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1 Muhasebe Çerçevesi
1 Muhasebe Çerçevesi
1.1 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS) göre haz›rlanm›ﬂ finansal
tablolar, tüm UFRS ile uyumlu olmal›d›r. UFRS terimi, uygulanabilir tüm UFRS’yi,
Standart Yorumlama Komitesi (UFRYK) ve Sürekli Yorumlama Komitesi (SYK) yorumlar›n› içermektedir.

1.2 Tarihi maliyet
Tarihi maliyet esas› temel bir muhasebe kural›d›r. Muhasebe kalemleri genellikle
tarihi maliyet esas› ile muhasebeleﬂtirilir. Bununla birlikte, UFRS maddi olmayan
duran varl›klar, maddi duran varl›klar ve yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin makul de¤eri ile de¤erlendirilmesine olanak vermektedir. UFRS ayr›ca belirli kategorilerdeki
finansal araçlar›n ve belirli biyolojik varl›klar›n makul de¤erleri ile de¤erlenmesini
öngörmüﬂtür. Makul de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendirilen kalemler
hariç olmak üzere, di¤er tüm kalemler, de¤er düﬂüklü¤üne tabidir.

1.3 Kavramlar
Finansal tablolar tahakkuk esas›na göre, iﬂletmenin devaml›l›¤› ve öngörülebilir bir
gelecekte de (bu süreyle s›n›rl› olmamakla birlikte en az bilanço tarihinden itibaren
12 ayl›k dönem) faaliyetlerini sürdürece¤i varsay›m›na dayan›larak haz›rlan›rlar.
Finansal tablolarda yer alan bilgilerin kullan›c›lar taraf›ndan faydal› olmas›n› sa¤layan 4 niteliksel özellik vard›r: anlaﬂ›labilirlik, ihtiyaca uygunluk (bilginin özelli¤i ve
önemlili¤i), güvenilirlik (do¤ru bir ﬂekilde gösterim, özün önceli¤i, tarafs›zl›k, ihtiyatl›l›k ve tam aç›klama) ve karﬂ›laﬂt›r›labilirliktir.
Önemlilik
E¤er bir bilginin verilmemesi ya da yanl›ﬂ verilmesi finansal tablolar› kullanarak
ekonomik karar alacak olan kullan›c›lar› etkiliyorsa o bilgi önemlili¤e sahip bir bilgidir. Bilginin eksikli¤i veya yanl›ﬂl›¤› durumunda önemli olup olmad›¤›na karar vermek için, bilgi verilmeyen kalemin ya da hatal› verilen kalemin büyüklü¤üne bakmak gerekir.

1.4 Gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir ﬂekilde yans›tma/Dürüst gösterim
Finansal tablolar, bir iﬂletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar›n› ve finansal
durumundaki de¤iﬂimleri do¤ru ve dürüst bir ﬂekilde göstermelidir. Uygun muhasebe standartlar›n›n ve yukar›da bahsedilen niteliksel özelliklerin (Bölüm 1.3) uygulanmas›, finansal tablolar›n söz konusu bilgileri do¤ru ve dürüst olarak yans›tmas›n›
veya gerçe¤e uygun bir ﬂekilde göstermesini sa¤lar.
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1 Muhasebe Çerçevesi (Devam›)
1.5 Dürüst gösterimden sapma
E¤er ﬂirket yönetimi, çok ender koﬂullarda UFRS ile uyumun finansal tablolar›n
amac› ile çeliﬂerek, yan›lt›c› olabilece¤i sonucuna var›yorsa, UFRS ’den farkl› bir
uygulama izleyebilir. Farkl› uygulaman›n niteli¤i, nedeni ve finansal etkisi finansal
tablolarda aç›klanmal›d›r. Kanuni mevzuat ile UFRS aras›ndaki farkl›l›klar olmas›
dürüst gösterimden sapma için uygulanabilir bir kural ihlali olarak alg›lanmaz.

1.6 UFRS’nin ilk uygulamas›
Finansal tablolar›n› UFRS Standartlar›na göre ilk kez düzenleyecekler geriye dönük
olarak raporlama tarihi itibariyle yürürlükte olan tüm UFRS’leri uygulamak zorundad›r. Bu geriye dönük uygulama ile ilgili olarak standart 14 tane muhafiyet ve dört
tane istisna getirmiﬂtir.
Bu muafiyetler; iﬂletme birleﬂmeleri; maddi duran varl›klar ve di¤er varl›klar; çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar; yabanc› para çevrim farklar›; bileﬂik finansal araçlar;
ba¤l› ortakl›k, iﬂtirak ve iﬂ ortakl›klar›na ait varl›k ve borçlar; önceden muhasebeleﬂtirilmiﬂ finansal araçlar›n tan›mlanmas›; hisse bazl› ödeme iﬂlemleri; finansal
araçlar için karﬂ›laﬂt›rmal› bilgi; sona eren borçlar; kiralama iﬂlemleri; sigorta sözleﬂmeleri için karﬂ›laﬂt›r›lmal› bilgi; aktif piyasas› olmayan finansal enstrümanlar›n
ilk kez muhasebeleﬂtirilmeleri s›ras›nda makul de¤erinin ölçümü; maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi için karﬂ›laﬂt›rmal› bilgilerdir.
Di¤er UFRS’lerin geçmiﬂe dönük uygulanmas›na iliﬂkin istisnalar; finansal varl›k ve
borçlar›n bilanço d›ﬂ› b›rak›lmas›; finansal riskten korunma muhasebesi; tahminler;
sat›ﬂ amaçl› elde tutulan olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ varl›klar ve durdurulan faaliyetlerdir.
UFRS, finansal tablolarda yer alan bilgilerin karﬂ›laﬂt›rmal› olarak haz›rlanmas›n› ve
sunulmas›n› gerektirir. UFRS’ye geçiﬂ ile birlikte yap›lan tüm düzeltme kay›tlar›
UFRS’ ye göre haz›rlanan ilk mali tablolarda sunulan en erken dönemin aç›l›ﬂ birikmiﬂ kar/zarar içerisinde muhasebeleﬂtirilir.

2
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2 Finansal tablolar
Finansal tablolar›n amac›, ekonomik kararlar için bilgi sa¤lamakt›r. Bir finansal
tablo seti normal olarak bilanço, gelir tablosu, nakit ak›ﬂ tablosu, özkaynak
de¤iﬂim tablosu, kar da¤›t›m tablosu ve aç›klay›c› notlar› (muhasebe politikalar› da
dahil) içerir.
Finansal tablolarla ilgili halihaz›rda örnekler ve k›lavuzlar bulunmas›na ra¤men
öngörülmüﬂ tek tip bir format yoktur. Finansal tablolarda ve dipnotlarda yer almas›
gereken asgari aç›klamalar belirtilir.
Finansal tablolar aksi gerekmedikçe önceki dönem ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak verilmelidir.

2.1 Bilanço
Bilanço, bir iﬂletmenin belli bir tarihteki finansal durumunu gösterir. Yönetim, dikey
veya yatay bir format m› kullan›laca¤›, alt s›n›fland›rmalar›n ne kadar detayl›
sunulaca¤›, bilanço ve dipnotlarda hangi bilgilerin aç›klanaca¤› gibi finansal tablolar›n sunumu ile ilgili asgari aç›klamalara ilave olarak birçok alanda karar verebilir.
Bilançoda yer almas› gereken kalemler
Bilançoda yer almas› gereken kalemler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
• Varl›klar - Maddi duran varl›klar; yat›r›m amaçl› gayrimenkuller; maddi olmayan
duran varl›klar; finansal varl›klar; özkaynak yöntemi kullan›larak muhasebeleﬂtirilen iﬂtirakler; biyolojik varl›klar; ertelenmiﬂ vergi varl›klar›; cari dönem vergi
alaca¤›; stoklar; ticari ve di¤er alacaklar ve nakit ve nakit benzerleri.
• Borçlar - Ertelenmiﬂ vergi borcu; cari dönem vergi yükümlülü¤ü; finansal
borçlar; karﬂ›l›klar ve ticari ve di¤er borçlar.
• Sat›ﬂ amaçl› elde tutulan varl›k ve borçlar - UFRS 5’e göre sat›ﬂ amaçl› elde
tutulan olarak s›n›fland›r›lan varl›klar ve sat›ﬂ amaçl› olarak s›n›fland›r›lan elden
ç›kar›lacak varl›k gruplar›; ve sat›ﬂ amaçl› olarak s›n›fland›r›lan elden ç›kar›lacak
varl›klarla ilgili borçlar.
K›sa ve uzun vade fark›
Likidite temeline dayal› sunumun daha güvenilir ve yararl› bilgi sa¤layaca¤›na dair
bir kanaat olmad›kça, dönen ve duran varl›klar ve k›sa ve uzun vadeli borçlar,
bilançoda ayr› ayr› s›n›fland›r›larak sunulmal›d›r.
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Bir varl›k e¤er; iﬂletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesinin,
sat›lmas›n›n veya tüketilmesinin beklenmesi durumunda (süreden ba¤›ms›z olarak);
özellikle ticari amaçla elde bulunduruluyorsa bilanço tarihinden itibaren oniki ay
içinde paraya çevrilmesi veya nakit veya nakit benzeri olmas› (bilanço tarihinden
sonra oniki ay s›n›rlamas› olmaks›z›n) bekleniyorsa, dönen varl›k olarak s›n›fland›r›l›r.
Bir borç e¤er; normal faaliyet dönemi içinde ödenecekse; özellikle ticari amaçla
elde tutuluyorsa; borç bilanço tarihinden itibaren oniki ay içinde ödenecek ve borcun, bilanço tarihinden sonra en az oniki ay içinde ödemesini erteleyecek koﬂulsuz
bir hakk›n›n olmamas› (orijinal vade oniki aydan uzun ve bilanço tarihinden sonra
uzun vadeli yeni bir finasman sözleﬂmesi yap›lm›ﬂ olsa bile) halinde k›sa vadeli
olarak s›n›fland›r›l›r.

2.2 Gelir tablosu
Gelir tablosu iﬂletmenin belirli bir dönemdeki finansal performans›n› gösterir.
Yönetim, finansal tablolar›n sunum ﬂekli ile ilgili asgari gösterim ve aç›klama ﬂartlar›na uydu¤u sürece birçok alanda karar alabilir (alt s›n›fland›rmalar›n ne kadar
detayl› sunulaca¤›, gelir tablosu ve dipnotlarda hangi bilginin aç›klanaca¤› gibi).
Gelir tablosunda yer almas› gereken kalemler
Gelir tablosunda gösterilmesi gereken asgari kalemler: has›lat (gelir); finansman
maliyetleri; özkaynak yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂtirakler ve müﬂterek
yönetime tabi ortakl›klardaki paylardan elde edilen kar veya zararlar; vergi gideri
(karﬂ›l›¤›); varl›klar›n elden ç›kar›lmas› veya faaliyetin sona erdirilmesiyle ilgili
borçlar›n tasfiyesi nedeniyle tahakkuk eden vergi öncesi kar veya zarar; ve kar
veya zarar.
Dönem kar veya zarar›, ana ortakl›k d›ﬂ› paylara ve ana ortakl›¤a düﬂen pay olarak
gelir tablosunda ayr› ayr› gösterilmelidir. ‹ﬂletmenin finansal performans›n›n daha
iyi anlaﬂ›laca¤› düﬂünüldü¤ü taktirde gelir tablosuna ilave kalemler veya alt
baﬂl›klar eklenebilir.
Toplam giderlerin analizi, gelir tablosunda veya dipnotlarda fonksiyonlar›na veya
niteliklerine göre grupland›r›larak sunulmal›d›r.
‹stisnai (kural d›ﬂ›) kalemler
UFRS’de ‘istisnai (kural d›ﬂ›) kalemler’ terimi kullan›lmaz ancak önemli gelir veya
gider kalemlerinin nitelik ve tutar›n›n ayr› ayr› aç›klanmas› gerekir. Aç›klama, gelir
tablosunda veya dipnotlarda yer alabilir. Bunlara örnek gelir/gider kalemleri;
4
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2 Finansal Tablolar (Devam›)
yeniden yap›land›rma maliyetleri; stok ve maddi duran varl›klar›n kay›tlardan silinmesi; faaliyetlerin sona erdirilmesi; tasfiye ile ilgili ödemeler; karﬂ›l›klarla ilgili
iptaller; maddi duran varl›klar›n ve yat›r›mlar›n elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen
kar veya zararlard›r.
Ola¤and›ﬂ› kalemler
Tüm gelir ve gider kalemlerinin iﬂletmenin normal faaliyetleri sonucunda oluﬂtu¤u
varsay›l›r. Bu nedenle, ola¤and›ﬂ› kalemler s›n›fland›rmas›na izin verilmemiﬂtir.

