Toplamı

EK 4 -NAKİT AKIŞ TABLOSU
1. SEÇENEK: DOĞRUDAN YÖNTEM
………….. ŞİRKETİ ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem

Önceki
Dönem

A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Nakit Girişi (+)
Mal satışlarından nakit girişleri
Hizmet sunumundan nakit girişleri
Esas faaliyetlerden diğer nakit girişleri
Nakit Çıkışı (-)
Satılan mal maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
Hizmet maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları
Esas faaliyetlerden diğer nakit çıkışları
Ödenen kâr payları*
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların elden çıkarılmasından nakit girişleri
Bağlı ortaklık paylarının ediniminden nakit çıkışları
İştirak ve müşterek girişimlerdeki payların elden çıkarılmasından nakit girişleri
İştirak ve müşterek girişim paylarının ediniminden nakit çıkışları
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının elden çıkarılmasından nakit
girişleri
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından nakit çıkışları
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından nakit girişleri
Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları
Verilen nakit avans ve borçlar
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
Türev araçlardan nakit çıkışları
Türev araçlardan nakit girişleri
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
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FİNANSAL
TABLOLAR
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* Bu kalem bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki veya müşterek girişimlerdeki yatırımların özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmesi durumunda kullanılır.

Aracılık faaliyetlerinden nakit girişleri

………….. ŞİRKETİ ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Özkaynak araçlarının ihracından nakit girişleri
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynak araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerinden nakit çıkışları
Finansal kiralama borçlarından nakit çıkışları
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Ödenen kâr payları*
Ödenen faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ
SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

FİNANSAL
TABLOLAR

* 2.21 paragrafı uyarınca faiz ve kâr paylarına ilişkin nakit giriş ve çıkışları Nakit Akış Tablosunda, ayrı ayrı açıklanır. Bu kalemlerin her biri
dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
olarak sınıflandırılır.
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2. SEÇENEK: DOLAYLI YÖNTEM
………….. ŞİRKETİ ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem

Önceki
Dönem

A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Dönem kârı/zararı
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş kur farklarıyla ilgili düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kayıplar/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin
düzeltmeler
Kâr/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
Ödenen kâr payları*
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların elden çıkarılmasından nakit girişleri
Bağlı ortaklık paylarının ediniminden nakit çıkışları
İştirak ve müşterek girişimlerdeki payların elden çıkarılmasından nakit girişleri
İştirak ve müşterek girişim paylarının ediniminden nakit çıkışları
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının elden çıkarılmasından nakit
girişleri
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit çıkışları
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FİNANSAL
TABLOLAR

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından nakit girişleri

………….. ŞİRKETİ ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından nakit çıkışları
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından nakit girişleri
Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları
Verilen nakit avans ve borçlar
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
Türev araçlardan nakit çıkışları
Türev araçlardan nakit girişleri
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Özkaynak araçlarının ihracından nakit girişleri
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynak araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerinden nakit çıkışları
Finansal kiralama borçlarından nakit çıkışları
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Ödenen kâr payları*
Ödenen faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ)
(A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

FİNANSAL
TABLOLAR

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

* 2.21 paragrafı uyarınca faiz ve kâr paylarına ilişkin nakit giriş ve çıkışları Nakit Akış Tablosunda, ayrı ayrı açıklanır. Bu kalemlerin her biri
dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
olarak sınıflandırılır.
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FİNANSAL
TABLOLAR

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

EK 5 - KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

……………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ……………….. TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar
Ödeme Çağrısı Yapılmış Sermaye Alacağı
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Taraflardan Alacaklar
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar
Stoklar
Ham Madde ve Malzeme
Yarı Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Avanslar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Taraflardan Alacaklar
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar

FİNANSAL
TABLOLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

210

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

……………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ……………….. TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Binalar
Yeraltı ve Yerüstü Yapıları
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Geliştirme Maliyetleri
Gayri Maddi Haklar
Şerefiye
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Verilen Avanslar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar
Ortaklara Borçlar
Diğer Taraflara Borçlar
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FİNANSAL
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Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar

