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UFRS (TFRS) 7- F‹NANSAL ARAÇLAR:AÇIKLAMALAR
STANDARDI KAPSAMINDA
F‹NANSAL RAPORLAMAYA GENEL BAKIfi
0.G‹R‹fi
Bir iflletmenin finansal varl›klar›n› art›r›rken baflka bir iflletmenin finansal borç
veya özkaynak araçlar›n› art›ran sözleflme olarak tan›mlanan finansal araçlar,
iflletmelerin finansal performanslar›n›n ve finansal durumlar›n›n
raporlanmas›nda, finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Finansal
araçlar; finansal varl›klar, finansal yükümlülükler (borçlar) ve finansal varl›klar
ile finansal yükümlülükler üzerinde bir hak ya da yükümlülük bulunmas› durumunu içeren sözleflmelerden (türev finansal araçlar) oluflur. Uluslararas› finansal
raporlama standartlar›nda, finansal araçlarla ilgili; UMS (TMS) 32: Finansal
Araçlar: Sunum, UMS (TMS):39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve
Ölçme, UFRS (TFRS) 7: Finansal Araçlar: Aç›klamalar standartlar› olmak üzere
3 (üç) adet standart bulunmaktad›r. Bu standartlardan UMS (TMS) 32 finansal
araçlar›n sunum ve aç›klanmas›n› içermekteyken, 1.1.2007 tarihinden itibaren
yürürlü¤e giren UFRS (TFRS) 7 ile finansal araçlar›n aç›klanmas› UMS (TMS)
32 kapsam›ndan ç›kar›lm›fl ve UMS (TMS) 32’nin aç›klamalar k›sm› ile UMS
(TMS) 30: Banka ve Benzeri Finansal Kurulufllar›n Finansal Tablolar›nda
Yap›lacak Aç›klamalar standard› da yürürlükten kald›r›larak UFRS (TFRS) 7
kapsam›na al›nm›flt›r.
Bu çal›flman›n amac›, UMS (TMS) 32 ile sunulma ilkeleri, UMS (TMS) 39 ile
muhasebelefltirme ve de¤erleme ilkeleri ortaya koyulmufl olan finansal araçlar›n
UFRS (TFRS) 7 ile kamuya aç›klanma ilkelerini incelemektir.

1.UFRS (TFRS) ve F‹NANSAL RAPORLAMA
Uluslararas› ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›1 (UFRS-TFRS), iflletmelerin finansal performanslar› ve finansal durumlar›n›n›n gerçe¤e uygun
flekilde kamuya aç›klanmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. UFRS (TFRS)
çerçevesinde finansal raporlama yap›l›rken;
√ Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
√ Gelir Tablosu (Finansal Performans Tablosu)
1 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS-IFRS) kavram›; Kavramsal Çerçeveyi,
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› (UFRS-IFRS 1-7), Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›n› (UMS-IAS 1-41), Standart Yorumlama Komitesi (SYKT-SIC) ve Uluslararas›
Finansal Raporlama Yorumlama Komitesinin (UFRYK-IFRIC) yorumlar›n› içermektedir.
Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› kavram› da; Kavramsal Çerçeveyi, Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar›n› (TFRS 1-7), Türkiye Muhasebe Standartlar›n› (TMS 1-41) ve Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun yorumlar›n› içermektedir.
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√ Nakit Ak›fl Tablosu
√ Özkaynak De¤iflim Tablosu
√ Dipnotlar›n kamuya aç›klanmas› gerekmektedir (UMS-TMS 1: paragraf 8).
Finansal raporlama, flirket de¤erinin saptanmas›nda ve raporlanmas›nda faaliyet
raporlamas› ile birlikte önemli bir yere sahiptir. fiekil 1’de de görülebilece¤i gibi
finansal raporlama flirket de¤erinin saptanmas›nda olmas› gereken iki ana unsurdan biridir.

fiekil 12 :fiirket De¤erinin Saptanmas› ve Raporlamans›n› Oluflturan Unsurlar

UFRS (TFRS)’ye göre finansal raporlama yap›lmas›nda iki kritik nokta vard›r.
Bunlardan biri, UFRS (TFRS)’nin teknik bir dile sahip olmas›d›r (SANCHEZ:
2006 ). Bu teknik dil UFRS (TFRS)’nin finansal raporlama konusunda uzman
olmayan finansal tablo kullan›c›lar›na ulaflmas›nda zorluk ç›karmaktad›r. ‹kincisi ise, UFRS (TFRS)’nin teknik k›s›mlar› aç›klanmad›¤› takdirde UFRS
(TFRS)’deki sunum ve de¤erleme ilkelerinin anlafl›lmas› olanaks›zd›r
(DAMANT: 2003:9).
Bu aç›klamalardan da anlafl›labilece¤i gibi; finansal raporlama, finansal bilgi
kullan›c›lar›na (fiekil 2) iflletme ile ilgili finansal bilgileri aktarmak için
kullan›lan bir araçt›r.

2 Bu fleklin oluflturulmas›nda, “Burgman, Roland; Roos Göran: The Importance of Intellectual
Capital Reporting: Evidence and Implication, Journal of Intellectual Capital, Vol 8, No 2,
2007, s.29” dan yararlan›lm›flt›r.
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fiekil 2: Finansal Tablo Kullan›c›lar›

Günümüzde finansal raporlama, finansal nitelikteki olaylar›n sunulmas›,
ölçülmesi ve muhasebelefltirilmesinin yan›nda bu olaylar›n finansal bilgi kullan›c›lar›na aç›klanmas›na yo¤unlaflmaktad›r. Bu nedenle -öncelikli olarak
finansal bilgi kullan›c›lar›n›n ihtiyaçlar›na odaklanmas› gereken- finansal raporlaman›n özellikle de aç›klama ve dipnotlarla ilgili baz› konularda gelifltirilmeye
devam ettirilmesi gerekmektedir (MUNTER ve ROBINSON: 1999: 8,9).

2. UFRS (TFRS) KAPSAMINDA F‹NANSAL ARAÇLAR
Finansal araçlar standard›, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi3
(IASC) ve Kanadal› Muhasebeciler Enstitüsü’nün (CICA-Canadian Institute of
Chartered Accountants) 1989 y›l›nda oluflturduklar› ortak bir çal›flma grubu
taraf›ndan gelifltirilen bir projedir. Bu çal›flma ile ilgili iki taslak yay›nlanm›fl ve
son taslak üzerinde yap›lan elefltiriler nedeniyle bu projenin iki ayr› standarda
ayr›lmas›na karar verilmifltir. Bunun sonucunda da UMS (TMS) 32 Finansal
Araçlar: Sunum ve Aç›klamalar standard› Haziran 1995’de, UMS (TMS) 39
Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard› da Aral›k 1998’de
yay›nlam›flt›r. Daha sonra standartlar üzerinde yap›lan baz› de¤ifliklikler ile
UMS (TMS) 32 ve UMS (TMS) 39 Aral›k 2003’de son fleklini alm›flt›r (MISIRLIO⁄LU: 2005: 3).
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) yapt›¤› gelifltirme faaliyetleri ile, finansal araçlar›n aç›klanmas›n› UMS (TMS) 32 kapsam›ndan (banka ve
3 Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi’nin (IASC) flimdiki ismi Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Kurulu’dur (IASB).
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benzeri finansal kurulufllarda da UMS (TMS) 30 kapsam›ndan) ç›karm›fl ve
UFRS (TFRS) 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar standard›n› 1.1.2007 tarihinden
itibaren yürürlü¤e sokmufltur (UFRS-TFRS 7: IN 8). Böylece finansal araçlar›n
finansal tablolarda raporlanmas› ile ilgili üç adet standart yürürlükte bulunmaktad›r:
√ UMS (TMS) 32 Finansal Araçlar: Sunum
√ UMS (TMS) 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme
√ UFRS (TFRS) 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar
UFRS (TFRS) ile finansal araçlar›n sunulmas›, muhasebelefltirilmesi ve aç›klanmas›, Avrupa Birli¤i ülkelerindeki mevcut uygulamalarda baz› temel de¤iflikliklere neden olmufltur. Bu temel de¤ifliklikler sadece riskten korunma
muhasebesinin uygulanmas›nda de¤il, ayn› zamanda riskten korunma
muhasebesinin baflar›l› bir flekilde uygulanmas› için iflletmenin risk yönetimini
nas›l yapaca¤› noktas›na odaklanm›flt›r (MOORE: 2002: 22).
UFRS (TFRS) kapsam›nda finansal araçlar afla¤›da fiekil 3’deki gibi gösterilebilir:

fiekil 3: Finansal Araçlar
UMS (TMS) 32’de finansal araç flu flekilde tan›mlanm›flt›r: “Bir finansal araç,
bir iflletmenin finansal varl›¤›nda ve di¤er bir iflletmenin finansal borcunda ya da
özkayna¤a dayal› finansal arac›nda art›fla neden olan herhangi bir sözleflmedir.”
Finansal araç tan›m›ndan da anlafl›labilece¤i gibi, finansal araçlar sadece
muhasebelefltirilmifl araçlar de¤il, muhasebelefltirilmemifl ancak belirli flartlar
içeren baz› sözleflmeleri de kapsamaktad›r (DYCKMAN ve di¤erleri: 1998:
674). Muhasebelefltirilmemifl finansal araçlara, UMS (TMS) 39 kapsam›nda
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olmayan ancak UFRS (TFRS)’nin kapsam›na giren finansal araçlar da (kredi
sözleflmeleri gibi) dahildir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: 165).
Örnek: Bir banka müflterisine olumlu koflullar nedeniyle (örne¤in, önceden
belirlenmifl faiz oran›n›n ödeme günündeki faiz oran›ndan düflük olmas› gibi)
nakit ödemeyi zorunlu k›lan kredi mektubu vermifl olabilir. Bu durumda kredi
mektubu iflletmenin varl›klar›na kaydedilmifl bir alacak ya da kaynaklar›na
kaydedilmifl bir borç olmamas›na ra¤men bir finansal araç olarak
de¤erlendirilmelidir.
Finansal piyasalar›n geliflmesine paralel olarak bu tür finansal araçlar›n say›s›
giderek artmaktad›r. Son y›llarda s›k kullan›lan faiz oran› takas anlaflmalar› ve
vadeli ifllem sözleflmeleri de bu tür finansal araçlar aras›ndad›r.
UFRS (TFRS)’de finansal araçlar standartlar›n›n kapsam› oldukça genifltir.
Finansal araç tan›m›na uyan herhangi bir varl›k, borç ve türev ürünleri (özel
muafiyetlerden birinin içine girmemiflse) UMS (TMS) 32, UMS (TMS) 39 ve
UFRS (TFRS) 7 standartlar›na uygun olarak muhasebelefltirilir ve raporlan›r.
Tablo 1 4 : UMS (TMS) 32, UMS (TMS) 39 ve UFRS (TFRS) 7 Kapsam›nda
Olan ve Kapsam D›fl› B›rak›lanlar
UMS ( TMS) 32, UMS (TMS) 39 ve UFRS (TFRS) 7’nin
Kapsam›nda Olanlar

Borç ve özkayna k yat›r›mlar›
Kredi ve alacaklar
Borçla r

Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar
Türev finansal araçlar-örne¤in:
˛
Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri (Forward Contracts)
˛
Seçimlik Hak Sa¤layan Sözleflmeler (Options
Contracts)
˛
Organize Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri (Futures
Contracts)
˛
Vadeli Takas Sözleflmeleri (Swap Contracts)
˛
Vadeli ‹flleme Konu Ticari Mal Sözleflmeleri
(Commodity Contracts)
˛
Kredi Türevleri
Ba¤l› ortakl›klar, ifltir akler ve ifl or takl›klar› üzerine türevler
Melez bir üründe gömülü/sakl› tür ev ür ünleri 5
Ticari amaçla elde tutulan kredi taahhütleri
Finansal teminat sözleflmeleri

Kapsam D›fl› Kalanlar

‹fl ortakl›kla r›ndaki paylar (UMS-TMS 31)
‹fltiraklerdeki yat›r›mlar (UMS-TMS 28)
Ba¤l› ortakl›klardaki yat›r›mlar (UMS-TMS 27)
Vergiler (UMS-TMS 12)
Çal›flanlara sa¤lanan faydalar (UMS-TMS 19)

Kendi ticari mal kulla n›m sözleflmeleri

Nakit veya di¤er finansal varl›klar üzerine
kurulmayan di¤er kredi taahhütleri
Sigorta sözleflmeler i (UFRS-TFRS 4)