2.3 Özkaynak de¤iﬂim tablosu
Özkaynak de¤iﬂim tablosu dönem baﬂ› ve dönem sonu aras›ndaki özkaynak
kalemlerinde meydana gelen hareketin mutabakat›n› gösterir.
Özkaynak de¤iﬂim tablosunda yer alacak kalemler
Aﬂa¤›daki kalemler özkaynak de¤iﬂim tablosunda gösterilmelidir:
(a) dönem kar veya zarar›; do¤rudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin
herbir gelir ve gider kalemi (örne¤in; maddi duran varl›k yeniden de¤erlemesi,
sat›ﬂa haz›r menkul k›ymetlerin makul de¤er de¤iﬂimleri, finansal tablolar›n
fonksiyonel para biriminden, raporlama para birimine çevirimi sonucunda
oluﬂan kur çevrim farklar›) ve bu kalemlerin toplam›; dönemin toplam gelir ve
gideri (yukar›daki ilk iki kalemin toplam›); ve muhasebe politikalar›ndaki
de¤iﬂikliklerin ve önemli önceki dönem hatalar›n düzeltilen etkileri.
(b) Ortaklarla yap›lan iﬂlemlerin tutarlar› (örne¤in; hisse senedi ç›kar›lmas› ve
temettü da¤›t›m›); dönem baﬂ› ve sonundaki her bir yedek ve da¤›t›lmam›ﬂ
karlar bakiyesi ve dönem içerisinde meydana gelen de¤iﬂiklikler.

2.4 Tahakkuk eden gelir ve giderler tablosu
Bu tablo, özkaynak de¤iﬂim tablosuna alternatiftir. E¤er bir iﬂletme, UFRS 19
(2004 tarihinde gözden geçirilmiﬂ)’da yer alan, tüm aktüeryal kazanç ve kay›plar›n
do¤rudan özkaynakta muhsabeleﬂtirmesi opsiyonunu seçerse bu tablonun kullan›m› zorunlu tutulmuﬂtur. Yukar›da, bölüm 2.3(a) yer alan kalemler tahakkuk eden
gelir ve giderler tablosunda; bölüm 2.3(b) de yer alan kalemler ise dipnotlar›nda
aç›klanmal›d›r.

2.5 Nakit ak›ﬂ tablosu
Nakit ak›ﬂ tablosu, belirli bir döneme iliﬂkin nakit yarat›m› ve kullan›m›n›
s›n›fland›rarak (iﬂletme, yat›r›m ve finansman) gösterir. Finansal tablo kullan›c›lar›na
kuruluﬂun nakit ve nakit benzerlerini yaratma ve kullanma becerisini
de¤erlendirmede bir temel oluﬂturur.
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Yat›r›m faaliyetleri; uzun vadeli varl›klar›n (iﬂletme birleﬂmeleri dahil) ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan yat›r›mlar›n elde edilmesi ve elden ç›kar›lmas›na iliﬂkin
faaliyetlerdir. Finansman faaliyetleri özkaynaklardaki ve kredilerdeki de¤iﬂimlerdir.
‹ﬂletme faaliyetleri; bir iﬂletmenin gelir getirici faaliyetleridir.
‹ﬂletmeler, iﬂletme faaliyetlerini brüt yönteme (dolays›z brüt nakit giriﬂleri ve
ç›k›ﬂlar›) veya net yönteme (dolayl› - net kar/zarar›n, nakit ç›k›ﬂ› gerektirmeyen ve
iﬂletme faaliyetleri d›ﬂ›ndaki iﬂlemlerin ve iﬂletme sermayesindeki de¤iﬂikliklerin
etkilerinin dikkate al›narak düzeltilmesi) göre sunabilirler. Nakit ç›k›ﬂ› gerektirmeyen
iﬂlemler, de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› ve iptalleri; amortisman; makul de¤er
de¤iﬂimleri ve karﬂ›l›klar›n gelir tablosuna etkisini içerir.
Yat›r›m ve finansman faaliyetleri sonucu meydana gelen nakit ak›ﬂlar› baﬂka uyulmas› gereken bir zorunluluk olmad›kça, ayr› olarak brüt raporlanmal›d›r (brüt nakit
giriﬂleri, brüt nakit ç›k›ﬂlar›).
Önemlilik arz eden nakit benzeri kalemlerindeki hareketler ve nakit ç›k›ﬂ› gerektirmeyen iﬂlemlerin (bir ba¤l› ortakl›¤›n edinilmesi için hisse senedi ihrac›) detaylar›
ayr›ca aç›klanmal›d›r.

2.6 Mali tablolara iliﬂkin aç›klay›c› notlar (dipnotlar)
Dipnotlar finansal tablolar›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Bilanço, gelir tablosu, özkaynaklar de¤iﬂim tablosu (veya tahakkuk eden gelir ve giderler tablosu) ve nakit ak›ﬂ
tablosunda sunulan bilgiler, mümkün oldu¤u ölçüde dipnotlarda verilen ilgili bilgiye
at›fta bulunacakt›r.
Dipnotlar ‘ana tablolarda’ gösterilmeyen tutarlara dair ek bilgiyi sa¤lar. UFRS
finansal tablolar ile ilgili aç›klamalar› zorunlu tutmuﬂtur. Tüm iﬂletmeler finansal
tablolarla ilgili aﬂa¤›daki aç›klamalar› sunmal›d›r; UFRS ile uyumlu olup olmad›¤›
muhasebe politikalar› ve önemli muhasebe tahminleri ve kararlar›. ‹ﬂletmeler
ayr›ca, uygulanabildi¤i ölçüde, muhasebe politikalar›ndaki de¤iﬂiklikleri, önceki
dönemde gerçekleﬂen önemli hatalar› ve muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikleri
de aç›klamal›d›r.
UFRS ile uyum
Finansal tablolar› UFRS ile uyum içinde olan bir iﬂletme bu uyumu aç›k bir ﬂekilde
belirtmelidir. Bu aç›klama, finansal tablolar›n UFRS’nin tüm standartlar›n›n uygulanmas› halinde geçerlidir.
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Muhasebe Politikalar›
Yönetim, ﬂirketin iﬂlemlerine en uygun UFRS rehberini uygulamal›d›r. UFRS’de
belirli bir kural bulunmuyorsa, iﬂletme yönetimi bölüm 1.3. de belirtilen niteliksel
özellikleri karﬂ›layacak bilgiyi sa¤layan muhasebe politikas›n›n geliﬂtirilmesi ve
uygulanmas› ile ilgili karar alabilir. E¤er belirli bir UFRS standard› veya rehberi
yoksa, iﬂletme yönetimi s›ras›yla aﬂa¤›daki konuyla ilgili kaynaklar›n uygulanabilirli¤ini dikkate almal›d›r: benzer veya iliﬂkili konularla ilgili di¤er standartlar›n getirdi¤i
hükümler; varl›klar, yükümlülükler, gelir ve giderlere iliﬂkin kavramsal çerçevede
aç›klanan tan›mlar, kay›tlara alma kriterleri ve ölçme yaklaﬂ›mlar›. ‹ﬂletme yönetimi,
s›ralanan kaynaklarla çeliﬂmedikleri sürece, di¤er muhasebe literatürünü ve kabul
görmüﬂ sektör uygulamalar›n›, ve di¤er standart koyucu organlar›n en güncel standartlar›n› da göz önüne alabilir.
Baz› standartlar uygulanacak muhasebe politikas›nda seçme hakk› tan›makla birlikte bu seçimin nas›l yap›laca¤›n› belirtmemiﬂtir. Bir iﬂletme mevcut muhasebe
politikalar›ndan birini seçmeli ve tutarl› bir ﬂekilde uygulamal›d›r. Muhasebe politikalar› benzer iﬂlem ve olaylara tutarl› bir ﬂekilde uygulanmal›d›r.
Muhasebe politikalar›nda de¤iﬂiklikler
Yeni bir standard›n uygulanmas› sonucunda meydana gelen muhasebe politikalar›ndaki de¤iﬂiklikler, bu standartta yer alan geçiﬂ hükümlerine uygun bir
ﬂekilde uygulanmal›d›r. ‹lgili standartta belirli bir geçiﬂ hükmü yer alm›yorsa, bir
iﬂletme, aﬂa¤›da aç›klanan “geçmiﬂ dönemde meydana gelen önemli hatalar”
bölümü için geçerli olan benzer uygulamalar› izlemelidir.
Yeni/gözden geçirilmiﬂ standartlar›n yay›mlanmas›
Standartlar genellikle zorunlu uygulama tarihlerinden önce yay›mlan›r. Ara
dönemde, iﬂletmeler yay›mlanm›ﬂ fakat henüz yürürlü¤e girmemiﬂ yeni bir standard›n oldu¤unu ve standard›n ilk kez uygulanmas› gerekti¤i dönemde de¤iﬂikli¤in
finansal tablolar üzerindeki olas› etkilerinin saptanmas›na iliﬂkin bilinen veya tahmin edilebilen bilgiyi aç›klamal›d›r.
E¤er bir UFRS standard› yürürlülük tarihinden önce uygulanm›ﬂsa, finansal bilgilerin cari dönemdeki ve karﬂ›laﬂt›rmal› dönemdeki etkisi aç›klanmal›d›r.
Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar›
Yönetim finansal tablolarda aﬂa¤›daki bilgileri aç›klamal›d›r:
• muhasebe tahminlerinin ve varsay›mlar›n›n bir sonraki finansal dönemde, defter
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de¤erlerinde önemli bir düzeltme riski yarataca¤› durumlarda, bunun niteli¤i ve
tutar›,
• finansal tablolardaki kalemler üzerinde üzerinde önemli etkiye sahip muhasebe
politikalar›n›n uygulanmas›nda al›nan kararlar.
Muhasebe tahminlerinde de¤iﬂiklikler
Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler; varl›klar, yabanc› kaynaklar veya özkaynak
kalemlerinde bir de¤iﬂiklik yaratm›yorsa, ileriye dönük olarak etkilenen dönemin
(de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönem ve gelecek dönemler) kar veya zarar› ile iliﬂkilendirilerek finansal tablolara yans›t›lmal›d›r. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂikliklerin
varl›klar, yabanc› kaynaklar veya özkaynak kalemlerinde de¤iﬂiklik yaratmas› durumunda ilgili varl›k, yabanc› kaynak veya özkaynak kalemlerinin defter de¤erleri
de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde düzeltilmelidir.
Geçmiﬂ dönemde meydana gelen önemli hatalar
Hatalar, bilgilerin yanl›ﬂ yorumlanmas›ndan veya kullan›lmas›ndan kaynaklanabilir.
Hataya iliﬂkin döneme özgü veya kümülatif etkilerin hesaplanamad›¤› durumlar
haricinde geçmiﬂ dönemde meydana gelen hatalar geriye dönük olarak (aç›l›ﬂ
birikmiﬂ kar-zarar tutar›ndan düzeltmenin yap›lmas› ve karﬂ›laﬂt›rmal› bilgilerin
haz›rlanmas›) düzeltilmelidir. Döneme özgü veya kümülatif etkinin hesaplanamad›¤›
durumlarda ise iﬂletme, hatay› mümkün olan en yak›n dönemin baﬂ›ndan itibaren
ileriye yönelik olarak düzeltmelidir.
Hata ve düzeltmenin finansal tablolardaki etkisi aç›klanmal›d›r.
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3.1 Fonksiyonel para birimi
Finansal tablolar iﬂletmenin faaliyette bulundu¤u temel ekonomik çevrenin para birimi ile ölçülmelidir (fonksiyonel para birimi). Fonksiyonel para birimine karar verilirken, iﬂlemlerin gerçekleﬂti¤i para birimi de¤il, iﬂlemlerin fiyatlar›n›n belirlenmesini
sa¤layan para birimi dikkate al›narak karar verilmelidir. Fonksiyonel para biriminden baﬂka bir para birimi ile yap›lan tüm iﬂlemler yabanc› para biriminde yap›lm›ﬂ
iﬂlemler olarak kabul edilir.
E¤er bir iﬂletmenin fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para
birimi ise, iﬂletmenin finansal tablolar› yeniden düzenlenir (aﬂa¤›ya bak›n›z).
Yabanc› para iﬂlemleri
Yabanc› para iﬂlemleri, iﬂlem tarihindeki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir
(önemli ölçüde dalgalanma göstermemesi durumunda ortalama kurlar kullan›labilir). Bilanço tarihinde, yabanc› para cinsinden parasal bakiyeler bilanço tarihindeki
döviz kuru kullan›larak raporlan›r. Yabanc› para cinsinden tarihi maliyet esas›na
göre ölçülen parasal olmayan bakiyeler ise iﬂlem tarihindeki kurdan raporlanmal›d›r. Makul de¤eriyle ölçülen yabanc› para cinsinden parasal olmayan kalemler, makul de¤erlerinin belirlendi¤i tarihteki döviz kurlar› kullan›larak çevrilmelidir.
Raporlayan iﬂletmenin yurtd›ﬂ›ndaki iﬂletmesindeki net yat›r›m›n›n bir parças›n›
oluﬂturan parasal bir kalemden kaynaklanan kur farklar› veya raporlayan iﬂletmenin
yurtd›ﬂ›ndaki iﬂletmesindeki finansal riskten korunmak amaçl› tutulan yabanc› para
borcun kur farklar› hariç olmak üzere, kur farklar› oluﬂtuklar› dönemde iﬂletmenin
kar veya zarar hesaplar›nda muhasebeleﬂtirilir. Bu kur farklar› ise net yat›r›m›n elden ç›kar›lmas›na kadar özkaynaklarda ayr› bir hesap olarak muhasebeleﬂtirilir ve
net yat›r›m›n elden ç›kar›lmas›nda oluﬂan kar veya zarar›n bir parças› olarak gelir
tablosunda muhasebeleﬂtirilir.