……………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ……………….. TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Vergi Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları
Finans Kuruluşlarına Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar
Ortaklara Borçlar
Diğer Taraflara Borçlar
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Vergi Karşılıkları
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Gelirler
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

FİNANSAL
TABLOLAR

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
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Cari
Dönem

Önceki
Dönem

……………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ……………….. TARİHLİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Paylara İlişkin Primler
Yeniden Değerleme Yedeği
Yabancı Para Çevrim Farkları
Korunma Yedeği
İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
Dönem Net Kârı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar

213

FİNANSAL
TABLOLAR

TOPLAM KAYNAKLAR

EK 6 - KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
……………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ……………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı
Satış Hasılatı
Satışların Maliyeti (-)
Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları
Brüt Kâr/Zarar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kârlarından Paylar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kira Gelirleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış ve Satış Kazançları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satış Kazançları
Diğer Gelirler
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)
İştirak ve Müşterek Girişimlerin Zararlarından Paylar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalış ve Satış Zararları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satış Zararları
Diğer Giderler
Finansal Gelirler
Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler
Kur Farkı Gelirleri
Finansal Yatırımlar Satış Kazançları
Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları
Net Parasal Pozisyon Kazançları
Diğer Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
Faiz vb. Giderler
Kur Farkı Giderleri
Finansal Yatırımlar Satış Zararları
Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları
Net Parasal Pozisyon Kayıpları

FİNANSAL
TABLOLAR

Diğer Finansal Giderler
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Cari
Dönem

Önceki
Dönem

……………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ……………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
(TL)
Dipnot
Referansı

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Dönem Kârı veya Zararı
Vergi Gideri (-)
Dönem Net Kârı veya Zararı
Ana Ortaklık Sahiplerine İsabet Eden Dönem Net Kârı veya Zararı
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FİNANSAL
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Kontrol Gücü Olmayan Paylara İsabet Eden Dönem Net Kârı veya Zararı
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Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybıyla Sonuçlanmayan Pay

(Azalış)

Özkaynaklarda Kaydedilen Kazanç veya Kayıplardan Geçmiş
Yıl Kârlarına/Zararlarına Aktarılan Tutarlar

Dönemde Ortaya Çıkan Kazanç veya Kayıplardan Paylar

Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları

(Azalışları)

Paylara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Primler

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

Dönem Kârı veya Zararı

Yanlışlıklara İlişkin Düzeltmeler

ÖNCEKİ DÖNEM

Ana
Geçmiş
Geri Paylara Yeniden
Yabancı
Dönem
Ortaklığa
Ödenmiş
Korunma
Kâr
Yıllar
Alınmış İlişkin Değerleme Para Çevrim
Girişimlerin Kazanç ve
Net Kârları
Ait
Sermaye
Yedeği
Yedekleri Kârları /
Paylar Primler
Yedeği
Farkları
Kayıplarından Paylar
/ Zararları Özkaynak
Zararları
Toplamı

………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(TL)

EK 7 - KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar

Özkaynak
Toplamı

217

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybıyla Sonuçlanmayan Pay

(Azalış)

Özkaynaklarda Kaydedilen Kazanç veya Kayıplardan Geçmiş
Yıl Kârlarına/Zararlarına Aktarılan Tutarlar

Dönemde Ortaya Çıkan Kazanç veya Kayıplardan Paylar

Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları

(Azalışları)

Paylara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Primler

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

Dönem Kârı veya Zararı

Yanlışlıklara İlişkin Düzeltmeler

CARİ DÖNEM

Ana
Geçmiş
Geri Paylara Yeniden
Yabancı
Dönem
Ortaklığa
Ödenmiş
Korunma
Kâr
Yıllar
Alınmış İlişkin Değerleme Para Çevrim
Girişimlerin Kazanç ve
Net Kârları
Ait
Yedeği
Sermaye
Yedekleri Kârları /
Paylar Primler
Yedeği
Farkları
Kayıplarından Paylar
/ Zararları Özkaynak
Zararları
Toplamı