4 Bu tablo, “PRICEWATERHOUSECOOPERS: Financial Instruments Under UFRS , 2006, s.4,5” den
gelifltirilerek haz›rlanm›flt›r.
5 Bu tür türev ürünlerine “dönüfltürülebilir türev ürünü” de denilebilmektedir (MISIRLIO⁄LU:
2005: 6). UMS (TMS) 39’da “embedded derivative” kavram›yla ifade edilen bu kavram;
TMSK taraf›ndan “melez bir üründe gömülü/sakl› türev ürün” olarak ifade edilmifl ve “borcu
özkayna¤a dönüfltürülebilme olana¤› veren ç›kar›lm›fl ka¤›t” olarak tan›mlanm›flt›r. SPK’n›n
XI-25 say›l› tebli¤inde de “gömülü türev araçlar” olarak ifade edilmektedir.
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2.1. F‹NANSAL VARLIKLAR
2.1.1. Finansal Varl›klar›n Tan›mlanmas›
UMS (TMS) 32 kapsam›nda finansal varl›klar; nakit, baflka iflletmeden finansal
varl›k alma hakk›, baflka iflletme ile olas› olumlu koflullarda finansal araç
de¤iflim hakk› ve baflka iflletmenin özkaynak arac›na sahip olmak fleklinde
tan›mlanm›flt›r (UMS-TMS 32: paragraf 11).
√ Nakit: ‹flletmenin kasa ve bankas›nda bulunan nakit paray› ifade etmektedir.
100 Kasa
102 Bankalar
√ Baflka ‹flletmeden Finansal Varl›k Alma Hakk›: Bir iflletmeye, baflka bir
iflletmeye ait finansal araçlar› alma hakk› veren sözleflmelerin bulunmas› durumunda, bu tür sözleflmeler finansal varl›k olarak nitelendirilmektedir. Bu tür
finansal varl›klar iflletmenin varl›k veya yükümlülü¤ü olmay›p, bilanço d›fl›
finansal varl›klar olarak türev finansal araçlar› oluflturmaktad›r.
‹flletmelerde genelde finansal varl›¤›n bilanço d›fl› b›rak›l›p b›rak›lmayaca¤›
karar›n› vermek zor de¤ildir. Ancak, finansal varl›klar›n bilanço d›fl›
b›rak›lmas›nda baz› durumlarda belirsizlik de olabilmektedir. Örne¤in; iflletmenin ticari alacak portföyünü finansal kaynak bulabilmek amac›yla satmas›
halinde bu finansal varl›klar›n bilanço d›fl› b›rak›l›p b›rak›lmayaca¤› karar› belirsizdir (PWC: 2006: 14).
√ Baflka ‹flletme ‹le Olas› Olumlu Koflullarda Finansal Araç De¤iflim
Hakk›: Bir iflletmenin baflka bir iflletmeden sözleflmeye dayal› olarak nakit ya
da iflletmeye ekonomik fayda getirecek baflka bir varl›k isteme hakk›n›n bulunmas›n› ifade etmektedir.
o 101 Al›nan Çekler, 120 Al›c›lar, 121 Alacak Senetleri
o 11 MENKUL KIYMETLER 6
110 Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar-Zarara Yans›t›lan Finansal
Varl›klar
110.00 Hisse Senetleri
110.01 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar›
110.02 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar›
110.09 Di¤er Finansal Varl›klar
6 11 Menkul K›ymetler hesap grubu, Tekdüzen Hesap Plan›ndaki mevcut haliyle finansal raporlama
standartlar›na uygun de¤ildir. Bu nedenle “AKDO⁄AN, Nalan; SEV‹LENGÜL, Orhan: Türkiye
Muhasebe Standartlar› ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamas›, ‹SMMMO
Yay›n No:83, 13. Bask›, 2007,s.879” daki öneri dikkate al›nm›flt›r. Ayr›ca menkul k›ymet
ifllemlerinde uygulanacak muhasebe politikalar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z;
“AKDO⁄AN, Nalan: IAS 39 Nolu Standart Hükümlerine Göre Menkul K›ymetler ve Finansal
Duran Varl›k ‹fllemlerinde Uygulanacak Muhasebe Politikalar›, Gazi Üniversitesi ‹‹BF Dergisi,
3/2001, s.61-78
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112 Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
113 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar
118 Maliyet De¤eri ile De¤erlenecek Finansal Varl›klar
119 Finansal Varl›k De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› ( - )
o 24 MAL‹ DURAN VARLIKLAR (AKDO⁄AN ve SEV‹LENGÜL : 2007: 891)
240 Ba¤l› Menkul K›ymetler
240.10 Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
240.20 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar
240.90 Di¤er Menkul K›ymetler
241 Ba¤l› Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› ( - )
241.10 Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar De¤er
Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
241.20 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar De¤er
Düfl.Karfl›l›¤›
241.90 Di¤er Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü
Karfl›l›¤›
√ Baflka ‹flletmenin Özkaynak Arac›na Sahip Olmak: Bu tür finansal
varl›klar, baflka bir iflletmenin özkayna¤›na dayal› ç›kard›¤› finansal araçlar›
elinde bulundurmay› ifade etmektedir. Bunlar›n içinde en yayg›n olarak adi
hisse senetleri kullan›labilir. Adi hisse senetleri d›fl›nda da, baflka bir iflletme
taraf›ndan ihraç edilmifl imtiyazl› hisse senetlerine sahiplik de finansal varl›k
olarak kabul edilmektedir (MISIRLIO⁄LU: 2005 : 4).

2.1.2. Finansal Varl›klar›n S›n›fland›r›lmas› ve De¤erlemesi
UMS (TMS) 39 finansal varl›klar› dört grupta s›n›fland›rmaktad›r (UMS-TMS
39: paragraf 9). UMS (TMS) 39’da tan›mlanan finansal varl›klara pasif
yat›r›mlar da denmektedir. Pasif yat›r›mlar yat›r›mc›n›n etkisinin olmad›¤›
finansal yat›r›mlard›r (EPSTEIN ve MIRZA: 2003).
√ Al›m-Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar : Gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenir
ve gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosunda raporlan›r.
√ Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar : ‹tfa edilmifl maliyet de¤eri ile
de¤erlenir.
√ Kredi ve Alacaklar : ‹tfa edilmifl maliyet de¤eri ile de¤erlenir.
√ Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar : Gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenir ve
gerçe¤e uygun de¤er fark› özkaynaklarda raporlan›r.
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2.2. F‹NANSAL BORÇLAR
2.2.1. Finansal Borçlar›n Tan›mlanmas›
UMS (TMS) 32 kapsam›nda finansal borçlar, iflletmenin sözleflme ile ortaya
ç›km›fl borcunu nakit olarak ödeme ya da bu borcu bir finansal varl›¤›n› vererek
yerine getirmesi durumunda, ayr›ca özkayna¤a dayal› borçlanmas› durumunda
ortaya ç›kar (UMS-TMS 32: paragraf 11).
√ Borcun Nakit Olarak ya da Bir Finansal Varl›k Verilerek Ödenmesi:
‹flletmenin, borcunu nakit olarak ödeyecek olmas› veya nakit olarak ödemeyip borcunu kendisine ait baflka bir finansal varl›¤› borçlu oldu¤u iflletmeye vererek ödeyecek olmas›d›r. Bu gruba k›sa ve uzun vadeli yabanc›
kaynaklar hesap s›n›flar›nda yer alan;
30 Mali Borçlar
32 Ticari Borçlar
gibi borçlanma sa¤layan araçlar girmektedir.
√ Özkayna¤a Dayal› Borçlanma: ‹flletmenin borcunu sahip oldu¤u özsermaye
araçlar› ile ödeyecek olmas›, özsermayeye dayal› borçlanmad›r (UMS-TMS 32:
paragraf 11).

2.2.2. Finansal Borçlar›n S›n›fland›r›lmas› ve De¤erlemesi
UMS (TMS) 32 finansal borç ve özkaynak aras›ndaki ay›r›m ilkelerini ortaya
koymaktad›r. Bir iflletme, sözleflme ile yükümlü oldu¤u baflka bir iflletmeye
nakit ya da baflka bir finansal varl›k teslim etmek zorunda ise bu yükümlülük
finansal borç olarak kabul edilir. Bu durum, yükümlülü¤ü özkaynaktan ay›ran
temel özelliktir. Bir finansal araç s›n›fland›r›l›rken afla¤›daki gibi tüm belirgin
özellikleri göz önünde tutulmal›d›r (PWC: 2006: 6).
√ ‹flletme borcu karfl›l›¤› verece¤i nakdi veya finansal varl›¤› geri alabilirse ya
da geri alma zorunlulu¤u varsa bu arac›n finansal borç olarak s›n›fland›r›lmas›
uygundur.
√ ‹flletme taraf›ndan borcun nakit olarak ödenmesi iflletmenin ve di¤er iflletmenin kontrolleri d›fl›ndaki flartlar sonucu bir zorunluluksa, borcu ödeyen iflletmenin ödemeden kaçabilmesi mümkün olmad›¤›ndan araç bir finansal borçtur.
√ Borç ödendi¤inde, ödemenin yap›ld›¤› finansal araçlar için sahip oldu¤u haklar› borçlu iflletmeye nakit veya baflka bir finansal araçla geri verebilme opsiyonu sa¤layan araç finansal borçtur.
Bunlara ek olarak, finansal araçlara ba¤l› faizlerin, zararlar›n ve karlar›n
gelir tablosunda muhasebelefltirilmeleri, ilgili bulunduklar› finansal arac›n
s›n›f›na ba¤l›d›r.
Tüm araçlar›n tamamen borç ya da özkaynak olarak nitelendirilmeleri do¤ru
de¤ildir. Baz› araçlar, birleflik araçlar olarak bilinirler. Hisse senedi ile de¤ifltir606
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ilebilir tahvil gibi birleflik araçlar mutlaka yükümlülük ve özkaynak bileflenlerine ayr›lmal› ve her biri ayr› biçimde muhasebelefltirilmelidir. Öncelikle yükümlülük; özkaynak harici elde edilen nakit ak›fllar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri belirlenerek hesaplan›r. Bu ifllem yap›ld›ktan sonra kalan de¤er ise özkayna¤› ifade
etmektedir (UMS-TMS 32: paragraf 28).
Afla¤›da Tablo 2’de bir finansal arac›n finansal borç mu yoksa özkaynak arac›
m› oldu¤unu belirlemek için kullan›lan karar verme aflamalar›n örnek olarak
sunulmufltur:

Tablo 2 7: Finansal Arac›n Finansal Borç Olup Olmad›¤›na ‹liflkin Örnek Tablo
Finansal Araç

Ana para
için nakit
zorunlulu ¤u
var m›?