3.2 Yüksek enflasyon
Bir para biriminin yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olup olmad›¤›na
karar verilirken iﬂletme yönetiminin muhakemesini kullanmas› gerekmektedir. Yüksek enflasyonun çeﬂitli göstergeleri vard›r (örne¤in, nüfusun ço¤unlu¤u birikimlerini
parasal olmayan varl›klarda ya da nispeten istikrarl› bir yabanc› para biriminde tutmay› tercih eder; ve son üç y›l›n kümülatif enflasyon oran› %100’e yaklaﬂmakta ya
da aﬂmaktad›r).
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Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi ise iﬂletme
finansal tablolar›na enflasyonun etkisini yans›tmal›d›r. Tüm parasal olmayan varl›k
ve borçlar bilanço tarihindeki cari de¤erine ilgili fiyat endeksinin kullan›lmas›yla getirilir. Parasal kalemler, hali haz›rda bilanço tarihindeki de¤eriyle ifade edildiklerinden düzeltilmezler (ancak karﬂ›laﬂt›rmal› rakamlar y›ll›k fiyat endeksi kullan›larak
düzeltilir). Net parasal varl›k/(borç) taﬂ›yan bir iﬂletme sat›n alma gücünü kaybeder
veya sat›n alma gücü kazan›r. Parasal varl›k ve yükümlülük taﬂ›maktan kaynaklanan net kar veya zarar gelir tablosuna dahil edilir.
Önceki dönemde yüksek enflasyonun olmad›¤› ancak cari dönemde fonksiyonel
para biriminin yer ald›¤› ekonomide yüksek enflasyonun oldu¤u bir iﬂletme, ekonomide her zaman yüksek enflasyon oldu¤unu varsayarak UFRS 29’un kurallar›n› uygulamal›d›r. Tarihi maliyetleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler, enflasyonunun
etkisini sunulan en erken dönemin aç›l›ﬂ bilançosunda, varl›klar›n edinildi¤i ve
borçlar›n üstlenildi¤i tarihten raporlama tarihindeki kapan›ﬂ bilançosu tarihine kadar gösterecek ﬂekilde düzeltilmelidir. Aç›l›ﬂ bilançosunda, elde etme veya yüklenilen maliyetleri ile de¤il, cari dönemdeki tutarlar› ile taﬂ›nan parasal olmayan kalemler için düzeltme iﬂlemi, defter de¤erlerinin belirlendi¤i tarihten raporlama dönemindeki kapan›ﬂ bilançosunun tarihine kadar enflasyonun etkisini gösterecek
ﬂekilde yap›lmal›d›r. Ertelenmiﬂ vergi tutarlar› için özel kurallar uygulan›r.

3.3 Raporlama para birimi
‹ﬂletme, finansal tablolar›n› herhangi bir para biriminde ya da para birimlerinde sunabilir. Raporlama para birimi iﬂletmenin fonksiyonel para biriminden farkl› ise iﬂletme, faaliyet sonuçlar›n› ve finansal durumunu raporlama para birimine çevirir.
Çevirim süreci geçerli para biriminin yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi
olup olmad›¤›na ba¤l›d›r. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi de¤ilse; varl›k ve yabanc› kaynaklar› bilanço tarihindeki kapan›ﬂ kurundan; gelir tablosunun gelir ve giderleri iﬂlem tarihlerindeki döviz kurlar›ndan
(önemli ölçüde dalgalanma göstermemesi durumunda ortalama kurlar kullan›labilir)
çevrilir. Kur çevrimlerinin tüm etkisi özkaynaklarda ayr› bir hesapta gösterilir.
Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan yurtd›ﬂ›
bir iﬂletme; finansal tablolar›n› bölüm 3.2. de aç›kland›¤› üzere öncelikle enflasyona
göre düzenler. Daha sonra finansal tablolar bilanço tarihindeki kapan›ﬂ kurundan
raporlama para birimine çevrilir.
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Konsolide finansal tablolar/özkaynak muhasebesi/ oransal konsolidasyon
Birden fazla iﬂletmeyi içeren finansal tablolar haz›rlan›rken, farkl› fonksiyonel para
birimi kullanan iﬂletmelerle karﬂ›laﬂ›labilinir. Tüm iﬂletmelerin finansal tablolar›n›n,
raporlayan iﬂletmenin raporlama para birimine yukar›da aç›klanan ﬂekilde çevrilmesi gerekir. Çevirimden kaynaklanan kur farklar› bu iﬂletmelerin elden ç›kar›lmas› durumunda gelir tablosuna aktar›l›r.
ﬁerefiye/makul de¤er düzeltmesi
‹ﬂletme birleﬂmelerinden do¤an ﬂerefiye ve makul de¤er düzeltmeleri, edinilen
(devral›nan) ile ilgili olarak de¤erlendirilir ve bu nedenle edinilenin fonksiyonel para
biriminde gösterilir. Konsolide mali tablolarda, raporlayan iﬂletmenin kulland›¤› raporlama para birimine çevrilir.
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Bir varl›k, geçmiﬂte iﬂletmenin iﬂlemlerinin sonucunda ortaya ç›kan ve iﬂletmenin
kontrolünde olup, gelecekte iﬂletmeye ekonomik fayda sa¤lamas› beklenen de¤erdir.
Muhasebeleﬂtirme
Bir varl›¤›n muhasebeleﬂtirilmesi öncelikle gelecekte iﬂletmeye ekonomik bir fayda
ak›ﬂ› veya iﬂletmeden ekonomik bir fayda ç›k›ﬂ› olas›l›¤›n›n olup olmamas›, ikinci
olarak da varl›¤›n maliyeti ya da de¤erinin güvenilir bir ﬂekilde ölçülüp ölçülemeyece¤i ile ilgilidir.
Bir iﬂletmenin bir masrafa katlanmas› gelecek ekonomik faydan›n beklendi¤ine kan›t olabilir ancak varl›¤›n tan›mlanmas› için yeterli bir neden de¤ildir. Ayn› ﬂekilde,
bir masraf yap›lmamas› da (ba¤›ﬂlanan maddi duran varl›klar gibi) varl›k olarak tan›mlanmayaca¤› anlam›na gelmez.

4.1 Maddi olmayan duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›k, fiziksel niteli¤i olmayan, tan›mlanabilir parasal olmayan varl›kt›r. Maddi olmayan duran varl›¤›n tan›mlanabilir kriterine uymas› için, ayr›ﬂt›r›labilir olmas› (sat›labilir, devredilebilir, lisans alt›na al›nabilir) veya sözleﬂmede
yer alan haklardan ya da di¤er yasal haklardan kaynaklanmas› gerekmektedir.
Muhasebeleﬂtirme ve ilk kez ölçme
Maddi olmayan kalem için yap›lan harcamalar, varl›klarla ilgili muhasebeleﬂtirme
kriterini sa¤l›yorsa; varl›k olarak muhasebeleﬂtirebilir.
Ayr› olarak elde edilen maddi olmayan duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›k ilk olarak maliyet de¤eriyle kayda al›n›r. Maliyet (a)
varl›¤›n al›m› için verilen bedelin makul de¤eri ve (b) do¤rudan varl›kla iliﬂkilendirilebilen masraflardan, mesleki ücretler veya vergilerden oluﬂur.
‹ﬂletme içi yarat›lan maddi olmayan duran varl›klar
‹ﬂletme içi yarat›lan maddi olmayan duran varl›¤›n maliyeti, ilgili varl›¤›n muhasebeleﬂtirilme kriterlerini ilk defa sa¤lad›¤› tarihten itibaren yap›lan harcamalar›n toplam›d›r. Önceki dönemlerde gider olarak muhasebeleﬂtirilen harcamalar tekrar varl›¤›n maliyetine dahil edilmemelidir.
‹ﬂletme içi bir projenin araﬂt›rma safhas›nda oluﬂan maddi olmayan duran varl›klar
muhasebeleﬂtirilmez. ‹ﬂletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliﬂtirme safhas›nda oluﬂan maliyetler. Bu koﬂullar ancak say›lan koﬂullar gerçekleﬂti¤inde maddi
olmayan duran varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir. Teknik olarak mümkün olma (yeterli
12
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olma); tamamlama niyetinin bulunmas›; varl›ktan gelecek muhtemel ekonomik faydan›n nas›l sa¤layaca¤›n›n belirli olmas› (örne¤in, maddi olmayan duran varl›¤›n
ürününün veya kendisinin bir piyasas›n›n olmas›); geliﬂtirme safhas›n› tamamlamak
için kaynaklar›n mevcut olmas› ve yap›lan harcamalar›n güvenilir bir biçimde ölçülebilir olmas›d›r.
Muhasebeleﬂtirme ilkesi kesindir. ‹ﬂletme içi yarat›lan maddi olmayan duran varl›klara dair maliyetlerin ço¤unun aktifleﬂtirilmesine izin verilmez, bu nedenle gider
olarak muhasebeleﬂtirilmelidir. Baﬂlang›ç maliyetleri ve reklam harcamalar› araﬂt›rma için yap›lan harcamalara örnek olarak verilebilir. ‹ﬂletme içi yarat›lan markalar,
ticari isimler, müﬂteri listeleri, yay›n haklar› için yap›lan harcamalar ve ﬂerefiye, varl›k olarak muhasebeleﬂtirilemez. Hizmetlerin veya mallar›n teslim edilmesi öncesinde yap›lan bir harcama gelecekteki uygulamadan ba¤›ms›z olarak peﬂin ödenen
gider olarak muhasebeleﬂtirilebilir.
‹ﬂletme birleﬂmesinden elde edilen maddi olmayan duran varl›klar
Bir iﬂletme birleﬂmesinden elde edilmiﬂ olan ve maddi olmayan duran varl›k tan›m›n› karﬂ›layan kalemler, birleﬂmeden önce varl›¤›n edinilen taraf›ndan muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup olmamas›na bak›lmaks›z›n, makul de¤erinin güvenilir bir ﬂekilde tespit edildi¤i durumunda ayr› olarak muhasebeleﬂtirilmelidir. Gelecekteki ekonomik
yarar›n elde edilme olas›l›¤›, ayr› olarak de¤erlendirilmemeli, varl›¤›n makul de¤erine dahil edilmelidir.
Müteakip ölçüm
Maddi olmayan duran varl›klar, maliyetlerinden, tüm birikmiﬂ itfa ve de¤er düﬂüklü¤ü zararlar› düﬂülmüﬂ olarak izlenir (maliyet yöntemi), veya yeniden de¤erlenmiﬂ
tutar› üzerinden- yeniden de¤erleme tarihindeki makul de¤erinden birikmiﬂ itfa ve
de¤er düﬂüklü¤ü zararlar›n›n tamam› düﬂüldükten sonra hesaplanan tutar› üzerinden (yeniden de¤erleme yöntemi). Yeniden de¤erleme yöntemi sadece makul de¤erin aktif bir piyasa ile iliﬂkilendirilmek suretiyle belirlenebildi¤i durumda kullan›labilir ve varl›¤›n tüm kategorilerine uygulanmal›d›r.
Maddi olmayan duran varl›klar (yeniden de¤erlenenlerde de dahil) belirsiz faydal›
ömürleri (belirsiz terimi sonsuz terimini ifade etmez) olmad›kça amortismana tabi
tutulurlar. Amortisman, maddi olmayan duran varl›¤›n faydal› ömrü boyunca sistematik olarak hesaplan›r. Maddi olmayan duran varl›¤›n hurda de¤eri; üçüncü bir
ﬂahs›n, ilgili varl›¤› sat›n alaca¤›na dair taahütü yoksa ve varl›¤›n aktif bir piyasas›
mevcut de¤ilse, s›f›r kabul edilir. Yönetim, maddi olmayan duran varl›¤›n beklenilen
faydal› ömrünü her y›l sonunda yeniden gözden geçirmelidir.
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‹lgili her türlü veriler ele al›narak yap›lan analizlerde, varl›¤›n iﬂletmeye net nakit giriﬂi sa¤lamas› öngörülebilir bir süre ile s›n›rl› de¤ilse, maddi olmayan duran varl›k
s›n›rs›z faydal› ömüre sahip olarak de¤erlendirilir.
S›n›rs›z faydal› ömüre sahip bir maddi olmayan duran varl›k, varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olabilece¤ine iliﬂkin bir belirti oldu¤unda, de¤er düﬂüklü¤ü için de¤erlendirilir. S›n›rs›z faydal› ömüre sahip bir maddi olmayan duran varl›¤›n de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ray›p u¤ramad›¤› y›ll›k olarak veya de¤er düﬂüklü¤üne bir gösterge
ortaya ç›kt›¤›nda test edilmelidir.
Maddi olmayan duran varl›klara iliﬂkin sonradan yap›lan harcamalar, yukar›da geçen genel ölçüm kurallar›na göre de¤erlendirilmelidir.

