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UFRS 7 KAPSAMINDA F‹NANSAL RAPORLAMADA MUHASEBEN‹N
ROLÜ
1. G‹R‹fi
Dünya ekonomisi geçti¤imiz 20 y›lda özellikle bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
geliflimine paralel olarak h›zla büyümüfltür. Ekonomik büyümenin yan›nda küreselleflme olgusunun ortaya ç›kmas› ile birlikte, farkl› ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yap›lar, pek çok belirsizlik ve dolay›s›yla riski beraberinde getirmifltir.
Uluslararas› piyasalar›n birbirine afl›r› duyarl› oldu¤u günümüzde, dünyan›n herhangi bir yerinde yaflanan krizler, dalgalar halinde bütün dünyay› etkisi alt›na
alabilmektedir. Ayn› flekilde ülke içindeki bir iflletmenin yaflad›¤› kriz de di¤er
iflletmeleri ve yat›r›mc›lar›n› derinden etkilemektedir. Bu nedenle iflletmeler olas› risklere karfl› daha dikkatli hale gelmifller ve risklerden korunabilmek için yönetim anlay›fl›nda yeni yaklafl›mlara yönelmifllerdir.
Bu flekilde iflletmeler, gerek riskten korunma ve gerekse spekülatif amaçlarla
pek çok yeni finansal arac› kullan›r hale gelmifllerdir. Günümüzde finansal araçlar›n kullan›m› yayg›nlaflm›fl, çeflitlili¤i artm›fl ve yap›lar› daha da karmafl›k hale gelmifltir.
Dünyada yaflanan büyük finansal krizlerin ve iflletme çöküfllerinin en belirgin
ortak özelliklerden biri, finansal raporlama sürecinin yeterli derecede fleffaf olmamas›d›r.
Finansal araçlara iliflkin bilgilerin aç›klanmamas›, eksik aç›klanmas› ya da aç›klanan bilgilerin do¤ru biçimde haz›rlanmam›fl olmas›n›n, Enron ve benzeri muhasebe skandallar›n›n ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynad›¤› bilinen bir gerçektir.
Finansal araçlar›n büyük çeflitlilik gösterdi¤i ve kullan›m›n›n yayg›nlaflt›¤› günümüzde, finansal tablo kullan›c›lar›na bu araçlar›n kullan›m›n getirece¤i risklere ve bu riskleri iflletmenin nas›l yönetti¤ine dair yeterli aç›klamalar›n yap›lmas›, finansal raporlaman›n en temel fonksiyonlar›ndan biri haline gelmifltir.
Finansal araçlar›n kullan›m›nda ve çeflitlili¤inde gözlenen art›fl, do¤as› gere¤i
karmafl›k ve uzmanl›k gerektiren finansal raporlama sürecini daha da özellikli
getirmifltir. Bu do¤rultuda sonucunda uluslararas› kurulufllar kamuyu ayd›nlatma ihtiyac›na paralel olarak finansal araçlar›n raporlanmas› konusunda yeni düzenlemeler oluflturmaya yönelmifllerdir.
Finansal araçlar›n raporlanmas› ile ilgili olarak, "UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Aç›klama", "UMS 39 Finansal Araçlar Muhasebelefltirme ve Ölçme" ve
"UMS 30 Bankalara ve Benzeri Finansal Kurulufllar›n Finansal Tablolar›nda
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Yap›lacak Aç›klamalar"dan sonra Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
taraf›ndan yap›lan son düzenleme "UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç›klamalar"
standard›d›r. UFRS 7, 1 Ocak 2007 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Bu standard›n yürürlü¤e girmesi ile
birlikte UMS 32'nin aç›klamaya iliflkin hükümleri ile UMS 30 yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Dileyen iflletmeler 31.12.2006 tarihli finansal tablolar›n› UFRS 7'ye
göre haz›rlayabilmektedirler.
UFRS 7'nin yürürlü¤e girmesi ile iflletmelerin finansal araçlara iliflkin yapmalar› gereken aç›klamalar›n kapsam› önemli ölçüde genifllemifltir. Bunun sonucu
olarak iflletmeler finansal raporlama sistemlerinde finansal araçlar›n raporlamas›na iliflkin olarak daha fazla kaynak ay›rmak zorunda kalmaktad›rlar.
UFRS 7 kapsam›nda yap›lacak olan aç›klamalar iki ana bölümde de¤erlendirilebilir. Bunlardan birincisi finansal araçlar›n iflletmenin mali durumu ve performans› aç›s›ndan önemi, ikincisi ise iflletmenin finansal araçlar nedeniyle maruz
kalabilece¤i riskler, bu risklerin düzeyi ve nas›l yönetildiklerine iliflkin aç›klamalard›r.
Bu çal›flmada, sempozyumun ana konusunun "Kamu Güveni" olmas› nedeniyle
de, UFRS 7'nin risk boyutu ele al›nmaktad›r. Dolay›s› ile çal›flma, "UFRS 7 kapsam›nda, finansal raporlamada muhasebenin "iflletmenin finansal araçlar› nedeniyle maruz kalabilece¤i riskler, bu risklerin etkisi ve nas›l yönetildi¤inin aç›klanmas›ndaki rolü" üzerine odaklanmaktad›r.
Bu çerçevede çal›flmada s›ras›yla, genel tan›m ve kavramlar, riske iliflkin yap›lmas› gereken aç›klamalar ve son bölümde de bu standard›n ve muhasebenin finansal raporlamadaki rolü ele al›nm›flt›r.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, UMSK'n›n yay›nlam›fl oldu¤u UMS 32,
UMS 39 ve son olarak da UFRS 7'Türkçeye çevrilerek s›ras›yla, 20 Ekim
2006,03 Kas›m.2006 ve 30 Ocak 2007 tarihlerinde resmi gazetede yay›nlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Dolay›s›yla ülkemizde de finansal araçlar bugün, bu standartlar kapsam›nda raporlanmaktad›r.
2.UFRS 7'YE ‹L‹fiK‹N GENEL TANIMLAR VE KAVRAMLAR
UFRS 7'nin amac› finansal tablo kullan›c›lar›n›n bir iflletmenin finansal araçlar›n›n iflletmenin finansal durumu ve performans› aç›s›ndan önemi ve bu araçlardan kaynaklanan risklerin düzeyi, niteli¤i ve iflletmenin bu riskleri nas›l yönetti¤i hususlar›nda de¤erlendirmeler yapabilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesini sa¤lamakt›r.1
Finansal araçlar, yap›lar› gere¤i iflletmenin birçok riske maruz kalmas›na neden
olmaktad›r. Finansal araçlar›n niteliklerinin ve yap›lar›n›n çok çeflitli olmas› ne1 International Financial Reporting Standards (IFRSs™), 2006 IFRS 7 Financial Instruments:
Disclosure
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deniyle bu risklerin düzeyi ve niteli¤i birbirinden çok farkl›d›r. UFRS 7'nin yay›nlanmas› ile birlikte özellikle finansal araçlardan kaynaklanan risklere iliflkin
yap›lan aç›klamalar›n niteli¤i ve kapsam› daha da geniflletilmifltir.