Adi hisse senetleri

YOK

Da¤›t›labilir kardan
sabit oranda kar
pay› ödemeli nakde
çevrilebilir
imtiyazl› hisse
senedi

VAR

Kar pay› veya
kupon faizi
ödemeleri için
nakit
zorunlulu¤u
var m›?

Önceden
belirlenmifl say›da
hisse senedine
çevrilme durumu
var m›?

YOK

UYGULANAB‹L‹R
DE⁄‹L

ÖZKAYNAK

VAR

YOK

F‹NANSAL BORÇ

‹flletmenin iste¤ine
ba¤l› kar pay›
ödeme li imtiyazl›
hisse senetleri

VAR

VAR

YOK

Sabit say›da hisse
senedine
dönüfltürülebilir
tahvil

VAR

VAR

VAR

Yükümlülü¤ün
de¤erini hisse
senetlerine
dönüfltüren tahvil

VAR

VAR

YOK

S›n›fland›rma

Ana par a
ödemesi için
F‹NANSAL
BORÇ
Kar pay›
ödemesi için
ÖZKAYNAK
Tahvil için
F‹NANSAL
BORÇ
Dönüfltü rme
opsiyonu için
ÖZKAYNAK
F‹NANSAL BORÇ

Finansal borçlar flu flekilde s›n›fland›r›larak de¤erlenir:

7 Bu tablo, “PRICEWATERHOUSECOOPERS: Financial Instruments Under UFRS , 2006,
s.7” den gelifltirilerek haz›rlanm›flt›r.
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√ Al›m-Sat›m Amaçl› Finansal Borçlar : Gerçe¤e uygun de¤er ile de¤erlenir
ve gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosunda raporlan›r.
√ Vadeye Kadar Elde Tutulacak Borçlar : ‹tfa edilmifl maliyet de¤eri ile
de¤erlenir.

2.3. TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR
2.3.1. Türev Finansal Araçlar›n Tan›mlanmas›
Türev finansal araçlar, iflletmeler aras› sözleflme ile bir finansal arac›n bir veya
daha fazla finansal riskini nakletme amac›yla flartl› ya da flarts›z de¤iflim hakk›
tan›yan sözleflmelerdir (UMS- TMS 32: AG 15-16). Bir türev finansal araç,
sözleflme yapan iflletme taraflar›ndan birine ödemenin nas›l yap›laca¤›na iliflkin
bir seçenek vermesi durumunda- ödeme alternatiflerinin arac›n özkayna¤a
dayal› finansal araç olmas›yla sonuçlanmas› durumu olmad›¤› sürece -bir
finansal varl›k veya finansal borçtur (UMS-TMS 32: paragraf 26).
Türev finansal araçlardan en s›k kullan›lanlar› flu flekilde tan›mlayabiliriz:
Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri (Forward Contracts): Bir iflletme vadeli ifllem
sözleflmesi sat›n ald›¤›nda, bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden gelecekte
varl›¤›n belli bir zamanda ve belli bir yerde kendisine teslimini sa¤layan
anlaflmay› imzalam›fl olur. ‹flletme, teslim zaman›nda, sat›n alm›fl oldu¤u varl›¤›
elde ederse sözleflme fiyat›n› öder. ‹flletmenin teslim zaman›ndaki kar› ya da
zarar›, varl›¤›n piyasa de¤eri ve sözleflme fiyat› aras›ndaki farkt›r (COPELAND
ve WESTON: 1992: 300,301).
Organize Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri (Futures Contracts): Organize vadeli
ifllem sözleflmesi vadeli ifllem sözleflmesi ile benzer özellikler tafl›maktad›r.
Ancak, aradaki tek fark organize vadeli ifllem sözleflmesinde sözleflme
fiyat›ndaki de¤iflimlerin günlük olarak belirlenmesidir. Vadeli ifllem
sözleflmeleri ve organize ifllem sözleflmeleri günlük hayatta da oldukça yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Örne¤in, iflletme alt› ay içinde teslim edilecek bir araba
sat›n ald›¤›nda ileri vadeli bir sözleflme (futures contracts) sat›n alm›fl olur
(COPELAND ve WESTON: 1992: 301).
Vadeli Takas Sözleflmeleri (Swap Contracts): Vadeli takas sözleflmeleri
taraflar›n faizi ya da döviz cinsini de¤ifltirmek suretiyle yapt›klar› takas
sözleflmesidir. Faiz oran› swap› faiz ödemelerinin hiçbir zaman ödenmedi¤i ya
da elde edilmedi¤i hayali bir anaparaya ba¤l› oldu¤u sözleflmelerdir
(COPELAND ve WESTON: 1992: 656). Döviz kuru swap’›nda taraflar önceden
anlaflt›klar› oran ve koflullarda belirli bir miktardaki dövizi takas ederler
(COPELAND ve WESTON: 1992: 301).
Vadeli ‹flleme Konu Ticari Mal Sözleflmeleri (Commodity Contracts):
Gelecekte belirli bir tarihte, bir mal› sözleflmede belirlenen fiyat üzerinden sat›n
almay› veya satmay› zorunlu k›lan sözleflmelerdir
(http://www.kobifinans.com.tr/bilgi_merkezi/0217/9778; 30 Mart 2007).
608

3. Salon - Paralel Oturum XII - UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamaya Genel Bak›fl/Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM‹R

2.3.2. Türev Finansal Araçlar›n S›n›fland›r›lmas› ve De¤erlemesi
Bir arac›n türev finansal araç olarak tan›mlanmas› için afla¤›daki üç özelli¤in
tamam›n› bulundurmas› gerekmektedir (UMS-TMS 39: paragraf 9)
√ Sözleflmeye ba¤lanan bir finansal arac›n de¤erinin baz› parametreler do¤rultusunda de¤iflmesi gerekir. Sözleflmedeki de¤er de¤iflimini sa¤layacak parametreler ise; finansal arac›n fiyat›, mal bedeli, döviz kuru, fiyat veya oran endeksi, kredi derecesi veya kredi endeksi gibi parametrelerdir.
√ Türev finansal araçlara iliflkin bir sözleflme sat›n al›n›rken genelde nakit ya da
baflka bir finansal varl›k ile ödeme yap›lmaz veya di¤er sözleflmelere göre daha
düflük ödeme yap›l›r.
√ Türev finansal araçlara iliflkin sözleflmeler ileri tarihlidir yani ödeme gelecekteki bir tarihte yap›lacakt›r.
Türev finansal araçlar iflletmelerin kar elde etmek amac›yla ellerinde bulundurduklar› sözleflmeleri ifade etti¤inden al›m sat›m amaçl› finansal araçlar olarak
nitelendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de de¤erleme ölçüsü gerçe¤e uygun
de¤erdir.