4.2 Maddi duran varl›klar
Muhasebeleﬂtirme ve ilk kez ölçme
Bir maddi duran varl›k; varl›klarla ilgili muhasebeleﬂtirilme kriterlerine uydu¤unda
defterlere al›nabilir.
Bir maddi duran varl›k, ilk olarak maliyet de¤eriyle kayda al›n›r. Maliyet, varl›¤›n elde edilmesi için katlan›lan bedelin makul de¤erini (indirimler ve iskontolar düﬂüldükten sonra) ve varl›¤›n amaçlanan koﬂullarda çal›ﬂabilmesini sa¤layacak duruma
getirilene kadarki her türlü harcamalar› içerir (ithalat vergileri ve iade edilmeyen al›ﬂ
vergileri dahil).
Varl›kla do¤rudan iliﬂkilendirilen maliyetler; yerin haz›rlanmas›na iliﬂkin maliyetler,
teslimat; kurulum maliyetleri, ilgili mesleki ücretler ve varl›¤›n sökülmesi ve taﬂ›nmas› ile yerleﬂtirildi¤i alan›n restorasyonuna (böyle bir maliyet karﬂ›l›k olarak muhasebeleﬂtirildi¤i ölçüde) iliﬂkin tahmini maliyetlerdir. Maddi duran varl›¤›n maliyetine,
varl›¤›n al›m› ile ilgili nakit al›ﬂ riski muhasebesi uygulamas› s›ras›nda özsermayede
oluﬂan kar-zararlarda dahil edilir.
Müteakip ölçüm
Maddi duran varl›k s›n›flamalar› maliyetinden birikmiﬂ amortisman ve varsa birikmiﬂ
de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› indirildikten sonraki de¤eri (maliyet modeli) ile veya yeniden de¤erlenmiﬂ tutar›ndan birikmiﬂ amortisman ve müteakip birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n indirilmesi suretiyle bulunan de¤er (yeniden de¤erleme modeli)
ile gösterilir. Maddi duran varl›¤›n amortismana tabi tutar›(brüt defter de¤erinden
tahmini hurda de¤erinin düﬂülmesi ile bulunan de¤er) faydal› ömrü boyunca sistematik olarak amortismana tabi tutulur.
14
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Maddi duran varl›klara iliﬂkin sonradan yap›lan harcamalar, yukar›da geçen genel
ölçüm kurallar›na göre de¤erlendirilmelidir.
Bir maddi duran varl›k farkl› faydal› ömürlere sahip parçalardan oluﬂabilir. Amortisman her bir parçan›n ömrüne göre hesaplanmal›d›r. Bir parçan›n yenilenmesi durumunda, yeni parça varl›klara iliﬂkin muhasebeleﬂtirme kriterlerinin sa¤land›¤› ölçüde aktifleﬂtirilmeli ve yenilenen parçalar›n defter de¤erleri bilançodan ç›kar›lmal›d›r.
Muhasebeleﬂtirilme kriterlerinin sa¤lanmas› durumunda, varl›¤›n faydal› ömrü süresince yap›lan büyük çapl› bak›m-onar›m maliyetleri varl›¤›n parças› olarak aktifleﬂtirilir. Yenilenen parçalar›n defter de¤eri bilançodan ç›kar›l›r.
Yeniden de¤erleme
Bir maddi duran varl›¤›n makul de¤erine mevcut kullan›m de¤erinden ziyade, serbest piyasadaki de¤eri göstergedir. E¤er maddi duran varl›k kaleminin özellikli niteli¤i nedeniyle piyasa de¤erine iliﬂkin yeterli bilgi mevcut de¤il ise maddi duran
varl›k, benzer bir varl›¤›n itfa edilmiﬂ cari elde etme maliyeti olan itfa edilen yenileme maliyeti ile de¤erlenir.
Bir maddi duran varl›k kalemi yeniden de¤erlendi¤inde, o varl›¤›n tüm maddi duran
varl›k s›n›f› da yeniden de¤erlenmelidir. Yeniden de¤erlemeler, bilanço tarihi itibariyle makul de¤erin defter de¤erinden önemli ölçüde farkl› olmas›na neden olmayacak ﬂekilde düzenli olarak yap›lmal›d›r.
Varl›¤›n defter de¤erinde yeniden de¤erleme sonucunda oluﬂan art›ﬂ do¤rudan özkaynak hesap grubunda muhasebeleﬂtirilir (“yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ›” ad› alt›nda).
Yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ›, daha önce gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmiﬂ bulunan yeniden de¤erleme de¤er azal›ﬂ›n› tersine çevirdi¤i ölçüde gelir tablosunda alacak kaydedilir. Yeniden de¤erleme sonucunda oluﬂan azal›ﬂ, arta kalan tutar gelir tablosunda
giderleﬂtirilmek üzere do¤rudan ilgili yeniden de¤erleme art›ﬂ›ndan düﬂülecektir.
Bir iﬂletme, her y›l yeniden de¤erlenmiﬂ tutar üzerinden hesaplanan amortisman
yükü ile varl›¤›n orijinal tarihi maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman yükü aras›ndaki farktan kaynaklanan yeniden de¤erleme art›ﬂ fonunu birikmiﬂ kar-zarar hesab›na aktarabilir. Bu bir yedek hareketidir ve gelir tablosunu etkilemez.
Bir maddi duran varl›k kaleminin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ya da kay›p,
varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen net tahsilat ile varl›¤›n defter de¤eri
aras›ndaki fark olarak belirlenir.
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Elden ç›kar›lan varl›kla ilgili yeniden de¤erleme sonucu özsermayede oluﬂan fon
birikmiﬂ kar-zarar hesab›na aktar›l›r (yedekler aras› hareket).

4.3 Borçlanma maliyetleri
Muhasebeleﬂtirme ve ölçme
Faiz giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilir. Bir faiz gideri bir borçlanma arac›n›n ç›kar›lmas›ndan kaynaklanan iskonto veya primi içeriyorsa, bu iskonto
ve prim etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak amorti edilir. Etkin faiz oran›, borçlanma arac›n›n tahmini ömrü süresince, gelecekteki tahmini nakit ödemelerini, borçlanma arac›n›n net defter de¤erine indirgeyen orand›r.
Bir iﬂletme, bir özellikli varl›¤›n sat›n al›nmas›, inﬂaat› veya üretimi ile do¤rudan iliﬂki kurulabilen borçlanma maliyetlerini aktifleﬂtirmeyi muhasebe politikas› olarak seçebilir. Özellikli varl›k, uzun sürede amaçlanan kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale getirebilen varl›klard›r. Belirli ve genel amaçl› borçlanma maliyetleri aktifleﬂtirilebilir.
Bir dönemde aktifleﬂtirilen tutar, dönem boyunca oluﬂan borçlanma maliyetlerini
ve özellikli varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›n› aﬂamaz.
Aktifleﬂtirmeye, varl›k için harcama ve borçlanmalar oluﬂtu¤unda baﬂlan›r ve varl›k
kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale geldi¤inde son verilir. Bir varl›¤›n amaçlanan kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi için gerekli iﬂlemler uzun süreli kesintiye u¤rad›¤›nda, aktifleﬂtirilmeye ara verilmelidir. Bir varl›¤›n amaçlanan kullan›ma veya
sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi için gerekli tüm iﬂlemler tamamland›¤›nda borçlanma
maliyetlerinin aktifleﬂtirilmesine de son verilir.
Borçlanma maliyetleri ile ilgili muhasebe politikalar› tüm özellikli varl›klar için tutarl›
bir ﬂekilde uygulanmal›d›r. Baz› özellikli varl›klarla ilgili borçlanma maliyetlerinin aktifleﬂtirilmesi, di¤erleri ile ilgili olanlar›n ise giderleﬂtirilmesi kabul edilemez.

4.4 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
‹ﬂletmenin kira geliri ve/veya de¤er art›ﬂ kazanc› elde etmek amac›yla elde tuttu¤u
gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binan›n bir k›sm› veya her ikisi).
Konsolide finansal tablolarda ana ortakl›k veya ba¤l› ortakl›k veya ba¤l› ortakl›k kuruluﬂlar› taraf›ndan kullan›lan gayrimenkuller, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller içinde
yer almaz. Ancak bir iﬂtirake ya da ortak teﬂebbüse kiralanan gayrimenkuller bu
gruba dahil edilebilir.
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Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullan›lmak amac›yla tutulan gayrimenkuller, maddi duran varl›k; normal iﬂ ak›ﬂ› çerçevesinde sat›lmak amac›yla elde tutulan gayrimenkuller ise stok olarak kabul edilir.
Muhasebeleﬂtirme ve ilk kez ölçme
Bir varl›¤›n yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak muhasebeleﬂtirilmesi için, muhasebeleﬂtirme kriterlerini yerine getirmesi gerekmektedir.
Sat›n al›nan yat›r›m amaçl› bir gayrimenkulün maliyeti; sat›n alma fiyat›n›n makul
de¤eri ile avukatl›k hizmetlerine iliﬂkin ödenen ücretler, gayrimenkul al›m vergisi ve
di¤er iﬂlem maliyetleri gibi varl›¤›n al›m›yla do¤rudan iliﬂkilendirilebilen harcamalardan oluﬂur. Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün inﬂa edilmesi durumunda maliyeti, inﬂaat›n veya geliﬂtirmenin tamamland›¤› tarihteki maliyetidir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkul bu tarihe kadar maddi duran varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir (Bölüm 4.2’ye bak›n›z).
Müteakip Ölçüm
Bir iﬂletme, muhasebe politikas› olarak, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerini makul de¤eri veya maliyet bedeli ile muhasebeleﬂtirmeyi seçebilir. Bununla birlikte, bir kirac›n›n faaliyet kiralamas› iﬂlemi çerçevesinde bir yat›r›m amaçl› gayrimenkul hakk›n›
elinde bulundurmas› durumunda, iﬂletme tüm yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri için
makul de¤er yöntemi uygulamal›d›r.
Makul de¤er yöntemi tüm yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin makul de¤er yöntemi ile
ölçülmelerini gerektirir (makul de¤erin güvenilir bir ﬂekilde tespit edilemeyece¤i durumlar haricinde).
Makul de¤erdeki de¤iﬂimler oluﬂtu¤u dönemdeki kâr veya zararla iliﬂkilendirilir.
Maliyet yöntemi, maddi duran varl›klar uygulamalar› ile tutarl›d›r. Bu methoda göre,
yat›r›m amaçl› gayrimenkuller birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü ve birikmiﬂ amortisman tutar› düﬂüldükten sonra ki maliyet ile takip edilir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkul grubuna s›n›fland›rmalar veya bu s›n›ftan transferler için özel kurallar uygulan›r. Sat›ﬂ
amaçl› elde tutulan yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, maliyet yöntemine göre defter
de¤eri ve sat›ﬂ için katlan›lacak maliyetler düﬂülmüﬂ makul de¤erinden düﬂük olan›
ile ölçülür.

4.5 Nakit benzerleri
Nakit benzerleri, nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip
yat›r›mlard›r. De¤erindeki de¤iﬂim riski önemsiz olmal›d›r. Bir yat›r›m›n nakit benzeri
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olarak kabul edilebilmesi için vadesi 3 ay veya daha k›sa olmas› gerekir. Bir para
piyasas› fonu; (a) fonda tutulan tüm yat›r›mlar›n nakit benzeri olarak de¤erlendirilmesi veya (b) nakit benzeri tan›m›n› karﬂ›lamak için fonu yönlendiren kat› fon yönetimi politika ve limitlerinin (yerel bir düzenleyicinin olmas› ve politikalar›n etkin bir
ﬂekilde uygulanmas›n› sa¤layan sürecin varl›¤›) uygulanmas› durumunda nakit benzeri olarak nitelendirilir.