2.1 Finansal araçlar›n tan›m›
"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."2 Oldukça kapsaml› olan finansal araç tan›m›, iflletmenin
hem finansal varl›k hem de finansal borç tan›mlar›n› da kapsamaktad›r. Bafll›ca
finansal varl›klar nakit, bankada tutulan mevduat, ticari alacaklar, alacak senetleri, verilen krediler, tahviller, baz› türev araçlar› ve özsermaye yöntemi ya da
konsolidasyon yöntemleri kapsam›nda olmayan hisse senetlerdir. Bafll›ca finansal borçlar ise, ticari borçlar, borç senetleri, kredi borçlar› ve baz› türev araçlar›d›r.

2.2 Finansal araçlardan kaynaklanan risklere iliflkin aç›klamalar
UFRS 7, iflletmelerin raporlama tarihi itibariyle ellerinde tuttuklar› finansal
araçlar›ndan kaynaklanan risklerin niteli¤i, düzeyi ve bu risklerin nas›l yönetildi¤i konusunda mali tablo kullan›c›lar›na çeflitli aç›klamalar yapmas›n› istemektedir.
Standart, an›lan riskleri kredi riski, likitide riski ve piyasa riski olarak üç ana
bafll›k alt›nda toplam›flt›r.
Her ne kadar yukar›da s›ralanan riskler finansal araçlardan kaynaklanan tüm
riskleri kapsamasa da; UFRS 7, bu risklere iliflkin yap›lacak aç›klamalar›n, finansal araçlardan kaynaklanan risklerin önemli bir k›sm›n› içerece¤ini varsaymaktad›r. Bu riskler standart taraf›ndan afla¤›daki flekilde tan›mlanm›flt›r:
a) Kredi riski, bir finansal arac›n taraflar›ndan birinin yükümlülü¤ünü yerine getirememesi nedeniyle di¤er tarafta finansal kay›p/zarar meydana gelmesi riskidir.3
b) Likitide riski, bir iflletmenin finansal borçlar›ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmas› riskidir. ‹flletmenin fon yaratma kapasitesi
ile do¤rudan iliflkili olu¤undan likitide riski, fonlama riski olarak da adland›r›lmaktad›r.4
c) Piyasa riski, Piyasa fiyatlar›nda meydana gelen de¤iflimler nedeniyle bir fi2 International Financial Reporting Standards (IFRSs™), 2006 IFRS 7 Financial Instruments:
Disclosure
3 International Financial Reporting Standards (IFRSs™), 2006 IFRS 7 Financial Instruments:
Disclosure
4 International Financial Reporting Standards (IFRSs™), 2006 IFRS 7 Financial Instruments:
Disclosure
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nansal arac›n gerçe¤e uygun de¤erinde veya gelecekteki nakit ak›fllar›nda dalgalanma olmas› riskidir. Piyasa riski üç türlü riskten oluflur; yabanc› para riski, faiz oran› riski ve di¤er fiyat riski.5