3. KAMUYA AÇIKLAMA (AÇIKLAMALAR-D‹PNOTLAR)
‹flletmeler yasal olarak baz› bilgileri ortaklar›na sa¤lamak ve baz› durumlarda
çeflitli düzenleyici kurullara baflvurarak bu bilgileri kamuya aç›k hale getirmek
zorundad›rlar. Halka aç›k iflletmeler ise iflletme imaj›na ve ismine olumlu katk›
yapaca¤› gerekçesiyle yasal olarak gerekli olandan daha fazla bilgiyi y›ll›k
raporlar› arac›l›¤›yla kamuya aç›klamaktad›rlar.
Ancak, iflletmelerin aç›klamak istemedikleri baz› bilgi türleri bulunmaktad›r. Bu
durum asl›nda ticari gizlilik kavram›yla ilgilidir. Basit olarak, ticari gizlilik bilginin aç›klanmas›n›n iflletmeye zarar verece¤i varsay›m›na dayanmaktad›r.
Örne¤in, e¤er iflletme yeni bir ürün gelifltirmiflse, rakiplerinin bunun bütün
ayr›nt›lar›n› bilmelerini istemez. Benzer biçimde, iflletme her bir üründen elde
etti¤i kar› ve her bir ürün için katland›¤› maliyetleri müflterisinin bilmesini istemez (BENDREY ve di¤erleri: 2005: 22).
UFRS (TFRS), finansal tablolar›n gerçe¤e uygun sunulmas› amac›yla finansal
tablolar ile birlikte kamuya bu finansal tablolar› anlaml› k›lan ek bilgi ve aç›klamalar›n sunulmas›n›, iflletmenin say›sal olmayan baz› bilgilerinin de kamu ile
paylafl›lmas›n› öngörmektedir. UFRS (TFRS)’de kamuya, iflletmenin finansal
tablolar› ile ilgili yap›lacak aç›klamalar dipnotlar kullan›larak yap›l›r.
UFRS (TFRS)’ye göre haz›rlanacak dipnotlar; bilançoda, gelir tablosunda,
özkaynak de¤iflim tablosunda ve nakit ak›fl tablosunda yer alan bilgilere ek bilgiler içerir. Dipnotlar, bu tablolarda yer alan kalemlerin metinsel aç›klamalar›n›
veya aç›l›mlar›n› ve bu tablolarda yer alan uygun olmayan kalemlerle ilgili bilgileri sa¤lar (UMS-TMS 1: paragraf 11).
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4. UFRS (TFRS) 7 F‹NANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR
UFRS (TFRS) 7, UMS (TMS) 32 Finansal Varl›klar: Aç›klamalar ve Sunumlar
standard›nda yer alan finansal araçlarla ilgili aç›klamalar› içermekte ve UMS
(TMS) 30 Bankalar ve Benzeri Finansal Kurulufllar›n Finansal Tablolar›nda
Yap›lacak Aç›klamalar standard›n›n yerini almakta ve bu flekilde her türlü kurulufl için tüm finansal araç aç›klamalar› tek bir standartta toplanm›fl olmaktad›r.
UFRS (TFRS) 7’nin içerdi¤i aç›klamalar UMS (TMS) 30’daki bankalara yönelik olan aç›klamalara göre daha az kat›d›r (daha esnektir) ve bundan sonra
sadece bankalara yönelik aç›klamalar olmayacakt›r.
Risk aç›klamalar› d›fl›nda UFRS (TFRS) 7 taraf›ndan öngörülen tüm aç›klamalar, UMS (TMS) 1 Finansal Tablolar›n Sunumu Standard›’ndaki önemlilik
kavram› do¤rultusunda minimum aç›klama gere¤ine göre finansal tablolar›n bir
parças› olmal›d›r. UFRS (TFRS) 7 taraf›ndan öngörülen niteliksel (kalitatif) ve
say›sal (kantitatif) risk aç›klamalar› ise finansal tablolarda yer alabilir veya
finansal tablolar kaynak gösterilerek baflka bir tablo kapsam›na al›nabilir.
UFRS (TFRS) 7 temelde afla¤›daki bilgileri sunmaktad›r (McDONNELL:
2006: 24):
√ Gruplar halinde gereksinim duyulan genifl kapsaml› bilanço ve gelir tablosu
aç›klamalar› (ör: sat›lmaya haz›r varl›klar veya vadeye kadar tutulan varl›klar)
√ De¤erlenmifl varl›klara iliflkin karfl›l›klar hakk›nda bilgi
√ Kredi risk yönetiminde kullan›lan teminat ve di¤er kredi araçlar›n›n gerçe¤e
uygun de¤erine iliflkin ek aç›klamalar
√ Piyasa risk duyarl›l›¤› analizleri

4.1. UFRS (TFRS) 7’N‹N KAPSAMI
UFRS (TFRS) 7 bilançoda görünmeyen finansal araçlar dahil tüm finansal
araçlardan kaynaklanan, tüm riskleri dikkate almaktad›r. UFRS (TFRS) 7’de
küçük ve orta ölçekli iflletmeler için bir muafiyet söz konusu de¤ildir. Ancak
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu bu konuyu küçük ve orta ölçekli
iflletmeler için finansal raporlama projesinde ele almaktad›r (PACKER: 2006).
UFRS (TFRS) 7 aç›klamalar›, finansal tablolar için kullan›lan konsolidasyon
düzeltmeleri dahil UFRS (TFRS) ile uyumlu muhasebe politikalar› temel
al›narak sunulmal›d›r. Yönetimin risk yönetimi amaçlar› için oluflturulan flirket
içi bilgiler bu muhasebe politikalar› kullan›larak haz›rlanmam›fl olabilir. Bu
durumda gerekli düzeltmeler yap›lmal›d›r.
UFRS (TFRS) 7 standard› (bu standartta yazan istisnalar d›fl›nda) afla¤›daki
konular› kapsamaz (UFRS-TFRS 7: paragraf 3);
√ UMS (TMS) 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, UMS (TMS) 28
‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar ve UMS (TMS) 31 ‹fl Ortakl›klar›ndaki Paylar standart610
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lar› kapsam›nda muhasebelefltirilen ba¤l› ortakl›k, ifltirak ve ifl ortakl›klar›ndaki
paylar,
√ UMS (TMS) 19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar standard›n›n uyguland›¤›
emeklilik fayda planlar› kapsam›ndaki iflveren hak ve yükümlülükleri,
√ ‹flletme birleflmelerindeki koflullu ödemeler için yap›lan sözleflmeler,
√ UFRS (TFRS) 4 Sigorta Sözleflmeleri standard›nda tan›mlanan sigorta
sözleflmeleri,
√ UMS (TMS) 39’un 5-7 nci paragraflar› kapsam›ndaki sözleflmeler hariç
olmak üzere, UFRS (TFRS) 2 Hisse Bazl› Ödemeler standard› uygulanan hisse
bazl› ödeme ifllemleri kapsam›ndaki finansal araçlar, sözleflmeler ve yükümlülükler.
4.2. UFRS (TFRS) 7’N‹N B‹LANÇO AÇIKLAMALARI
UFRS (TFRS) 7, bilanço ile ilgili yap›lacak aç›klamalar›n yerini bildirmemektedir. Bir iflletme gerekli aç›klamalar›, bilançoda veya dipnotlarda sunabilir.
Standartta, iflletme finansal araçlar› aç›klanan bilginin niteli¤ine göre ve
araçlar›n özelliklerine göre grupland›rabilir.
UFRS (TFRS) 7, finansal varl›k ve borç s›n›flar›n›n her biri için ayr›nt›l› ek
aç›klamalar istemektedir. Bilanço aç›klamalar›n› afla¤›daki gibi inceleyebiliriz:

4.2.1.Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar veya Zarara Yans›t›lan Krediler ve
Alacaklar
UFRS (TFRS) 7; UMS (TMS) 39’daki gerçe¤e uygun de¤er tercih de¤iflikli¤i
sonucunda UMS (TMS) 32’de sunulan gerçe¤e uygun de¤er fark› kar veya
zarara yans›t›lan krediler ve alacaklar için aç›klamalar› içermektedir. Bunlar; bir
kredi veya alaca¤›n gerçe¤e uygun de¤erindeki de¤iflimi; hem dönem boyunca
hem de belirlenen zamandan itibaren kümülatif olan kredi riski de¤iflimine göre
her kredi türev ürününü kapsamaktad›r (UFRS-TFRS 7: paragraf 9).
4.2.2. Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar veya Zarara Yans›t›lan Finansal
Borçlar
UFRS (TFRS) 7, UMS (TMS) 39’daki gerçe¤e uygun de¤er tercih
de¤iflikli¤inin bir parças› olarak tan›t›lan, kredi riskine göre finansal borcun
gerçe¤e uygun de¤erindeki de¤iflimi aç›klayan UMS (TMS) 32’deki gereklili¤i
içermektedir. UFRS (TFRS) 7 ayr›ca, kredi riskine göre gerçe¤e uygun de¤erdeki de¤iflimi saptamakta kullan›lan yöntemin aç›klamas›n› da öngörmektedir.
Alternatif bir yöntemin daha yak›n bir sonuca ulaflt›¤›n› gösteren durumlar
d›fl›nda, iflletmelerin UFRS (TFRS) 7’de aç›klanan metodolojiyi kullanmas›
talep edilmektedir (UFRS-TFRS 7: paragraf 10).
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4.2.3. Di¤er Çeflitli Bilanço Aç›klamalar›
√ Bilanço d›fl› b›rakma: Devredilmifl finansal varl›klar›n tümü veya bir k›sm›
bilanço d›fl› b›rak›lmak için yeterli olmad›¤›nda; aç›klama yapmak üzere kesin
ve ek bilgi istenmektedir.
√ Verilen teminat: Teminat olarak verilen finansal varl›klar›n süre ve
koflullar›na ek olarak defter de¤erine iliflkin aç›klama da istenmektedir.
√ Al›nan teminat: Bir flirket ödeme yap›lmad›¤›nda; satma veya kendi teminat
olarak kullanma hakk›na sahip oldu¤u (teminat olarak al›nan) varl›klar›n
gerçe¤e uygun de¤erleri ile sürelerini ve koflullar›n› aç›klamal›d›r.
√ Kredi zararlar› için karfl›l›klar: UMS (TMS) 30 sadece kredi ve avanslar için
aç›klama istemekteyken, UFRS (TFRS) 7 tüm finansal varl›klar için kredi
kay›plar› karfl›l›klar›n›n mutabakat›n›n aç›klanmas›n› öngörmektedir.
√ Çoklu sakl› türev ürünleri içeren bileflik finansal araçlar: Aç›klama de¤erleri
birbirine ba¤l› melez bir üründe sakl› türev ürünlerin varl›¤›ndan oluflmaktad›r
(örne¤in; geri ça¤r›labilir ve dönüfltürülebilir borçlar)
√ Borcu ödememe ve yükümlülü¤ü yerine getirmeme: Aç›klama, ödenmemifl
(vadesi geçmifl) yabanc› kaynaklar›n (borçlar›n) ayr›nt›lar›n› ve defter de¤erlerini içermektedir.
4.3. UFRS (TFRS) 7’N‹N GEL‹R TABLOSU AÇIKLAMALARI
Bilanço aç›klamalar›na benzer flekilde, bir flirket gerekli aç›klamalar› gelir tablosunda veya dipnotlarda sunmakta serbesttir. UFRS (TFRS) 7 taraf›ndan
öngörülen gelir tablosu aç›klamalar›, UMS (TMS) 30’daki kadar ayr›nt›l› olmamas›na ra¤men UMS (TMS) 32’dekinden daha kat›d›r. Örne¤in, UMS (TMS)
32 sadece kar veya zarara göre gerçe¤e uygun de¤eriyle gösterilen finansal
borçlar›n net kar veya net zararlar› için ayr› aç›klama öngörürken, UFRS
(TFRS) 7 finansal varl›k ve finansal borçlar›n tüm kategorileri için bu bilgiyi
istemektedir.

4.3.1. UFRS (TFRS) 7 Taraf›ndan Tan›mlanan Gelir Tablosu Aç›klamalar›
UFRS (TFRS) 7 temel olarak afla¤›daki gelir tablosu aç›klamalar›n› içermektedir (UFRS-TFRS 7: paragraf 20):
√ Her finansal varl›k ve finansal borç s›n›f› için net kazanç veya kay›plar
√ Her finansal varl›k s›n›f› için de¤er düflüklü¤ü zararlar›
√ Gerçe¤e uygun de¤eri kar zarara yans›t›lmayan finansal varl›klar ve finansal
borçlara iliflkin toplam faiz geliri ve toplam faiz gideri (etkin faiz yöntemi kullan›larak hesaplanan)
√ Varl›klar›n bireyler, vak›flar, emeklilik fayda planlar› ve kurumlar ad›na saklanmas› veya yat›r›m olarak de¤erlendirilmesi sonucunu do¤uran emanet ve
di¤er saklama faaliyetleri.
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4.3.2. UFRS (TFRS) 7 Taraf›ndan Tan›mlanan Di¤er Gelir Tablosu Aç›klamalar›
4.3.2.1.Muhasebe politikalar›
UMS (TMS) 1, bir iflletmenin belirgin muhasebe politikalar› için aç›klama
öngörmektedir. Ancak UFRS (TFRS) 7 finansal araçlarla ilgili belirgin politikalar için daha da belirgin aç›klamalar istemektedir. UFRS (TFRS) 7’nin
uygulama rehberi, UMS (TMS) 32’de öngörülen muhasebe politikalar› aç›klamalar›ndan çok daha belirgin bir yol göstericidir. UFRS (TFRS) 7 afla¤›dakiler
için kullan›lan kriterlerin aç›klamalar›n› sunmaktad›r:
√ Finansal varl›klar ve finansal borçlar›n kar veya zarara göre gerçe¤e uygun
de¤eriyle gösterilmesi,
√ Finansal varl›klar›n sat›lmaya haz›r olarak gösterilmesi,
√ Bir karfl›l›k hesab›n›n kullan›lmas› (örne¤in: flüpheli alacaklar karfl›l›¤›).
4.3.2.2.Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Hedge Accounting)
UFRS (TFRS) 7, finansal riskten korunma arac›n›n kar veya zarar› ile ilgili
aç›klanacak unsurlar› geniflletmifltir. Ayr›ca UFRS (TFRS) 7, nakit ak›m› korunmalar› ve yabanc› faaliyetlerde net yat›r›m korunmalar› için kar veya zararda
onaylanan etkisizlik tutar› ve finansal riskten korunma arac›n›n kazanç veya
zarar› ile gerçe¤e uygun de¤er korunmalar› için korunma riskine ba¤lanan
korunan arac›n aç›klamalar›n› da sunmaktad›r (UFRS-TFRS 7: paragraf 22, 23, 24).
Tablo 3, UFRS (TFRS) 7 taraf›ndan öngörülen finansal riskten korunma
muhasebesi aç›klamalar›n› göstermektedir.
Tablo 3: UFRS (TFRS) 7’de Öngörülen Finansal Riskten Korunma
Muhasebesine ‹liflkin Aç›klamalar (ERNST & YOUNG: 2006: 3).
Aç›klama
Korunma riskinin ve korunma araçlar›n›n ilgili
gerçe¤e uygun de¤erlerle aç›klamas›
Korunan nakit ak›fllar›n›n oluflmas› beklendi¤in de
Art›k olmas› beklenmeyen tahmini ifllemler
Özkayn aklarda ve gelir tablosunun yeniden
s›n›fland›r›lmas›nda belirlenen kazanç veya zarar
Korunma arac›ndan ve korunma riskinden kazanç
veya zarar
Gelir tablosunda görülen etkisizlik