4.6 Stoklar
Muhasebeleﬂtirme ve ilk kez ölçme
Stoklar, sahiplik ile ilgili risk ve getiriler iﬂletmeye transfer oldu¤unda ve muhasebeleﬂtirme ile ilgili kriterler sa¤land›¤›nda defterlere al›nabilir. Bir iﬂletmenin bina ve
müﬂtemilat›nda konsinye olarak tutulan varl›klar (baﬂka bir iﬂletmenin ad›na tutulan
ve mallar sat›lmad›kça bir ödeme yükümlülü¤ünün olmamas›) stok olarak nitelendirilmemelidir.
Stoklar ilk olarak maliyet de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilir. Stoklar›n maliyeti; ithalat
gümrük vergileri, iade al›namayacak vergiler; nakliye, yükleme boﬂaltma giderleri
ve stokla do¤rudan iliﬂkili di¤er giderlerden ticari iskonto, di¤er indirim ve ödeneklerin düﬂülmesiyle bulunan giderlerin toplam›d›r.
Müteakip ölçüm
Stoklar, maliyet ve net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenir. Net gerçekleﬂebilir de¤er; iﬂin normal ak›ﬂ› içinde, tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan, tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›ﬂ giderleri toplam›n›n, düﬂürülmesiyle elde edilen tutar›
ifade eder.
Stoklar›n maliyeti, ilk giren ilk ç›kar (F‹FO) veya a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemlerinden biri uygulanarak belirlenmelidir. Son giren ilk ç›kar (L‹FO) yöntemine izin verilmez. Bir iﬂletme benzer özelliklere ve benzer kullan›ma sahip tüm stoklar için ayn› maliyet hesaplama yöntemini kullanmal›d›r. Türü veya kullan›m alanlar› itibar›yla
farkl› olan stoklar için, farkl› maliyet hesaplama yöntemleri kullan›labilir. Kullan›lan
maliyet hesaplama yöntemi bir dönemden di¤er bir döneme tutarl› bir ﬂekilde uygulanmal›d›r.

4.7 Finansal varl›klar
Bir finansal varl›k: nakit; nakit veya di¤er bir varl›k elde etmeye dair sözleﬂmeden
do¤an bir hak; önemli ölçüde olumlu koﬂullar alt›nda bir baﬂka iﬂletme ile finansal
varl›k ve borçlar›n takas edilece¤ine dair bir sözleﬂme hakk›; veya baﬂka bir iﬂletmenin özkayna¤a dayal› araçlar›d›r.
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Finansal varl›klar dört gruba ayr›l›r:
• Makul de¤er de¤iﬂimi gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal varl›klar - K›sa vadeli fiyat dalgalanmalardan kazanç elde etmek için edinilmiﬂ; yönetim taraf›ndan
k›sa vadede kar elde etme amac›yla oluﬂturulmuﬂ bir portfoyün parças› olan, ilk
muhasebeleﬂtirme s›ras›nda iﬂletme taraf›ndan al›m sat›m amac›yla elde tutulan
ﬂeklinde gösterilmiﬂ finansal varl›klard›r. Bir iﬂletme söz konusu gösterimi böyle
bir gösterimin daha uygun bilgi sa¤lamas› durumunda (böyle bir gösterimin varl›k veya borçlar›n farkl› temeller esas al›narak ölçülmesinden veya bunlar üzerindeki kay›p ve kazançlar›n farkl› temeller esas al›narak muhasebeleﬂtirilmesinden
kaynaklanan bir ölçme veya muhasebeleﬂtirme tutars›zl›¤›n› azaltmas›, veya bir
grup finansal varl›¤›n belgelendirilmiﬂ bir risk yönetimi veya yat›r›m stratejisine
dayal› olarak makul de¤er kriteri esas al›narak yönetilmesi), veya bir asal sözleﬂmenin nakit ak›ﬂ›n› önemli ölçüde etkileyecek bir veya daha fazla sakl› türev
içeren finansal varl›klar›n olmas› durumunda uygular.
• Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar - sabit veya belirli ödemeleri ve vadesi
olan, iﬂletmenin vadeye kadar saklama niyeti ve kabiliyetinin oldu¤u türev olmayan finansal varl›klard›r ( bu s›n›fland›rma için aç›klamalar UMS 39 da tan›mlanm›ﬂt›r).
• Kredi ve alacaklar - sabit veya belirli ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada
iﬂlem görmeyen türev olmayan finansal varl›klard›r.
• Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - di¤er (al›m-sat›m amac›yla elde tutulan bir finansal varl›k, vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar, kredi ve alacaklar olarak
s›n›fland›r›lmayan) veya yönetim taraf›ndan bu s›n›fland›rmada gösterilen finansal varl›klard›r.
Muhasebeleﬂtirme ve ilk kez ölçme
Finansal varl›k sadece iﬂletmenin sözleﬂmeye ba¤l› ﬂartlar›na taraf oldu¤u zaman
muhasebeleﬂtirilmelidir.
Finansal varl›k kay›tlara ilk makul de¤eriyle al›nmal›d›r. Finansal varl›¤›n makul
de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmeyecekse, finansal varl›¤›n edinimi
ile do¤rudan iliﬂkilendirilebilen iﬂlem masraflar› (acenta ve dan›ﬂman ücret ve komisyonlar, düzenleyici kurum ücretleri ve gümrük vergileri) varl›¤›n maliyetine ilave edilmelidir. Finansal varl›¤›n makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendiriliyorsa, iﬂlem maliyetleri gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Finansal varl›¤›n ilk kayda al›n›rken makul de¤eri, karﬂ›laﬂt›r›labilir piyasa iﬂlemleriyle
veya gözlemlenebilir piyasadan elde edilen bilgilerle ile aç›klanam›yorsa, iﬂlem fiyat›d›r.
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Finansal varl›klar normal yoldan sat›n al›nd›¤›nda veya sat›ld›¤›nda iﬂlem tarihi (taahhüt tarihi) veya ödeme tarihinde (teslim tarihi) muhasebeleﬂtirilir. E¤er teslim tarihi kullan›l›yorsa, iﬂlem tarihi ile teslim tarihi aras›ndaki sürede varl›¤›n makul de¤erinde meydana gelen de¤iﬂiklikler dikkate al›nmal›d›r. Seçilen uygulama (politika)
tüm al›ﬂ ve sat›ﬂ iﬂlemlerinde tutarl› bir ﬂekilde uygulanmal›d›r.
Müteakip ölçüm
Finansal varl›klar›n müteakip ölçüm s›n›fland›r›lmalar› aﬂa¤›daki gibidir:
• Makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal varl›klar - kazanç
ve kay›plar gelir tablosunda gösterilir ve makul de¤erleri ile taﬂ›n›r.
• Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar - etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤eri ile taﬂ›n›r.
• Kredi ve alacaklar - etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤eri ile taﬂ›n›r.
• Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - kazanç ve kay›plar özkaynak kalemi olarak
raporlanmak üzere makul de¤erleri ile taﬂ›n›r. Makul de¤erin kullan›lmas› ile ilgili
tek istisna, makul de¤erin güvenilir bir ﬂekilde ölçülemedi¤i durumlarda özkaynak enstrümanlar› defter de¤erinden de¤er düﬂüklü¤ünün düﬂülmesi ile taﬂ›n›r.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klarla ilgili kural ihlali:
Bir iﬂletme; vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n›n ihmal edilebilecek kadar küçük bir oran› d›ﬂ›ndaki bir tutar›n› satm›ﬂsa veya yeniden s›n›fland›rm›ﬂsa, özel kurallar uygulan›r.
Yeniden s›n›fland›rma:
Yeniden s›n›fland›rmalar enderdir. Bir finansal varl›k makul de¤er de¤iﬂimleri gelir
tablosu ile iliﬂkilendirilecek varl›klar olarak s›n›fland›¤›nda, bu gruptan baﬂka bir
gruba yeniden s›n›fland›r›lmas› engellenmiﬂtir.

4.8 Varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
Varl›klar aﬂa¤›daki istisnalar hariç olmak üzere de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur;
stoklar, inﬂaat sözleﬂmeleri, ertelenmiﬂ vergi alaca¤›, çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar,
sat›ﬂ amaçl› elde tutulan duran varl›klar, çeﬂitli finansal varl›klar, makul de¤erle ölçülen yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, makul de¤erden sat›ﬂ maliyeti düﬂülmek suretiyle
ölçülen canl› varl›klar, ertelenen sat›nalma (edinim) maliyetleri ve UFRS 4 kapsam›nda sigorta poliçelerinde sigortac›n›n sözleﬂmeden do¤an haklar›ndan kaynaklanan
maddi olmayan duran varl›klar.
Bir varl›k veya nakit yaratan birimin (di¤er nakit yaratan birimlerden büyük ölçüde
ba¤›ms›z, nakit giriﬂi yaratan belirlenebilir en küçük varl›k grubu) defter de¤eri geri
20
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kazan›labilir tutar›n› aﬂ›yorsa, ilgili varl›k veya nakit yaratan birim de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂt›r.
Belirsiz faydal› ömüre sahip maddi olmayan duran varl›klar, henüz kullan›mda olmayan aktifleﬂtirilmiﬂ maddi olmayan duran varl›klar ve ﬂerefiyeyi içeren nakit yaratan birimler y›ll›k olarak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur. De¤er düﬂüklü¤üne
tabi di¤er varl›klar, de¤er düﬂüklü¤üne dair bir gösterge olmas› durumunda de¤er
düﬂüklü¤ü için de¤erlendirilmelidir.
Bir iﬂletme birleﬂmesinden (bak›n›z bölüm 11) elde edinilen ﬂerefiye, birleﬂmenin
yaratt›¤› sinerjiden faydalanmas› beklenen grubun her bir nakit yaratan birimine
da¤›t›l›r. Bu da¤›t›m, elde edilen varl›k gruplar›na göre de¤il, yönetimin kazan›lan
sinerjiyi de¤erlendirilmesine göre varl›klara da¤›t›lmal›d›r.
ﬁerefiye, nakit yaratan birime, elde etmeden sonraki dönem bitmeden en k›sa süre
içinde da¤›t›lmal›d›r. Cari dönemde gerçekleﬂen iﬂ birleﬂmesi sonucu ortaya ç›k›nca
ﬂerefiyenin bir k›sm› nakit yaratan birime da¤›t›lm›ﬂsa; söz konusu birim cari dönemin bitiminden önce de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur.
‹ﬂletme d›ﬂ› de¤er düﬂüklü¤ü göstergeleri; varl›¤›n piyasa de¤erindeki azalma, teknolojik, ekonomik veya hukuki çevre ile pazardaki önemli olumsuz de¤iﬂiklikler, piyasa faiz oranlar›ndaki art›ﬂlar, veya iﬂletmenin net varl›klar›n›n piyasa de¤erlerinden daha yüksek olmas›.
‹ﬂletme içi de¤er düﬂüklü¤ü göstergeleri; varl›¤›n fiziksel hasara u¤rad›¤› veya de¤er yitirdi¤ine iliﬂkin kan›t bulunmas›, varl›¤›n kullan›m yöntemindeki de¤iﬂiklikler
(örne¤in varl›¤›n dahil oldu¤u faaliyetin sona erdirilmesi veya yeniden yap›land›r›lmas›), veya iﬂletme içi raporlamada, varl›¤›n ekonomik performans›n›n beklenenden daha kötü oldu¤u veya olaca¤›na iliﬂkin kan›t›n mevcut olmas›.
Bir varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›l›rken, iﬂletme varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›n› tahmin etmelidir ve e¤er gerekirse defter de¤erinin geri kazan›labilir tutar›n› aﬂan
k›sm› kadar de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ay›rmal›d›r. Geri kazan›labilir tutar, varl›¤›n
sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ makul de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r.
Sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ makul de¤er, bir varl›k veya nakit yaratan birimin, bilgili
ve istekli gruplar aras›nda gerçekleﬂtirilen sat›ﬂ iﬂlemi sonucunda elde edilmesi
beklenen tutard›r. Kullan›m de¤eri, iﬂletmelerin bir varl›ktan elde edilmesi beklenen
gelecekteki nakit ak›ﬂlar›n›n tahmin edilerek ve paran›n zaman de¤erini ve varl›¤a
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özgü riskleri yans›tan vergi öncesi piyasa oran› kullan›larak iskonto edilmesiyle elde edilen tutar› ifade eder.
Nakit ak›ﬂ projeksiyonlar›, en fazla beﬂ y›ll›k bir döneme iliﬂkin en güncel bütçeleri/tahminleri esas almal›d›r. Beﬂ y›l› aﬂan nakit ak›ﬂlar› sonraki dönemlere sabit veya azalan bir büyüme oran› kullan›larak taﬂ›n›r. Nakit ak›ﬂlar›n›n kolayl›kla belirli bir
varl›¤a özgü tan›mlanamad›¤› durumda, nakit ak›ﬂlar› nakit yaratan birim baz›nda
toplanmal›d›r. Bir varl›¤›n ve nakit yaratan biriminin tan›mlanmas› yönetim taraf›ndan tespit edilir ve bu tespit s›ras›nda iﬂletmenin faaliyetlerinin nas›l izledi¤i ve varl›klar›n da¤›t›lmas› ile ilgili kararlar›n nas›l verildi¤i dikkate al›n›r.
Nakit yaratan birim ile iliﬂkilendirilebilen ve tutarl› bir ﬂekilde da¤›t›labilen ﬂirketin
idari amaçl› kullan›lan varl›k ve borçlar› da dikkate al›nmal›d›r.
De¤er düﬂüklü¤ü zarar› öncelikle ﬂerefiyeden düﬂülmelidir. E¤er de¤er düﬂüklü¤ü
zarar› ﬂerefiyenin defter de¤erini aﬂarsa, yönetim kompleks da¤›t›m kurallar› kullanabilir. De¤er düﬂüklü¤ü zarar›n›n iptaline sadece belli ﬂartlarda izin verilir ve ﬂerefiyeden düﬂülemez.
Finansal varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤ü
De¤er düﬂüklü¤üne dair göstergelerin bulunmas› durumunda, makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal varl›klar hariç tüm finansal varl›klar
de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulmal›d›r. Göstergeler, varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmesinden sonra meydana gelen geçmiﬂ bir olay›n sonucunda oluﬂan de¤er azal›ﬂ›na dair nesnel bir kan›t sa¤lamal›d›r. Gelecekteki olaylar›n bir sonucu olarak oluﬂmas› beklenen kay›plar, ne kadar olas› olursa olsun, muhasebeleﬂtirilmez.
Borçlanma araçlar›na iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü göstergelerine örnekler; ihraç edenin
önemli mali s›k›nt› içinde olmas›, yüksek iflas etme olas›l›¤›; ihraç edene ayr›cal›klar›n tan›nmas›, mali s›k›nt›lar nedeniyle aktif piyasan›n ortadan kalkmas›, sözleﬂmenin ihlal edilmesi veya gözlemlenebilir verilerdeki olumsuz bir de¤iﬂikliktir (örne¤in, iﬂssizlik oran›ndaki art›ﬂ).
Özkayna¤a dayal› finansal araçlara iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü göstergeleri; genel ekonomik faktörlerde (teknolojik de¤iﬂiklikler gibi) meydana gelen olumsuz etkiler veya
makul de¤erin elde etme maliyetinin alt›na önemli ve uzun süreli olarak düﬂmesidir. Özkaynak bir iﬂletmenin net varl›klar›ndan sa¤lanan fayday› temsil etti¤i için,
özkayna¤a dayal› araçlar, borçlanma araçlar›ndan önce de¤er düﬂüklü¤üne u¤rar.
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4.9 Koﬂullu varl›klar
Koﬂullu varl›klar, iﬂletmenin kontrolünde olmayan ileride gerçekleﬂip gerçekleﬂmeyece¤i belli olmayan olaylara ba¤l› olarak ortaya ç›kan varl›klard›r. Koﬂullu varl›klar
muhasebeleﬂtirilmez. Gelirin elde edilmesi neredeyse kesin ise, ilgili varl›k koﬂullu
bir varl›k de¤ildir ve varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir.
Ekonomik faydas›n›n iﬂletmeye giriﬂinin muhtemel oldu¤u koﬂullu varl›klar, dipnotlarda finansal tablolar›na etkileriyle aç›klanmal›d›r.
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Borç, geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve yerine getirilmesiyle iﬂletmenin ekonomik
fayda sa¤layabilecek de¤erlerinde bir ç›k›ﬂa neden olacak mevcut yükümlülüklerdir.
Mevcut bir borcun, ba¤lay›c› bir yasal anlaﬂmadan, yasal bir mecburiyetten veya
iﬂletmenin politika ve uygulamalar›ndan do¤an yapt›r›mlar› olabilir (örne¤in garanti
süreleri geçmiﬂ olmas›na ra¤men ürün hatalar›ndan do¤an sorumluluklar› yerine
getirme). ‹ﬂletmenin borç olarak tan›mlayabilmesi için ilk olarak gelecekte muhtemel ekonomik fayda ç›k›ﬂ›na neden olacak olmas› ve ikinci olarak bir maliyete veya
güvenilirlikle ölçülebilecek bir de¤ere sahip olmas› gerekmektedir.