2.3. Risklere iliflkin yap›lacak aç›klamalarda göz önünde tutulacak esaslar
Finansal araçlardan kaynaklanan yukar›da s›ralanm›fl üç tür risk için iflletmeler
bir dizi niteliksel ve say›sal aç›klama yapmal›d›r. Bu aç›klamalar yap›l›rken
"önemlilik" ilkesi göz önünde tutulur; dolay›s›yla iflletmeler, mali tablo okuyucusunun kararlar›n› etkilemeyecek kadar düflük düzeyde olan risklere iliflkin detayl› aç›klamalardan kaç›nmal›d›r.
Niteliksel aç›klamalar, yukar›da s›ralanm›fl her bir risk türünün do¤as› ve ortaya
ç›kma flekilleri ile bu risklerin yönetimine iliflkin aç›klamalar› kapsamaktad›r.
Niteliksel aç›klamalar içinde, risklerin yönetimi için koyulan hedeflere, iflletme
taraf›ndan bu hedeflere ulaflmak için takip edilen politikalara ve bu risklerin ölçümünde kullan›lan yöntemlere yer verilmelidir.
UMSK, finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliklerinin ve düzeylerinin
belirlenmesinde, iflletme yönetiminin de¤erlendirmelerinin mali tablo okuyucular›na daha gerçe¤e uygun bilgi sa¤layaca¤› varsay›m›n› kabul etmektedir.
Bu nedenle UFRS 7, finansal araçlardan kaynaklanan risklere iliflkin yap›lacak
özet say›sal verilerin, iflletmenin yönetim kurulu gibi üst düzey yönetim kademelerine sunulan bilgiler temel al›narak haz›rlanmas›n› gerektirmektedir.
Ayr›ca dönem sonunda sunulan say›sal aç›klamalar, iflletmenin dönem içerisinde maruz kald›¤› risk düzeyini yeteri kadar iyi aç›klamayabilir. Bu durumlarda
iflletme, ek say›sal bilgiler sunarak finansal tablo kullan›c›lar›n›n dönem içinde
maruz kal›nan risklerin düzeyi konusunda do¤ru de¤erlendirmeler yapmas›n›
olanakl› k›lmal›d›r.

2.3.1. Kredi Riskine iliflkin yap›lmas› gereken niteliksel ve say›sal aç›klamalar
‹flletme her türlü risk çeflidinin nas›l yönetildi¤i ile ilgili olarak say›sal ve niteliksel aç›klamalar yapmal›d›r.
Örnek: Kredi riskine iliflkin aç›klama6
"Finansal varl›klar›n sahipli¤i karfl› taraf›n sözleflmeyi yerine getirmeme riskini
beraberinde getirir. Bu riskler, kredi de¤erlendirmeleri ve ilgili müflterinin toplam riskinin s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Ticari alacaklar›n önemli bir k›sm› iliflkili flirketlerdendir. Grup, ihracat sat›fllar›ndan kaynaklanan yurtd›fl› alacaklar› için Eximbak sigortas›, faktorink limit garantisi ve akreditifli sat›fl gibi
teminatlar almas› kredi riskinin yönetiminde kullan›lan di¤er yöntemlerdir. fiir5 International Financial Reporting Standards (IFRSs™), 2006 IFRS 7 Financial Instruments:
Disclosure
6 Beko Elektronik A.fi. 31.12.2006 Mali Tablolar›
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ket ihtiyaç duymas› halinde faktoring uygulamalar›nda, alaca¤›n maliyeti karfl›l›¤›nda erken tahsili ifllemlerini de gerçeklefltirmektedir. Bu durum gayrikabili
rücu fleklinde risk yönetimi uygulamas›na paralel bir uygulamad›r."
Kredi riskinin düzeyine iliflkin niteliksel aç›klamalara ek olarak iflletme çeflitli
say›sal aç›klamalar yapmak zorundad›r. Say›sal aç›klamalar afla¤›daki alt bafll›klar alt›nda özetlenebilir:

a) ‹flletmenin maruz kald›¤› kredi riskinin tutar›
‹flletmenin elinde tuttu¤u teminatlar ve di¤er güvenceler göz ard› edilerek, iflletmenin sahip oldu¤u her bir finansal varl›k s›n›f› için maruz kald›¤› azami kredi
riski aç›klanmal›d›r. Özellikle ticari alacaklar gibi birçok finansal varl›¤›n azami kredi riski bu varl›klar›n raporlama tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleridir.
Afla¤›da iflletmenin maruz kald›¤› kredi riskine iliflkin örnek bir aç›klama verilmifltir:
Örnek: Kredi riskine iliflkin aç›klama7
"Nakit ve nakit benzerleri, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve belirli türev araçlar› d›fl›ndaki finansal varl›klar›n, karfl› taraf›n yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan azami kredi riski düzeyi bu varl›klar›n mali tablolardaki tafl›nan de¤erleridir."
b) Vadesi geçmifl fakat de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal varl›klar
Kredi riskine iliflkin olarak UFRS 7'nin özellikle üzerinde durdu¤u di¤er bir husus da iflletmenin raporlama tarihi itibariyle elinde tuttu¤u vadesi geçmifl fakat
de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal araçlar›na iliflkin olarak yapmas› gereken aç›klamalard›r. Zira standart bu tip finansal varl›klar› iflletmenin maruz kald›¤› kredi riskinin en önemli kaynaklar›ndan biri saymaktad›r. Bu nedenle özellikle bu varl›klar›n kalitesine yönelik kapsaml› ve detayl› aç›klamalar gerektirmektedir. Bu kapsamda iflletme vadesi geçmifl fakat de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal varl›klar›n yaflland›r›lmas›n› ve bunlara iliflkin olarak elde tutulan
ve istendi¤inde kullan›labilecek teminatlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerini aç›klamal›d›r. Bu aç›klama için afla¤›da bir örnek sunulmufltur:
Örnek: Vadesi geçmifl fakat de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal varl›klar8
"‹flletmenin raporlama tarihi itibariyle elinde tuttu¤u vadesi geçmifl fakat de¤er
düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar›n›n yaflland›r›lmas› afla¤›daki gibidir:
Buna ek olarak iflletme finansal varl›klar›n hangi koflullar alt›nda de¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›k olarak s›n›fland›r›laca¤› hususunda da aç›klamalar yapar.
7 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
8 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
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Toplam
Alacak
(Bin
YTL)
2006
2005

25,000
21,000

Vadesi
gelmemifl
alacaklar
(Bin YTL)
13,000
10,000

<30 gün
6,000
5,750
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Vadesi geçmifl fakat
de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar
(Bin YTL)
30-60 gün 60-90 gün 90-120 gün
>120 gün
3,500
3,250

1,250
1,000

750
600

500
400

Örnek: De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klara iliflkin aç›klama9
"Borçlunun önemli finansal zorluluklarla karfl›laflmas›, borçlunun iflas aç›klayacak olmas›, ödemelerde 30 gün ve üzeri gecikmeler veya ödemeleri reddetmesi
gibi durumlarda ticari alacaklar de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›l›r."

c) ‹flletmenin kredi riskine karfl›n elinde tuttu¤u teminatlar ve di¤er güvenceler
‹flletmeler finansal araçlardan kaynaklanan kredi riskinin düzeyini ve etkilerini
s›n›rlamak için üçüncü taraflardan teminat ve benzeri güvenceler edinebilirler.
‹flletme, elinde bulundurdu¤u teminatlar› karfl› taraf yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikmese dahi bunlar› nakde çevirme, satma ya da baflka taraflara rehin verme hakk›na sahip ise bu teminatlar›n gerçe¤e uygun de¤eri ve teminat›
kullanma koflullar›n› aç›klamak zorundad›r.
Örnek: Teminat ve di¤er güvencelere iliflkin aç›klama10
"31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle iflletmenin vadesi geçmifl fakat de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar›na karfl›l›k olarak elinde tuttu¤u teminatlar›n toplam
gerçe¤e uygun de¤eri 14 milyon YTL'dir (31.12.2005 itibariyle ilgili tutar 13
milyon YTL'dir)."

2.3.2. Likitide (fonlama) riskine iliflkin yap›lmas› gereken niteliksel ve say›sal
aç›klamalar
Likitide riskinin etkili¤i ve düzeyi hakk›nda mali tablo okuyucular›n› bilgilendirmek üzere UFRS 7, likidite riskine iliflkin vade analizi ve iflletmenin bu riskini nas›l yönetti¤i hakk›nda aç›klamalar yapmas›n› zorunlu k›lar.
Likitide riskinin etkisinin ve düzeyinin aç›klanmas›, iflletmenin önemli ölçüde
likitide riskine sahip her bir finansal yükümlülük s›n›f› için vade analizi yap›lmas›n› gerektirir. Vade analizi yükümlülüklerin geriye kalan indirgenmemifl tutarlar›n› ve bunlar›n vadelerini temel alarak yap›l›r. Vade analizinde kullanaca¤› zaman aral›klar›n› iflletme taraf›ndan belirlenir. Zaman aral›klar›n›n belirlenmesinde, likitide riskinin düzeyini ve etkisini en uygun biçimde gösterebilmek
için, yükümlülüklerin yap›s› ve kompozisyonu göz önünde tutulmal›d›r.
9 Illustrative corporate consolidated financial statements – 2006, Pricewaterhousecoopers temel
al›narak haz›rlanm›flt›r.
10 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.

628

3. Salon - Paralel Oturum XII - UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamada Muhasebenin Rolü/Erol DEM‹REL

Vade analizlerinin oluflturulmas›nda UFRS 7 en kötü senaryonun analizlerde temel al›nmas›n› savunmaktad›r. ‹flletme, raporlama tarihini izleyen dönemlerde
de taraf olaca¤› yükümlülüklerinin bulunmas› halinde bunlar ait tutarlar› ve vadeleri analizlerine dâhil eder. Afla¤›da örnek bir iflletmenin finansal yükümlülükleri için yapt›¤› bir vade analizi sunulmufltur:

Örnek: Likidite riskine iliflkin aç›klama -Vade analizi11
"31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Grubun indirgenmenmifl sözleflmeye dayal›
ödemeleri temel al›narak haz›rlanm›fl vade analizleri bulunmaktad›r:
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nsal kiralama
mlülükleri
r yükümlülükler
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v araçlar›
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-

-
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Vade analizleriyle ortaya konan likitide riskinin iflletme taraf›ndan nas›l yönetilmekte oldu¤u ise UFRS 7'nin di¤er bir aç›klama zorunlulu¤udur. Likitide riskinin yönetiminde iflletmenin elinde tuttu¤u finansal varl›klar›n likitide kalitesi de
oldukça önemlidir. Zira bir iflletmenin elinde tuttu¤u finansal varl›klar›n tutar›
ve gerçe¤e uygun de¤erlerine yak›n tutarda nakde dönüfltürebilme özellikleri, iflletmenin fonlama yetene¤ini artt›rarak likitide riskinin yönetilmesini kolaylaflt›rmaktad›r. Afla¤›daki bir iflletmenin likitide riskini yönetimi hakk›nda yapt›¤›
bir örnek aç›klama bulunmaktad›r.

Örnek: Likidite riskinin yönetimine iliflkin aç›klama12
"Grubun amac› k›sa ve uzun vadeli banka kredilerini, finansal kiralama ve sat›n
alma sözleflmelerini kullanarak fonlaman›n devaml›l›¤› ve esnekli¤i aras›nda bir
dengeyi sürdürmektir. Grubun politikas› finansal yükümlülüklerinin en az
%30'unun vadesi bir y›ldan uzun olan yükümlülüklerden oluflmas› fleklindedir.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal tablolara yans›t›lan yükümlülüklerin
%12,1'nin (2005 sonu itibariyle ilgili oran %15'dir) vadesi bir y›ldan k›sad›r"
2.3.3. Piyasa riskine iliflkin yap›lmas› gereken niteliksel ve say›sal aç›klamalar
Piyasa riski üç temel riski kapsamaktad›r. Bunlar;
a) Yabanc› para riski; Döviz kurlar›nda meydana gelen de¤iflimler nedeniyle bir
finansal arac›n gerçe¤e uygun de¤erinde veya gelecekteki nakit ak›fllar›nda dal11 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
12 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
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galanma olmas› riskidir.13 Yabanc› para cinsinden finansal araçlar ciddi bir yabanc› para riskine kaynakl›k edebilirler. Çünkü bu araçlar›n hem nakit ak›mlar›
hem de gerçe¤e uygun de¤erlerinin belirlenmesinde ilgili döviz kurlar› kullan›lmaktad›r. Bunun yan›nda do¤rudan bir biçimde yabanc› para cinsinden olmayan
finansal araçlar da yabanc› para riskine maruz kalabilirler.
b) Faiz oran› riski: Faiz oranlar›nda meydana gelen de¤iflimler nedeniyle bir finansal arac›n gerçe¤e uygun de¤erinde veya gelecekteki nakit ak›fllar›nda dalgalanma olmas› riskidir14. Sözleflmelerinde faiz getirisi ve(veya) faiz ödemesi içeren finansal araçlar, iflletmenin önemli ölçüde faiz oran› riskine maruz kalmas›na neden olabilir.
Örne¤in sabit getirili hazine bonolar›n› elinde tutan bir iflletmenin elinde tuttu¤u bonolar›n gerçe¤e uygun de¤erleri piyasa faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerden
önemli ölçüde etkilenir. Zira piyasa faiz oranlar›ndaki art›fl bu bonolar›n piyasa
fiyatlar›nda ve dolay›s›yla gerçe¤e uygun de¤erinde bir düflüfle neden olur. Piyasa faiz oranlar›ndaki düflüfl ise iflletmenin elinde tuttu¤u bonolar›n piyasa fiyatlar›nda ve dolay›s›yla gerçe¤e uygun de¤erlerinde bir yükselmeye neden olur.
Öte yandan Libor veya benzeri bir de¤iflken faiz oran›yla faiz tutarlar› belirlenen finansal yükümlülüklere taraf olmufl bir iflletmenin gelecekteki nakit ç›k›fllar› piyasa faiz oranlar›ndaki (de¤iflken faiz oranlar›na baz oluflturan) de¤iflimler
sonucunda dalgalan›r. Piyasa faiz oranlar›ndaki art›fl an›lan yükümlülü¤e iliflkin
gelecekteki faiz ödemelerinin tutarlar›nda bir art›fla neden olurken tersi bir durum ise ödemelerin tutarlar›nda düflüfle sebebiyet verir.
c) Di¤er fiyat riski: Meydana gelen de¤iflimin ilgili finansal arac›n kendisinden
veya ihraç edenden ya da piyasada ifllem gören benzeri finansal araçlar›n tamam›n› etkileyen faktörlerden kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›na bak›lmaks›z›n, piyasa fiyatlar›nda oluflan de¤iflimler nedeniyle bir finansal arac›n gerçe¤e uygun
de¤erinde veya gelecekteki nakit ak›fllar›nda dalgalanma olmas› (faiz oran› riski veya yabanc› para riskinden kaynaklananlar d›fl›nda) riskidir.15 Genellikle di¤er fiyat riskinin oluflumunda borsa endeksleri, emtia fiyatlar› ve di¤er göstergelerdeki de¤iflimlerin finansal araçlar üzerindeki yaratt›¤› dalgalanmalar etkilidir. Örne¤in bir iflletmenin elinde tuttu¤u hisse senetlerinin gerçe¤e uygun de¤eri ve gelecekteki nakit ak›mlar›, bu hisse senetlerinin ifllem gördü¤ü borsa endekslerindeki de¤iflimlerden önemli ölçüde etkileniyorsa ,bu finansal varl›k di¤er fiyat riskine maruz kalm›fl demektir.
Di¤er risk türlerinde oldu¤u gibi iflletmeler, iflletmenin maruz kald›¤› piyasa
13 International Financial Reporting Standards (IFRSs™), 2006 IFRS 7 Financial Instruments:
Disclosure
14 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
15 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
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risklerine iliflkin niteliksel ve say›sal aç›lamalar yaparlar. Niteliksel aç›klamalar
bu risklerin yap›s› ve nas›l yönetildi¤ini kapsamaktad›r. Say›sal aç›klamalar ise
duyarl›l›k analizleri fleklinde verilmektedir.