Gerçe¤e
Uygun De¤er
De¤iflikli¤i
Riskinden
Korunma

Nakit Ak›fl
Riskinden
Korunma

X

X
X
X

Yabanc› Bir
Kurulufltaki
Net Yat›r›m
‹çin Yap›lan
Riskten
Korunma
X

X
X
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4.3.2.3. Gerçe¤e Uygun De¤er
UFRS (TFRS) 7, UMS (TMS) 32’nin finansal varl›klar ve finansal borçlar›n
(yükümlülüklerin) farkl› çeflitleri için gerçe¤e uygun de¤er belirlemede
kullan›lan yöntemlerle ve belirli varsay›mlarla ilgili aç›klamalar›n› içermektedir.
‹stenilen aç›klamalar afla¤›dakileri içermektedir:
√ Gerçe¤e uygun de¤erin, piyasa fiyat› veya bir de¤erleme yöntemini temel al›p
almad›¤›,
√ Gerçe¤e uygun de¤erin, cari piyasa ifllemlerinde oluflan fiyatlarla desteklenmeyen varsay›mlar› temel alan ve mevcut gözlemlenebilir piyasa verilerine
dayanmayan de¤erleme yöntemini temel al›p almad›¤›,
√ De¤erleme yönteminde kullan›lan olas› makul alternatif varsay›mlar›n etkisi.
Bunlar, tart›fl›labilir niteliksel bir analiz ile cevaplanabilmesine ra¤men; çeflitli
s›n›fland›rmalara giren finansal araçlar›n de¤erinin incelenmesinde say›sal bir
analiz gerekece¤i kabul edilmektedir (ERNST & YOUNG : 2006: 3).
UMS (TMS) 32 mevcut durumda gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde
ölçülemeyen finansal varl›klar›n, bu durumun nedenini de içerecek flekilde,
yap›s› ve defter de¤erinin aç›klanmas›n› istemektedir. UFRS (TFRS) 7, UMS
(TMS) 32’nin bir iflletmenin bu tür finansal araçlar›n düzenlemesini nas›l tasarlad›¤›na iliflkin istedi¤i aç›klamalar› geniflletmektedir.
4.4. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER VE
AÇIKLANMASI
‹flletmeler, raporlama tarihi itibariyle finansal araçlardan kaynaklanan risklerin
niteli¤ini ve düzeyini finansal tablo kullan›c›lar›n›n de¤erlendirmelerine olanak
sa¤layacak flekilde kamuya aç›klamak zorundad›r. UFRS (TFRS) 7 finansal
araçlardan kaynaklanan bu risklere (kredi riski, likidite riski, piyasa riski) odaklanmakta ve iflletmenin bu riskleri nas›l yönetti¤ini aç›klamas›n› istemektedir
(MIRZA ve di¤erleri: 2007: 376).

4.4.1. Risk Aç›klamalar›
4.4.1.1. Niteliksel Risk Aç›klamalar›
UFRS (TFRS) 7, yönetimin amaçlar› ve riskleri yönetme politikalar› dahil, bir
iflletmenin kamuya aç›klayaca¤› risklerle (kredi riski, likidite riski ve piyasa
riski) ilgili UMS (TMS) 32 taraf›ndan istenen niteliksel aç›klamalar› içermektedir. UFRS (TFRS) 7, bir iflletmenin risklerini yönetme ve ölçmede kulland›¤›
yöntemlerle ilgili bilgiyi içerecek flekilde bu aç›klamalar› da geniflletmektedir
(MIRZA ve di¤erleri: 2007: 377).

4.4.1.2. Say›sal Risk Aç›klamalar›
UFRS (TFRS) 7, risklere aç›k bir iflletmenin, kilit yönetim personelinin kullanabilece¤i bilgiler ile ilgili olmak üzere, UMS (TMS) 32’deki say›sal aç›kla614
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malar› geniflletmektedir (UFRS-TFRS 7: paragraf 34). UFRS (TFRS) 7, bir
iflletmenin aç›k oldu¤u tüm risklerin toplam›n›n (ör: yer, para cinsi, ekonomik
koflullar vb.) aç›klamas›n› istemektedir. Buna ek olarak, UFRS (TFRS) 7,
iflletme yönetiminin bu riskleri nas›l belirledi¤inin cevab›n› da istemektedir.

4.4.2. Risk Türleri
4.4.2.1. Kredi Riski
UFRS (TFRS) 7, al›nan teminat veya kredi karfl›l›¤› edinilen de¤erler dikkate
al›nmadan önceki her bir finansal araç s›n›f› için kredi durumunu, her de¤er
düflüklü¤ü kayb›n›n net de¤erinin aç›klamas›n› ve mevcut teminat veya kredi
karfl›l›¤› edinilen de¤erlerin tan›m›n› istemektedir. UFRS (TFRS) 7 krediler ve
alacaklar, yat›r›lan mevduat ve gerçe¤e uygun de¤ere göre de¤erlenen türev
finansal araçlar için maksimum kredi durumlar›n› dikkate almaktad›r (UFRSTFRS 7: paragraf 36). UFRS (TFRS) 7’deki yeni kredi riski aç›klamalar›
afla¤›dakileri içermektedir (UFRS-TFRS 7: paragraf 37):
√ Vadesi geçmifl veya de¤eri düflmüfl finansal varl›klar›n kredi kalitesiyle (kredibilitesi) ilgili bilgi (ör: bir rating analizi),
√ Bir iflletmenin, hisse senedi veya kredi karfl›l›¤› edindi¤i teminatlar›n›n tan›m›
ve gerçe¤e uygun de¤eri,
√ ‹flletmenin güvence olarak tuttu¤u teminatlar.
Vadesi geçmifl ama de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal varl›klar›n aç›klanmas›, birçok iflletme için önemli bir konudur. Vadesi geçmifl bilgi iflletmede
mevcut olmayabilir veya sürenin bitifline yak›n bir tarihten, vadesi geçmifl konumuna gelene kadar bir iflletmenin kredi sistemi taraf›ndan takip edilememifl
olabilir (ERNST & YOUNG : 2006: 4).