Finansal borçlar
Bir sözleﬂmeden do¤an yükümlülük sonucu nakit ödeme veya bir finansal varl›¤›n
verilmesi veya iﬂletmenin özkayna¤›na dayal› sabit ödemeli de¤iﬂken say›da finansal araçlar› yasal ﬂekline bakmadan ihraç etmesi (örne¤in, zorunlu geri ödenebilir
hisseler), finansal bir borç olarak s›n›fland›r›labilir.
Finansal borçlar ilk olarak makul de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilir. Finansal borcun
makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmiyorsa borcun, ihraç edilmesiyle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen iﬂlem maliyetleri de borca ilave edilir. Bir finansal
araç, iﬂletmenin kontrolünde olmayan gelecekte belirsiz ödeme koﬂullar›na ba¤l›ysa (yani nakit veya özkaynaklardan) finansal borç olarak s›n›fland›r›labilir. Bununla
birlikte, ihraçç›n›n ödemeyi nakit olarak yapmas› gerekti¤inde veya di¤er bir finansal varl›¤›n ihraç zaman›nda ayr› bir yerde olmas› durumlar›nda, ﬂarta ba¤l› ödeme
hükmü gözard› edilmeli ve finansal araç özkaynak olarak s›n›fland›r›lmal›d›r.

Taahhütler
Yönetimin gelecekte bir varl›¤a sahip olmak için ald›¤› kararlar, tek baﬂ›na mevcut
bir yükümlülük yaratmaz. Bir iﬂletme operasyonel kiralama sonucu gelecekte maddi veya maddi olmayan bir varl›k almay› taahhüt etmiﬂ olabilir. Bu durumda bu taahhüt tutar› muhasebeleﬂtirilmez yanl›zca dipnotlarda tutar› aç›klan›r.

5.1 Gelir vergileri
Muhasebeleﬂtirme ve ölçüm
Ertelenen vergi aﬂa¤›daki durumlar d›ﬂ›nda, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k
ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri
aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi hesab›na konu olmayan kalemler: (a) ﬁerefiyenin ilk muhasebeleﬂtirilmesi; (b) ‹ﬂletme birleﬂmesi olmayan, ticari veya vergilendirilebilir mali kar› etkilemeyen bir varl›k veya borç iﬂle24
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minin ilk muhasebeleﬂtirilmesi; (c) birikmiﬂ karlar›n tutulmas› ve geçici farklar›n tersine çevrilmesi durumunda; ba¤l› ortakl›k, ﬂube, iﬂtirak ve iﬂ ortakl›¤› için yap›lan
yat›r›mlar.
Dönem vergisi ve ertelenmiﬂ vergi, verginin ayn› veya farkl› bir dönemde do¤rudan
özkaynakta meydana gelen bir iﬂlem veya olaydan kaynaklanmas› veya bir iﬂletme
birleﬂmesinden kaynaklanmas› halleri d›ﬂ›nda gelir veya gider olarak o dönemin kâr
veya zarar›na dahil edilmelidir.
Vergi oranlar›nda veya vergi kanunlar›nda de¤iﬂiklikler olmas›; veya ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n gözden geçirilerek geri kazan›labilecek tutar›n yeniden belirlenmesi;
veya varl›¤›n ne ﬂekilde geri kazan›laca¤›na iliﬂkin beklentinin de¤iﬂmesi durumunda verginin sonuçlar›, daha önce özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiﬂ olan kalemlerle ilgili de¤iﬂiklikler hariç olmak üzere, gelir tablosuna yans›t›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi alacak veya borçlar› bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya
yürürlü¤e girmesi kesin olan vergi oranlar›na (ve vergi kanunlar›na) dayan›larak varl›klar›n gelire dönüﬂtü¤ü veya borçlar›n ödendi¤i dönemlerde uygulanmas› beklenen vergi oranlar› kullan›lmak suretiyle hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi alacak ve borçlara iskonto uygulanmamaktad›r.
‹ﬂletme, ertelenmiﬂ vergi borçlar›n› ve ertelenmiﬂ vergi alacaklar›n›, varl›klar›n›n defter de¤erlerini ne ﬂekilde geri kazanaca¤› ve borçlar›n› defter de¤erleri ile ne ﬂekilde ödeyece¤i ile ilgili bilanço tarihindeki beklentilerinin vergisel sonuçlar›yla tutarl›
bir ﬂekilde hesaplar. Amortismana tabi olmayan bir varl›k (örne¤in arsa) yeniden
de¤erlendi¤i zaman, yeniden de¤erlemeden kaynaklanan ertelenmiﬂ vergi, bu varl›¤›n sat›ﬂ› sonucu elde edilecek faydaya uygulanabilecek vergi oran› baz al›narak
hesaplanmal›d›r.
Bir iﬂletme vergi alaca¤›n› indirilebilir geçici farklar› kullanabilece¤i vergilendirilebilir
gelir olmas› halinde muhasebeleﬂtirebilir. Gelecek dönemlere devreden kullan›lmam›ﬂ mali zararlardan do¤an ertelenmiﬂ vergi alacaklar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi için
de ayn› ilkeler uygulanmaktad›r.
Bir iﬂletme kar›n da¤›t›lmas›na ba¤l› olarak farkl› oranlarda vergiye tabi tutuluyorsa,
dönem vergileri ile ertelenmiﬂ vergi alacak ve borçlar› da¤›t›lmam›ﬂ kârlar için geçerli olan vergi oran› kullan›larak hesaplan›r. Temettülerin vergisel sonuçlar› temettü yükümlülük olarak kaydedildi¤inde, bir iﬂlemin veya olay›n ayn› dönemde veya
farkl› bir dönemde do¤rudan özkaynaklarda muhasebeleﬂtirilmesi veya iﬂletme birUFRS cep k›lavuzu 2006
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leﬂmeleri sonucu ortaya ç›kan vergisel sonuçlar hariç olmak üzere, dönem kâr veya zarar›nda muhasebeleﬂtirilir.
‹ﬂletme ortaklar› ad›na vergi otoritelerine temettü ile ilgili ödenen veya tahakkuk
eden vergi tutar› (örne¤in stopaj) temettünün bir parças› olarak özsermayeye kaydedilmelidir.
Bir iﬂletme dönem vergi alacak ve borcunu iﬂletmenin yasal olarak muhasebeleﬂtirilmiﬂ tutarlar› birbirlerine mahsup etme yetkisine ve net tutar üzerinden ödeme veya tahsilat yapma ya da tahsilat ve ödemeyi ayr› ayr› ancak ayn› anda yapma hakk›na sahip oldu¤unda mahsup edebilir. Bir iﬂletme, ancak dönem vergisini ayn›
vergi idaresi taraf›ndan konulan ertelenmiﬂ tutar›yla mahsup edebiliyorsa ertelenmiﬂ vergi varl›¤› ve borçlar›n› da mahsup edebilmektedir.