2.3.3.1. Duyarl›l›k Analizleri
Duyarl›l›k analizleri temel olarak herhangi bir piyasa fiyat›ndaki varsay›msal bir
de¤iflimin iflletmenin elinde tuttu¤u finansal araçlar› üzerinde nas›l bir kar ve zarar ya da özsermaye de¤iflim etkisini yaratt›¤›n›n ortaya konmas›d›r.
UFRS 7 duyarl›l›k analizlerinin oluflturulmas›nda ve bunlar›n aç›klanmas›na
iliflkin uygulama rehberinde oldukça detayl› yönergeler sunmaktad›r. ‹flletme bu
analizleri yaparken elinde tuttu¤u de¤iflik niteliklerde ve risk etkilerine maruz
kalan finansal araçlar konusunda detayl› çal›flmalar yapmal›d›r.
Örnek: Yabanc› Para Riski - Duyarl›l›k Analizi16
"Grup yabanc› para cinsinden çeflitli ifllemler yürütmektedir. Dolay›s›yla döviz
kurlar›ndaki de¤ifliklerden kaynaklanan risklere maruz kalmaktad›r. Maruz kal›nan yabanc› para riski, onaylanm›fl politikalar çerçevesinde döviz kurlar› üzerine girilen vadeli ifllem sözleflmeleri (forward sözleflmeleri) yoluyla yönetilmektedir. Raporlama tarihi itibariyle Grubun yabanc› para cinsinde parasal varl›klar› ve parasal yükümlülüklerinin mali tablolardaki tafl›nan de¤erleri afla¤›daki gibidir:
ABD Dolar›
EURO

Yükümlülükler
2006
2005
8,000
7,400
200
150

2006

Varl›klar

1,500
-

2005

1,400
-

Grup temel olarak ABD Dolar› ve Euro'dan kaynaklanan risklere maruz kalmaktad›r. Afla¤›daki tabloda Grubun an›lan yabanc› para birimlerinin iflletmenin para birimi karfl›s›nda %10'luk yükselifli veya düflüflünün yarataca¤› duyarl›l›¤›
aç›klanmaktad›r. Duyarl›l›k analizinde baz al›nan %10 oran›, iflletmenin kilit yönetim personeline yap›lan iç raporlamalarda kullan›lmakta olup, yönetimin döviz kurlar›ndaki olas› de¤iflimler hakk›ndaki de¤erlendirmelerini yans›tmaktad›r. Duyarl›l›k analizi yaln›zca hâlihaz›rda elde tutulan yabanc› para cinsinden
parasal kalemleri kapsar ve bu kalemlerin dönem sonu çevirimlerini döviz kurlar›nda %10'luk de¤iflimi temel alarak düzeltmektedir. Duyarl›l›k analizi iflletmenin üçüncü taraflardan ald›¤› borçlar› da kapsamaktad›r. Pozitif tutarlar, iflletmenin para biriminin di¤er para birimleri karfl›s›nda güçlenmesi sonucunda
kar/zarar veya di¤er özsermayede kalemlerinde gerçekleflen art›fl› göstermektedir.

16 Model Financial Statements 2006, Deloitte temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
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900
700 (i)
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25 (iii )
16
10 (iv)

Dönem Kar ›
Öz sermaye

ABD Dolar › %10
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(300)
(250) (ii)
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(i) Y›lsonlar›nda ABD Dolar› cinsinden alacak ve borçlardan kaynaklanmaktad›r.
(ii) Nakit ak›mlar› riskine karfl› koruma amac›yla edinilen türev araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinde meydana gelen de¤iflimlerin sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
(iii) Y›lsonlar›nda Euro cinsinden alacak ve borçlardan kaynaklanmaktad›r.
(iv) Nakit ak›mlar› riskine karfl› koruma amac›yla edinilen türev araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erlerinde meydana gelen de¤iflimlerin sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
Yönetim, duyarl›l›k analizlerinizin finansal araçlar›n yap›s›ndan kaynaklanan içsel yabanc› para riskini temsil etmedi¤ini ve cari dönemde maruz kal›nan riski
yans›tmad›¤› kan›s›ndad›r. ABD Dolar› cinsinden yap›lan sat›fllar üzerinde mevsimsellik etkisi mevcuttur. Finansal y›l›n son çeyre¤inde sat›fl miktar› düflüktür
ve ABD Dolar› cinsinden alacaklarda y›lsonu bir düflüfle neden olmaktad›r."