4.4.2.2. Likidite Riski
UMS (TMS) 30, bankalar›n, hem finansal varl›klar hem de finansal borçlar ile
ilgili, sözleflmeye ba¤l› vade bilgilerini aç›klamalar›n› öngörmekteyken, UFRS
(TFRS) 7 daha esnek oldu¤undan, finansal varl›klar›n sözleflmeye ba¤l›
vadelerinin aç›klanmas›n› istememektedir (UFRS-TFRS 7: paragraf 39).
Finansal borçlar, yönetime sunulan iç bilgi ile tutarl› olan veya olmayan, iskonto edilmemifl nakit ak›fllar›n› temel alan sözleflmeye ba¤l› vade ile
aç›klanmal›d›r. Vade analizinin haz›rlanmas›ndaki zorluklardan biri, normal
olarak bir nakit ak›fllar› serisine dahil olan türev ürünleridir. UFRS (TFRS)
7’deki uygulama rehberi, bir brüt nakit ak›fl› el de¤ifltirdi¤inde, herbir
sözleflmeye ba¤l› vade s›n›f›ndaki sabit faiz oranl› vadeli takas sözleflmeleri
(swap contracts) için, net tutarlar›n analize dahil edilmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Bu nedenle, bir dövize dayal› vadeli takas sözleflmesi (döviz swab›) brüt
nakit ak›fllar›n› baz alan vade analizine dahil edilmelidir (UFRS-TFRS 7: B 14).
UFRS (TFRS) 7’nin uygulama rehberi finansal borçlar için sözleflmeye dayal›
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vade analizi aç›klamas› haz›rlan›rken kullan›labilecek zaman aral›klar› önermektedir. UFRS (TFRS) 7 likidite risklerinin nas›l yönetildi¤ine iliflkin aç›klamay› da kapsayacak flekilde likidite riski aç›klamalar›n› geniflletmektedir
(MIRZA ve di¤erleri: 2007: 377).

4.4.2.3. Piyasa Riski
‹flletme piyasa riskine iliflkin duyarl›l›k analizi ile ilgili aç›klamalar yapmak
zorundad›r. Bu aç›klamalar da risklerin finansal tablolar› nas›l etkileyece¤ini,
duyarl›l›k analizinde kullan›lan yöntemleri ve varsay›mlar› içermelidir
(EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: 171). UFRS (TFRS) 7, bilanço tarihinde
oluflan risk de¤iflkenlerindeki “olas› olumlu koflullardaki de¤iflim” etkisini
içeren piyasa riski duyarl›l›¤› analizi ile birlikte analizin haz›rlanmas›nda kullan›lan yöntemler ve yaklafl›mlar›n aç›klamas›n› istemektedir (UFRS-TFRS 7:
paragraf 40). Piyasa riski; “piyasa fiyatlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle ve faiz
oran› riski, döviz kuru riski ve di¤er fiyat riskini içererek finansal araçlar›n
gerçe¤e uygun de¤eri veya gelecekte sa¤layaca¤› nakit ak›fllar›n›n dalgalanaca¤›
riski” olarak (ör: özkaynak ve ürün mal riski) tan›mlanmaktad›r (UFRS-TFRS
7: Ek A). UFRS (TFRS) 7’nin uygulama rehberi “olas› olumlu koflullardaki
de¤iflim” in ne oldu¤una iliflkin baz› bilgiler sa¤lar ve afla¤›dakileri içerir:
√ ‹flletmenin faaliyet gösterdi¤i ekonomik çevrenin göz önünde tutulmas›
gerekir.
√ ‹flletme, gelecek raporlama dönemi için hangi olas› olumlu koflullardaki
de¤iflimleri dikkate almal›d›r.
Piyasa riski üç risk çeflidini içermektedir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ:
2007: 154):
Döviz kuru riski: Döviz kurlar›nda olabilecek de¤iflimlerin finansal araçlar›n
de¤erini etkileme riskidir.
Faiz oran› riski: Piyasa faiz oranlar›nda olabilecek dalgalanman›n finansal
araçlar›n de¤erini etkileme riskidir.
Fiyat riski: Benzer piyasalardaki menkul k›ymet ifllemlerinin etkisinin ve di¤er
faktörlerin finansal araçlar›n de¤erlerini etkileme riskidir.

5. SONUÇ
UFRS (TFRS)’de finansal araçlar›n s›n›fland›r›lmas›, de¤erlemesi, muhasebelefltirilmesi ve aç›klanmas› konusu oldukça genifl ve ayr›nt›l›d›r. UFRS
(TFRS)’de finansal araçlar ile ilgili UMS (TMS) 32 Finansal Araçlar: Sunum,
UMS (TMS) 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme ve UFRS
(TFRS) 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar standartlar› mevcuttur. UFRS
(TFRS) 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar standard› tek bafl›na finansal araçlar ile
ilgili aç›klamalar› düzenlemesine ra¤men sadece bu standard›n incelenmesi
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finansal araçlar›n s›n›fland›r›lmas›, de¤erlemesi, muhasebelefltirilmesinin
gözard› edilmesi anlam›na gelece¤inden, çal›flma bütün olarak düflünülmüfl ve
finansal araçlarla ilgili söz konusu standartlar da mümkün oldu¤unca sade bir
flekilde özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Finansal araçlar›n aç›klanmas› 1.1.2007 tarihinden itibaren UMS (TMS) 32 kapsam›ndan ç›kar›lm›fl ayr›ca UMS (TMS) 30 standard› uygulamadan kald›r›lm›fl
ve tüm bunlar›n yerine UFRS (TFRS) 7 standard› uygulamaya sokulmufltur.
Finansal araçlar; finansal varl›klar, finansal borçlar ve türev finansal araçlardan
oluflmaktad›r. UFRS (TFRS) finansal tablolar›n ve dipnotlar›n›n finansal tablo
(bilgi) kullan›c›lar›na, iflletme ile ilgili ihtiyaç duyduklar› bilgileri (özel amaçl›
bilgiler hariç) sunacak flekilde haz›rlanmas›n› amaçlamaktad›r. Bu do¤rultuda,
UFRS (TFRS) 7 de finansal araçlar ile ilgili aç›klamalar›n daha belirgin
olmas›na yo¤unlaflm›flt›r.
Finansal araçlar bir iflletmenin varl›k ve kaynak yap›s› içerisinde ve de edindi¤i
finansal varl›klardan ya da yüklendi¤i finansal borçlar ve taahhütlerden dolay›
da gelir tablosu yap›s› içerisinde önemli bir yere sahiptir. ‹flletme ile ilgili
taraflar, fleffafl›k kavram› ile birlikte iflletmenin finansal araçlar›n›n s›n›flanmas›, de¤erlenmesi, bu araçlar›n iflletmeye getirdi¤i riskler, bu risklerin nas›l
yönetildi¤i ve çeflitleri hakk›nda ayr›nt›l› aç›klamalar istemektedir. Çünkü
iflletme ile ilgilenenlerin amac› iflletmenin say›sal risklerinin yan›nda niteliksel
risklerini de de¤erlendirmek ve iflletme ile ilgili do¤ru kararlar verebilmektir.
Finansal araçlar›n s›n›fland›r›lmas›ndan çok de¤erlenmesinde baz› s›k›nt›lar
mevcuttur. Bu s›k›nt›lar genelde gerçe¤e uygun de¤er ölçümlerinden kaynaklanmaktad›r. Gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri aktif piyasas› olmayan finansal
araçlar için bir tak›m hesaplamalar yapmay› gerektirmekte ve iflletme de¤erleme
ile ilgili muhasebe politikalar›n› ve varsay›mlar›n› UFRS (TFRS) 7’ye göre de
kamuya aç›klamak zorundad›r.
UFRS (TFRS) 7 standard› uygulamaya 2007 y›l› bafl›ndan itibaren girdi¤inden
bu standart ile ilgili bir tak›m sorunlar›n ç›kmas› ve standard›n herkes taraf›ndan
hemen anlafl›lamamas› do¤ald›r. Ancak uygulama sorunlar›n›n ve zorluklar›n›n
paylafl›larak, akademik bilgiler ile uygulama deneyimleri birlefltirilerek afl›laca¤›
da kuflkusuzdur.
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