5.2 Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar, çal›ﬂanlar taraf›ndan sunulan hizmetler karﬂ›l›¤›nda iﬂletme taraf›ndan sa¤lanan her türlü bedeldir. Bu faydalar; ücretle ilgili faydalar (ücretler, maaﬂ, kar paylaﬂ›m›, ikramiyeler, uzun süreli iﬂten ayr›lmalar ve hisse bazl› tazminat planlar› v.b.), iﬂten ç›karma tazminatlar› (iﬂten ayr›lma, iﬂten ç›karma tazminatlar›)
ve çal›ﬂma dönemi sonras›nda sa¤lanan faydalar› (emeklilik faydalar›) içermektedir.
Çal›ﬂma dönemi sonras›nda sa¤lanan faydalar; emekli maaﬂ›, di¤er emeklilik faydalar›, hayat sigortas› ve sa¤l›k yard›mlar›d›r. Emekli maaﬂ› ve iﬂten ayr›lma tazminat› çal›ﬂanlara tan›mlanm›ﬂ katk› planlar› veya tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› do¤rultusunda sa¤lanmaktad›r.
Tan›mlanm›ﬂ katk› planlar› ve tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› ayr›m›n›n yap›lmas›nda,
sözleﬂmenin biçimi yerine iﬂlemin esas›na bak›lmal›d›r. Örne¤in çal›ﬂanlara sa¤lanan baz› faydalar ayr›lma sebeplerinden ba¤›ms›z olarak ödenir ve tan›mlanm›ﬂ
katk› plan› olarak muhasebeleﬂtirilir. Birden fazla iﬂvereni ilgilendiren planlarda özel
uygulamalar dikkate al›nmal›d›r.
Muhasebeleﬂtirme ve ölçme
K›sa vadeli faydalar›n birço¤unun muhasebeleﬂtirilmesi ve ölçülmesi aç›k ve kolay
anlaﬂ›l›rd›r. Bununla birlikte, uzun vadeli faydalar ve özellikle çal›ﬂma dönemi sonras›nda sa¤lanan faydalar daha kar›ﬂ›k olabilmektedir.
Tan›mlanm›ﬂ katk› planlar›
Tan›mlanm›ﬂ katk› planlar›n›n maliyeti, muhasebe dönemi içinde oluﬂan iﬂveren taraf›ndan ödenecek katk› paylar›d›r.
26
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Tan›mlanm›ﬂ fayda planlar›
Tan›mlanm›ﬂ fayda planlar›na ba¤l› yükümlülüklerinin hesaplanmas›nda, önceden
belirlenmiﬂ fayda ölçüm yönteminin (öngörülen yükümlülük yöntemi) kullan›lmas›
gerekmektedir. Bu yöntem, bilanço tarihinde sunulan çal›ﬂan hizmetlerini ve gelecek maaﬂ art›ﬂlar›yla ilgili varsay›mlar› dikkate al›r.
Tan›mlanm›ﬂ fayda yükümlülü¤ü, yükümlülü¤ün beklenen vadesi ile uyumlu vadedeki nitelikli ﬂirket tahvilleri üzerindeki faiz oran› ile iskonto edilerek bugünkü de¤eri ile kaydedilmelidir. Nitelikli ﬂirket tahvilleriyle ilgili piyasalar›n bulunmad›¤› ülkelerde, devlet tahvilleri üzerindeki faiz oranlar› kullan›lmal›d›r.
Tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› fonlanm›ﬂsa, plan varl›klar› piyasa fiyatlar›n›n mevcut
olmad›¤› durumlarda tahmini nakit getirisi iskontolanarak makul de¤erleri ile ölçülür. Plan varl›klar› aﬂa¤›da belirtilen koﬂullar› sa¤layacak ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r: raporlama yapan iﬂletmeden ayr› olan ve yaln›zca çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar› fonlamak amac›yla kurulmuﬂ bir iﬂletmeye (fona) ba¤l› olmal›d›r; iﬂletmenin iflas› durumunda, iﬂletme alacakl›lar› taraf›ndan kullan›labilir durumda olmamal›d›r. Fonun
mevcut varl›klar› raporlama yapan iﬂletmenin çal›ﬂanlara sa¤layaca¤› fayda yükümlülüklerinin tamam›n› karﬂ›layabilecek durumda de¤ilse, plan varl›klar›; raporlama
yapan iﬂletmeye geri verilmeyebilir. Bu koﬂullar› sa¤lamayan plan varl›klar›, planda
tan›mlanan fayda yükümlülükleriyle mahsuplaﬂt›r›lamaz.
Aktüeryal kazançlar ve kay›plar “koridor” yaklaﬂ›m› kullan›larak muhasebeleﬂtirilebilir. Aktüeryal kazançlar ve kay›plar (tan›mlanm›ﬂ fayda yükümlülü¤ü veya ilgili
plan varl›klar›ndan do¤an) , tan›mlanm›ﬂ fayda yükümlülüklerinin bugünkü de¤erini
veya plan varl›klar›n›n makul de¤erlerini %10 oran›nda aﬂ›yorsa, çal›ﬂanlar›n kalan
iﬂ hayatlar› süresini aﬂmayacak ﬂekilde itfa edilir. Ancak iﬂletme, aktüeryal kazanç
ve zararlar›n hemen muhasebeleﬂtirilmesini de içeren kazanç ve zararlar› daha h›zl›
muhasebeleﬂtirilmesini sa¤layacak sistematik bir yöntem de uygulayabilir.
UMS 19 standart›nda 2004 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikle gelen alternatif yönteme göre, kar veya zarar›n d›ﬂ›nda kalan aktüeryal kazanç ve kay›plar›n hemen muhasebeleﬂtirilmesine olanak sa¤lanmaktad›r. Bu yöntemin seçilmesi halinde, aktüeryal
kazanç ve kay›plar bölüm 2.4’te belirtilen tahakkuk eden gelir ve giderler tablosuna
yans›t›l›r. Alternatif olarak bölüm 2.3’te belirtilen özkaynak de¤iﬂimler tablosunda
gösterilemez.
Aktüeryal kazanç ve kay›plar›n muhasebeleﬂtirilme yöntemleri dipnotlarda aç›klanmak zorundad›r.
UFRS cep k›lavuzu 2006
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Emeklilik plan› de¤iﬂikliklerinden kaynaklanan geçmiﬂ hizmet maliyetleri, ilgili faydalara hak kazan›lacak süreye kadar eﬂit ﬂekilde gider olarak muhasebeleﬂtirir.
Faydaya hak kazan›lmas› durumunda, iﬂletme, geçmiﬂ hizmet maliyetini gecikmeksizin muhasebeleﬂtirir. Bir iﬂletme, tan›mlanm›ﬂ fayda plan›na iliﬂkin azalma veya
ödemelerle ilgili kazanç veya zararlar›, ilgili azalma ya da ödemeler meydana geldi¤inde finansal tablolara yans›t›r.
‹ﬂten ç›karmadan do¤an yükümlülükler
‹ﬂten ç›karmadan do¤an yükümlülükler, bir iﬂletmenin çal›ﬂan›n iﬂine normal emeklilik tarihinden önce son verilmesini aç›kça taahhüt etmesi durumunda ortaya ç›kar
ve yükümlülük olarak kaydedilmelidir.
‹ﬂletme, iﬂten ç›karma için detayl› bir resmi plan› oldu¤unda ve bu plan› iptal etme
olas›l›¤› bulunmad›¤› durumlarda iﬂten ç›karmay› taahhüt etmiﬂtir.
‹ﬂten ayr›lma tazminatlar› uzun vadeliyse, tan›mlanm›ﬂ fayda yükümlülükleri için yukar›da belirtilen iskonto oran›yla iskonto edilirler. Normal iﬂten ayr›lma tazminatlar›,
geçmiﬂ hizmetlerden do¤an yükümlülükler olarak tahakkuk ettirilir.
Özkaynak tazmin karﬂ›l›klar›
‘Hisse bazl› ödemeler’ bölümüne bak›n›z (Bölüm 9.6)

5.3 Finansal borçlar
Bir finansal borç, baﬂka bir iﬂletmeye nakit ya da baﬂka bir finansal varl›k teslim
etmek için, veya potansiyel olarak iﬂletmenin aleyhine olan koﬂullarda finansal varl›k veya finansal borçlar›n baﬂka bir iﬂletme ile takas edilmesi için yap›lan sözleﬂmeden do¤an yükümlülüktür.
Muhasebeleﬂtirme ve ilk ölçüm
Bir iﬂletme, finansal bir arac› (Bölüm 9.1) sadece ilgili finansal arac›n sözleﬂmeye
ba¤l› ﬂartlar›na taraf oldu¤u zaman muhasebeleﬂtirmelidir.
Finansal borçlar iki katagoride s›n›fland›r›lmaktad›r:
• Makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal borçlar - Fiyatlardaki k›sa dönemli dalgalanmalardan kar elde etmek amac›yla edinilmiﬂ veya
k›sa vadede kar etmek amac›yla oluﬂturulan portföyün içinde yer alan veya yönetim taraf›ndan ilk muhasebeleﬂtirme s›ras›nda bu kategoride gösterilen borçlard›r. Bir iﬂletme söz konusu gösterimi ancak; böyle bir gösterimin daha uygun
bilgi sa¤lamas› durumunda (varl›k veya borçlar›n farkl› temeller esas al›narak öl28
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çülmesinden kaynaklanan bir ölçme veya muhasebeleﬂtirme tutars›zl›¤›n› ortadan kald›rmas› veya önemli ölçüde azaltmas›; ya da bir grup finansal borcun belgelendirilmiﬂ bir risk yönetimi veya yat›r›m stratejisine dayal› olarak makul de¤er
kriteri esas al›narak yönetilmesi) veya finansal borcun, ana sözleﬂmedeki nakit
ak›m›n› önemli ölçüde de¤iﬂtiren sakl› türevler içermesi durumunda kullanabilir.
• Di¤er borçlar - geri kalanlar.
Finansal borçlar ilk kayda al›nmas› finansal varl›klarla ayn› ﬂekildedir.
Müteakip ölçme
Finansal borçlar›n müteakip ölçülmesinin s›n›fland›r›lmas› aﬂa¤›daki gibidir:
• Makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal borçlar -Makul
de¤erden taﬂ›n›p, kay›p ve kazançlar gelir tablosunda raporlan›r.
• Di¤er borçlar - etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleri üzerinden
taﬂ›n›r.

5.4 Karﬂ›l›klar ve yükümlülükler
Muhasebeleﬂtirme ve ilk ölçüm
Bir karﬂ›l›k, geçmiﬂ bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas›,
yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden
ç›kmas›n›n muhtemel olmas›, yükümlülük tutar›n›n güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas› durumunda finansal tablolara al›n›r.
Karﬂ›l›k olarak muhasebeleﬂtirilen tutar, mevcut bir yükümlülü¤ü yerine getirmek
için yap›lmas› gereken harcamaya iliﬂkin en gerçekçi tahmin olmal›d›r ve iskonto
oran›; paran›n zaman de¤erine iliﬂkin mevcut piyasa de¤erlendirmelerini ve borca
özgü riskleri yans›tan vergi öncesi orand›r. ‹skonto oran›, gelecekteki nakit ç›k›ﬂlar›na iliﬂkin tahminlerle ilgili riskleri yans›tmamal›d›r.
Mevcut yükümlülük, sorumluluk do¤uran bir olaydan kaynaklan›r ve hukuki veya
z›mni bir yükümlülük haline gelebilir. Sorumluluk do¤uran bir olay iﬂletmenin söz
konusu yükümlülü¤ü yerine getirmekten baﬂka bir alternatifinin olmamas› sonucunu
do¤urur. ‹ﬂletme gelecekte yapaca¤› iﬂlemlerle ileride oluﬂabilecek harcamalardan
kaç›nabilirse, gelecekte oluﬂabilecek bu harcamalar için yükümlülü¤ü bulunmaz ve
bunlara iliﬂkin bir karﬂ›l›k ay›rmaz. Örne¤in, bir iﬂletme sadece gelecekte bir zamanda gerçekleﬂtirmeyi planlad›¤› bir harcamay› esas olarak bir karﬂ›l›k ay›ramaz.
Bir yükümlülük için karﬂ›l›k ayr›lmad›kça, ‘yasal’ yükümlülük ﬂeklini almaz. Bir iﬂletme, kesin sorumluluklar› kabul edecek di¤er taraflar› iﬂaret eden geçmiﬂteki uyguUFRS cep k›lavuzu 2006
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lamalara sahip olabilir ve bunun sonucunda, iﬂletmenin bu sorumluluklar› yerine
getirece¤i konusunda di¤er ﬂah›slar nezdinde geçerli bir beklenti yaratm›ﬂ olur
(z›nni yükümlülük yarat›lmas›).
Gelecekteki faaliyet zararlar›
Gelecekteki faaliyet zararlar› için karﬂ›l›k ayr›lmaz. Bununla birlikte gelecek faaliyet dönemlerinde zarar edilece¤i beklentisi, faaliyete iliﬂkin belli varl›klar›n (nakit yaratan birimler) de¤er düﬂüklü¤üne u¤rayabilece¤inin bir göstergesidir (bölüm 4.8’e bak›n›z).
‹vazl› Sözleﬂmeler
Bir iﬂletme ivazl› bir sözleﬂmeye sahipse (sözleﬂmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmenin kaç›n›lmaz maliyetinin yine ayn› sözleﬂmeden al›nmas› beklenen
ekonomik fayday› geçti¤i sözleﬂmeler) sahip ise, söz konusu sözleﬂmeye iliﬂkin
mevcut yükümlülük karﬂ›l›k olarak muhasebeleﬂtirilir.
Yeniden yap›land›rma karﬂ›l›klar›
Yeniden yap›land›rma tan›m›na girebilecek olaylar için, bununla ilgili karﬂ›l›¤›n ne zaman ayr›laca¤› ve karﬂ›l›¤›n ayr›laca¤› hangi maliyetleri içerece¤i hakk›nda özel tan›mlamalar mevcuttur. ‹ﬂletme, yeniden yap›land›rmay› z›mni yükümlülük olarak göstermelidir. Z›mni yükümlülük; a) iﬂletmenin, yeniden yap›land›rma iﬂlemine iliﬂkin en
az beﬂ temel hususun yer ald›¤› ayr›nt›l›, resmi bir plan›n›n olmas› ve b) iﬂletmenin,
yeniden yap›land›rmay› uygulamaya baﬂlamak veya temel özelliklerini bundan etkileneceklere duyurmak suretiyle yeniden yap›land›rman›n tamamlanaca¤›na dair ondan
etkilenenler nezdinde geçerli bir beklenti yaratm›ﬂ olmas› halinde sözkonusudur.
Yeniden yap›land›rma plan› bilanço tarihinden sonra aç›kland›ysa finansal tablolar›n
onaylanmas›ndan önce olsa dahi, bilanço tarihinde mevcut bir yükümlülük yaratmaz.
‹ﬂletme, faaliyetiyle ilgili sat›ﬂ taahhütünde bulunana kadar (yani ba¤lay›c› sat›ﬂ sözleﬂmesinin bulunmas› durumuna kadar), bu sat›ﬂla ilgili bir yükümlülük do¤mamaktad›r.
Karﬂ›l›k sadece, yeniden yap›land›rman›n ister istemez sebep oldu¤u ve iﬂletmenin
devam eden faaliyetleri ile iliﬂkilendirilmeyen maliyetleri içermelidir. Varl›k sat›ﬂ›ndan elde edilmesi beklenen kazanç, yeniden yap›land›rma için ayr›lacak karﬂ›l›k hesaplan›rken dikkate al›nmal›d›r.
At›k yönetim maliyet karﬂ›l›klar›
Tarihi elektrikli ve elektronik ev aletlerinin at›k yönetim maliyetlerine katk›da bulunan
yükümlülükler, bu alet üreticisinin ölçümleme periyodu süresince ilgili piyasada bir pay
edinmesine kadar, muhasebeleﬂtirilmezler. Detay bilgi için UFRYK 6’ya bakabilirsiniz.
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Tazminatlar
Bir iﬂletme, karﬂ›l›k hesab›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› kapatmak için üçüncü taraftan gerekli tahsilat› yapmay› bekledi¤i durumlarda, ve üçüncü taraf›n ödemeyi
yapmamas› halinde ihtilaf konusu maliyetlerden sorumlu olmayaca¤› durumlarda,
üçüncü kiﬂilerden tazmin edilecek tutar karﬂ›l›klar›n içinde yer almamal›d›r.
Di¤er tüm durumlarda, karﬂ›l›k ve beklenen herhangi bir tahsilat ayr› olarak s›ras›yla borç ve varl›k olarak gösterilmelidir. Bununla birlikte, tazminat›n ayr› bir varl›k
olarak muhasebeleﬂtirilebilmesi için ancak tazmin edilebilece¤inin kesine yak›n olmas› ve tazminata iliﬂkin tutar›n karﬂ›l›k tutar›n› geçmemesi gerekmektedir.
Montaj, restorasyon ve çevreyi koruma fonlar›
Montaj, restorasyon ve çevreyi koruma fonlar›nda pay› olan bir iﬂletme; borcu oldu¤u taktirde, fon ödemeyi yapamasa bile montaj maliyeti ile ilgili yükümlülükleri
(karﬂ›l›klar›) ve fondaki pay›n› ayr› ayr› muhasebeleﬂtirmelidir (Detay bilgi için
UFRYK 5’e bakabilirsiniz).
Müteakip ölçme
‹ﬂletme her bilanço tarihinde, mevcut bir yükümlülü¤ü yerine getirmek için katlanaca¤› harcamayla ilgili en gerçekçi tahmini gözden geçirmelidir. ‹lerleyen döneme
ba¤l› olarak karﬂ›l›klarda meydana gelen art›ﬂ, faiz gideri olarak muhasebeleﬂtirilir.