Örnek: Faiz Oran› Riski -Duyarl›l›k Analizi17
Grubun piyasa faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerden kaynaklanan piyasa faiz oran›
riski, temel olarak iflletmenin uzun vadeli de¤iflken faizli yükümlülüklerine iliflkindir.
Grup faiz maliyetlerini yönetebilmek için sabit ve de¤iflken faizli borçlar› birlikte kullanmaktad›r. Grubun politikas› sabit faizli borçlar›n›n oran›n› %40 ile %60
aral›¤›nda tutmakt›r. Bunu yönetebilmek için Grup, çeflitli vadeli faiz oran› takas› de¤iflim sözleflmelerine (swap) girmektedir. Bu sözleflmeler dahilinde iflletme, sözleflmeye konu olan tutar baz al›narak hesaplanan sabit ve de¤iflken oranl› tutarlar aras›ndaki farklar›, belirli aral›klarla takas etmektedir. Grup bu sözleflmeleri borçlar›n› faiz riskinden korumak üzere edinmifltir. 31.12.2006 tarihi itibariyle faiz oran› takas› sözleflmelerinin etkisini göz önünde tutarak, iflletmenin
sabit faiz oranl› borçlar›n›n oran› %49'dur (ilgili oran 2005 y›l›nda %50'dir).
Afla¤›daki tablo tüm di¤er de¤iflkenlerin sabit kald›¤› varsay›m alt›nda, Grubun
vergi öncesi dönem kar›n›n faiz oranlar›ndaki olas› de¤iflimlere (de¤iflken faiz
oranl› yükümlülüklerde oluflan etkiye ba¤l› olarak) karfl› duyarl›l›¤›n› göster17 Good Group (International) Limited 2006, Ernst &Young temel al›narak haz›rlanm›flt›r.
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mektedir. Duyarl›l›k analizinde baz al›nan oranlar, iflletmenin kilit yönetim personeline yap›lan iç raporlamalarda kullan›lmakta olup, yönetimin faiz oranlar›ndaki olas› de¤iflimler hakk›ndaki de¤erlendirmelerini yans›tmaktad›r. Faiz oran›nda yaflanacak dalgalanmalar›n ‹flletmenin özsermayesi üzerinde herhangi bir
etki söz konusu de¤ildir.
Faiz Oranlar›n
baz art›fl /
azalama

2006
YTL
Amerikan Dolar›
Euro

Vergi
öncesi kara
olan etki

+ 1.00
+ 0.20
+ 0.15

(120,000)
(90,000)
(30,000)

YTL
Amerikan Dolar›
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- 1.00
- 0.20
- 0.15

110,000
70,000
40,000

2005
YTL
Amerikan Dolar›
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+ 1.00
+ 0.20
+ 0.15

(100,000)
(40,000)