………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(TL)
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar

Özkaynak
Toplamı

EK 8 - KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
1. SEÇENEK: DOĞRUDAN YÖNTEM
………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Nakit Girişi (+)
Mal satışlarından nakit girişleri
Hizmet sunumundan nakit girişleri
Aracılık faaliyetlerinden nakit girişleri
Esas faaliyetlerden diğer nakit girişleri
Nakit Çıkışı (-)
Satılan mal maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
Hizmet maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları
Esas faaliyetlerinden diğer nakit çıkışları
Ödenen kâr payları*
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların kontrol kaybına neden olacak şekilde elden
çıkarılmasından nakit girişleri
Bağlı ortaklık ediniminden nakit çıkışları
İştirak ve müşterek girişimlerdeki payların elden çıkarılmasından nakit girişleri
İştirak ve müşterek girişim paylarının ediniminden nakit çıkışları
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının elden çıkarılmasından
nakit girişleri
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit
çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından nakit çıkışları
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından nakit girişleri
Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları
Verilen nakit avans ve borçlar
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Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
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Önceki
Dönem

………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Türev araçlardan nakit çıkışları
Türev araçlardan nakit girişleri
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların kontrol kaybına neden olmayacak şekilde elden
çıkarılmasından nakit girişleri
Bağlı ortaklıkların ilave paylarının ediniminden nakit çıkışları
Özkaynak araçlarının ihracından nakit girişleri
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynak araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerinden nakit çıkışları
Finansal kiralama borçlarından nakit çıkışları
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Ödenen kâr payları*
Ödenen faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
(AZALIŞ) (A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
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* 2.21 paragrafı uyarınca faiz ve kâr paylarına ilişkin nakit giriş ve çıkışları Nakit Akış Tablosunda, ayrı ayrı açıklanır. Bu kalemlerin her biri
dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
olarak sınıflandırılır.

2. SEÇENEK: DOLAYLI YÖNTEM
………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Dönem kârı/zararı
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş kur farklarıyla ilgili düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kayıplar/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden nakit akışlarına neden olan diğer
kalemlere ilişkin düzeltmeler
Kâr/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
Ödenen kâr payları*
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların kontrol kaybına neden olacak şekilde elden
çıkarılmasından nakit girişleri
Bağlı ortaklık ediniminden nakit çıkışları
İştirak ve müşterek girişimlerdeki payların elden çıkarılmasından nakit girişleri
İştirak ve müşterek girişim paylarının ediniminden nakit çıkışları
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının elden çıkarılmasından
nakit girişleri
Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma araçlarının ediniminden nakit
çıkışları
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Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından nakit çıkışları
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Önceki
Dönem

………….. ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ………….. DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TL)
Cari
Dönem

Önceki
Dönem

Diğer uzun vadeli varlıkların satışından nakit girişleri
Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları
Verilen nakit avans ve borçlar
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
Türev araçlardan nakit çıkışları
Türev araçlardan nakit girişleri
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Alınan kâr payları*
Ödenen faiz*
Alınan faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri /çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı ortaklıklardaki payların kontrol kaybına neden olmayacak şekilde elden
çıkarılmasından nakit girişleri
Bağlı ortaklıkların ilave paylarının ediniminden nakit çıkışları
Özkaynak araçlarının ihracından nakit girişleri
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynak araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerinden nakit çıkışları
Finansal kiralama borçlarından nakit çıkışları
Devlet teşviklerinden nakit girişleri
Ödenen kâr payları*
Ödenen faiz*
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ
(AZALIŞ) (A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

* 2.21 paragrafı uyarınca faiz ve kâr paylarına ilişkin nakit giriş ve çıkışları Nakit Akış Tablosunda, ayrı ayrı açıklanır. Bu kalemlerin her biri
dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
olarak sınıflandırılır.
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DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
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