YTL
Amerikan Dolar›
Euro

- 1.00
- 0.20
- 0.15

90,000
30,000

3. SONUÇ
Yat›r›m do¤as› gere¤i ayn› zamanda risk alma faaliyetidir, ancak yat›r›mc›lar›n,
iflletme yöneticilerinin risk alg›lamas› ve iflletmenin yönetim stratejisi hakk›nda
yeterli ve güvenilir bilgilere sahip olmas› sa¤lanmal›d›r. Güvenilir bilgi, piyasa
disiplininin sa¤lanmas› konusunda da oldukça büyük ölçüde katk› getirecektir.
UFRS 7 belirli bir sektörü hedef almamakta ve tüm iflletmelere uygulanmaktad›r. Finansal araçlar› yo¤un olarak kullanmayan hatta tüm finansal varl›klar› sadece alacak ve borç senetlerinden ibaret olan flirketler dahi bu standard›n kapsam›na girmektedir. Standard›n gerektirdi¤i aç›klamalar›n kapsam›, iflletmelerin
kulland›¤› finansal varl›k çeflitlili¤ine ve maruz kald›klar› risklerin miktar›na
ba¤l› olmaktad›r.
UFRS 7'nin içeri¤i maddeler halinde flu flekilde özetlenebilir;
* UMS 32 Finansal Araçlar Sunufl ve UMS 39 Finansal Araçlar Muhasebelefltirme ve ölçme standartlar›n› tamamlayarak, finansal araçlara iliflkin aç›klanan
bilgilerin iflletmenin mali durumu ve performans›n›n en fleffaf bir flekilde kamuya aç›klanmas›n› sa¤lamay› hedeflemektedir.
* Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤inin, düzeyinin ve nas›l yönetildi¤inin mali tablo kullan›c›lar›na gerçe¤e uygun bir biçimde aç›klanmas›n› istemektedir.
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* Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan risklerin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve
bunlara karfl› iflletme haz›rl›¤›n›n neler oldu¤unun aç›klanmas›n› öngörmektedir.
Riskin yönetimine iliflkin politikalar ve süreçlerin neler oldu¤unun, bu riskin ölçülmesinde hangi yöntemlerin kullan›ld›¤›n›n aç›klanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
* IFRS 7, raporlama tarihinde alg›lanan piyasa riskleri için, ayr› ayr› duyarl›l›k
analizlerinin aç›klanmas›na yönelik olarak ek yükümlülükler getirmifltir. Buna
göre, risk de¤iflkenlerinde olmas› beklenen de¤iflikliklerin makul derecede etkilerinin neler olabilece¤inin aç›klanmas›n›, duyarl›l›k analizlerindeki varsay›mlar› ve kullan›lan yöntemlerin varsa geçmifl döneme ait de¤iflikliklerin aç›klanmas›n› istemektedir.
* ‹flletme yöneticilerinin de¤erlendirmelerinin mali tablo okuyucular›na gerçe¤e
en yak›n bilgiler sa¤layaca¤› varsay›m›n› esas almakta ve yöneticilere verilen
say›sal bilgilerin mali tablolar›n haz›rlanmas›nda temel al›nmas› gerekti¤ini vurgulamakta, yani üst yönetime ne raporluyorsan kamuya da onu aç›kla prensibini esas almaktad›r.
Bütün bu bilgilerin güvenilir bir biçimde oluflturulabilmesi ve aç›klanabilmesi
ancak yüksek kaliteli bir muhasebe bilgi sisteminin kurulmas›ndan geçmekte oldu¤u tart›flmas›zd›r. UFRS 7, muhasebe sisteminin özellikle, iflletmenin finansal
yönetim süreçlerine entegre edilmesini sa¤layan bilgi sistemlerinin kurulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. ‹flletmeler, mevcut raporlama sistemlerini gözden geçirmeli ve UFRS 7'nin aç›klanmas›n› gerekli k›ld›¤› bilgilerin haz›rlanmas›n›n
mümkün olup olmad›¤›n› ve yap›lmas› gerekli küçük çapta de¤ifliklikleri belirlemelidir. ‹stenen bilgilerin mevcut sistem arac›l›¤› ile haz›rlanmas›n›n mümkün
olmad›¤› durumlarda iflletmeler bu bilgilerin toplanmas› ile ilgili yeni planlar haz›rlamal›d›r.
Finansal raporlamada IFRS 7' nin üslendi¤i bu rol ayn› zamanda, finansal tablo
haz›rlayanlar›n afla¤›da s›ralanan özellikleri sa¤lamas›n› beraberinde getirmektedir.
-Finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erinin nas›l belirlendi¤i,
- Finansal araçlar›n yap›s›n›, niteliklerini ve bu finansal araçlardan ne tür riskler
do¤abilece¤i,
-‹flletme risklerinin nas›l yönetildi¤i, yönetilmiyor ya da iyi yönetilemiyorsa yönetimin uyarabilmesini veya yönlendirebilmesi,
— Risklerin niteli¤i ve düzeyinin belirlenmesine iliflkin gerekli analizlerin yap›l›p yap›lmad›¤›n› sorgulayabilmesi, yönlendirebilmesi yap›lan analizlerin standartlara uygun bir biçimde yap›l›p yap›lmad›¤›n›n de¤erlendirilebilmesi,
— Aç›klanacak bilgilerin detay ve düzeyinin, önemlilik kural›na uygun bir biçimde oluflturabilmesi
UFRS 7, muhasebenin finansal raporlama sistemi içindeki rolünü geniflletmek634
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tedir. Geleneksel olarak finansman ve yat›r›ma iliflkin konular›n muhasebenin
konusu olmad›¤› fleklinde görüfle karfl›n, UFRS 7 kapsam›nda aç›klamalar yap›labilmesi için muhasebenin ve muhasebecinin hem genel olarak finansal araçlar
hem de iflletmenin taraf oldu¤u finansal araçlar hakk›nda bilgi sahibi olmas› gerekmektedir.
‹flletmeler, UFRS 7'nin gerektirdi¤i aç›klamalarda yer alacak bilgilerin haz›rlanmas› sürecinde rol alacak çal›flan grubunu belirlemelidir. Bu grup finansal raporlama fonksiyonunu, risk yönetimi yapan tak›mlar› ve yat›r›mc› iliflkileri gibi d›fl
iliflkileri de içermektedir. Bahsedilen grup için gerekli e¤itimin boyutlar›, e¤itimin iflletme içinde mi yoksa d›fl destekle mi gerçeklefltirilece¤i gibi noktalar iflletmenin kulland›¤› finansal araçlar›n yap›s›na ve miktar›na ba¤l›d›r. Her ne flekilde olursa olsun çal›flanlara ve yöneticilere verilecek olan finansal risk konusundaki e¤itimler hem flirket hem de hissedarlar›n yarar›na olacakt›r.
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