5.5 Koﬂullu borçlar
Koﬂullu borçlar iﬂletmenin kontrolünde olmayan olaylardan kaynaklanarak gerçekleﬂip gerçekleﬂmeyece¤i belli olmayan muhtemel yükümlülükler veya (a) yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n olas› olmamas› ya da (b) ilgili yükümlülü¤ün tutar›n›n yeterince güvenilir bir
ﬂekilde ölçülememesi nedeniyle finansal tablolara yans›t›lmayan mevcut yükümlülüklerdir.
Koﬂullu borçlar, geçmiﬂ bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmalar›n›n muhtemel olmas›, yükümlülük tutar›n›n güvenli bir biçimde
tahmin edilmesi durumunda borç olarak muhasebeleﬂtirilir.
Koﬂullu borçlar, finansal tablolara al›nma ﬂartlar›n› sa¤lamad›larsa da ödemenin ortadan kalkma ihtimali olmamas› halinde, dipnotlarda tahmin edilen potansiyel finansal etkileri ve ödeme zaman› veya miktar› konusundaki belirsizliklerle birlikte
sunulmal› ve aç›klanmaya devam edilmelidir.
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Özkaynaklar, iﬂletmenin varl›klar toplam›ndan yabanc› kaynaklar›n indirilmesi
suretiyle kalan k›s›md›r. Özkaynaklar, UFRS düzenlemeleri ve iﬂletmenin uygulad›¤›
muhasebe politikalar› baz al›narak hesaplan›r.
Normal olarak özkaynaklar›n toplam tutar› tesadüf olarak iﬂletmenin hisselerinin
toplam piyasa fiyat›na veya net varl›klar›n›n ayr› ayr› sat›ﬂ›ndan ya da iﬂletmenin
süreklili¤inin korunaca¤› bir durumda net varl›klar›n›n topluca sat›ﬂ›ndan elde edilecek de¤ere eﬂit olabilir.

6.1 Hisse senedi ihraç maliyeti
D›ﬂ iﬂlemlerle ilgili maliyetler kesin çerçevelerle tan›mlanm›ﬂt›r ve sadece özkaynakta bir indirim olarak de¤erlendirilen ve özkaynaklarda net art›ﬂ veya azal›ﬂlara,
neden olan iﬂlemleri içerir. E¤er iﬂletme borç ve özkayna¤a dayal› ö¤eler içeren
bileﬂik bir araç ihraç ediyorsa, iﬂlem maliyeti kazanc›n da¤›t›m›yla uyumlu ﬂekilde
bileﬂenlerine ayr›ﬂt›r›larak da¤›t›lmal›d›r.

6.2 Geri sat›n al›nan hisseler
Geri sat›n al›nan hisseler, bilançoda özkaynaklara yap›lan tek bir düzeltme kalemi
olarak veya bulunabiliyorsa, nominal de¤eri özkaynaklar›n di¤er gruplar›na karﬂ›l›k
yap›lan düzeltme kalemi gibi sermayeden indirim olarak gösterilebilir. Geri sat›n
al›nan hisseler, özkaynakla ilgili ilave maliyetler olarak de¤erlendirildiklerinden
özkaynaktan (ilgili gelir vergisi haklar›yla netleﬂtirilmiﬂ) bir indirim olarak muhasebeleﬂtirilirler. Hisselerin müteakip sat›ﬂ›, kazanç veya kay›ba neden olmad›¤›ndan
dönemin net geliri içinde yer almamaktad›r. Sat›ﬂ bedeli özkaynaklarda bir art›ﬂ
olarak gösterilmelidir.
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Gelir tan›m› has›lat ve kazanc›n ikisini birden içerir. Has›lat iﬂletmenin ola¤an faaliyetleri neticesinde ortaya ç›kar; sat›ﬂ, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kira gibi
çeﬂitli adlar taﬂ›r. Kazançlar gelir tan›m›na giren di¤er kalemleri belirtir ve kazançlar
genellikle ilgili giderler düﬂüldükten sonra kalan net tutar olarak raporlan›rlar.
Muhasebeleﬂtirme
Gelir genel olarak kazan›ld›¤› zaman muhasebeleﬂtirilir. Varl›klar›n artmas› veya borçlar›n azalmas› nedeniyle gelecekte ekonomik fayda art›ﬂ› olmas› ve bunun güvenilir
bir ﬂekilde ölçülebilmesi durumunda gelir olarak kaydedilebilinir.

7.1 Has›lat
Has›lat al›nan veya al›nacak olan tutar›n makul de¤eri ile ölçülür. ‹ﬂletmeye muhtemel ekonomik fayda sa¤layacak olmas› ve bu faydan›n güvenilebilir ﬂekilde ölçülebilir olmas› durumunda has›lat olarak muhasebeleﬂtirilmelidir.
Mal sat›ﬂ›na iliﬂkin has›lat, iﬂletmenin mallar›n sahipli¤i ve kontrolü ile ilgili önemli
risk ve getirileri al›c›ya devretmiﬂ olmas›; gelir ve maliyetlerin güvenilir bir biçimde
ölçülebilmesi durumunda finansal tablolara yans›t›l›r.
Hizmet sunumundan kaynaklanan has›lat; üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ sözleﬂmeye
ba¤l› bir iﬂin taraflarca belirlenmiﬂ sürede iﬂletme taraf›ndan yap›lmas› sonucu muhasebeleﬂtirilir. (bak›n›z bölüm 7.2)
Has›lat, hizmetlerin sunuldu¤u dönemlerde tamamlanma yüzdesi yöntemi kullan›larak finansal tablolara yans›t›l›r. Has›lat›n bu ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmesi bu dönemde yap›lan hizmetler ve performans› hakk›nda yararl› bilgiler sa¤lar.
‹ﬂletmenin normal garanti hükümleri kapsam› d›ﬂ›nda yetersiz performansa iliﬂkin
yükümlülük taﬂ›mas›; sat›ﬂ has›lat›n›n iﬂletme taraf›ndan tahsil edilmesinin, al›c›n›n
söz konusu maldan üçüncü kiﬂilere satmak suretiyle has›lat yaratmas› koﬂuluna
ba¤l› olmas›; al›c›n›n sat›ﬂ sözleﬂmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak al›mdan vazgeçme hakk›n›n bulunmas› ve iﬂletmenin söz konusu mallar›n iade edilip
edilmeyece¤inden emin olmamas› durumlar›ndan belirtilen iﬂlemler sat›ﬂ de¤ildir ve
has›lat olarak muhasebeleﬂtirilmezler.
Muhasebeleﬂtirme ilkelerini iﬂlemin özünü yans›tabilmek amac›yla, tek bir iﬂlemin
ayr›ﬂt›r›labilir k›s›mlar›na ayr› ayr› uygulamak gerekebilir. Bir ürünün sat›ﬂ fiyat› ayr›ﬂt›r›labilir nitelikteki sat›ﬂ sonras› servis tutar›n› da içeriyorsa, bu tutar›n has›lat
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olarak muhasebeleﬂtirilmesi ertelenerek, servis hizmetinin verildi¤i dönem boyunca
has›lat olarak finansal tablolara yans›t›lmas› gerekir. Ön ödemeler iade edilemez olsalar dahi, ürün veya hizmet, sözleﬂmede belirtilen veya beklenen sürede teslim
edildi¤inde veya gerçekleﬂti¤inde kazan›lm›ﬂ olur. Ödemeler ertelenerek kazan›ld›¤›
dönem boyunca sistematik olarak gelir kaydedilmelidir.
Faiz geliri etkin faiz yöntemine göre muhasebeleﬂtirilir. ‹sim haklar›; ilgili sözleﬂmenin özü dikkate al›narak, tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilir. Temettü; hissedarlar tahsil etmeye hak kazand›¤›nda muhasebeleﬂtirilir.

7.2 ‹nﬂaat sözleﬂmeleri
‹nﬂaat sözleﬂmelerinden kaynaklanan has›lat ve giderler, tamamlanma yüzdesi
yöntemi kullan›larak finansal tablolara yans›t›l›r.
Sözleﬂme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda, sözleﬂme
geliri ancak katlan›lm›ﬂ maliyetlerden geri kazan›labilmesi muhtemel olan k›s›m
esas al›narak kaydedilir, sözleﬂme maliyetleri de katlan›lm›ﬂ gider olarak muhasebeleﬂtirilmelidir. Toplam sözleﬂme maliyetlerinin toplam sözleﬂme gelirini aﬂmas›
durumunda oluﬂan zarar do¤rudan gider olarak finansal tablolara yans›t›l›r.
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Gider tan›m›, zararlar› oldu¤u gibi iﬂletmenin ola¤an faaliyetleri s›ras›nda do¤an
giderleri de içerir. ‹ﬂletmenin ola¤an faaliyetleri ile ilgili giderlere örnekler; sat›ﬂlar›n
maliyeti, ücretler ve amortismanlard›r. Giderler genellikle nakit, nakit benzerleri,
stoklar, maddi duran varl›klar gibi varl›klar›n iﬂletme d›ﬂ›na ç›k›ﬂ› veya iﬂletmedeki
varl›klar›n de¤erlerinde azalmalar ﬂeklinde oluﬂur. Zararlar gider tan›m›na giren
di¤er kalemleri belirtir.
Muhasebeleﬂtirme
Varl›klar›n azalmas› veya borçlar›n artmas› nedeniyle gelecekte ekonomik fayda
azal›ﬂ› olmas› ve bunun güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilmesi durumunda gider olarak
kaydedilebilinir.
Sat›ﬂlar›n maliyetini oluﬂturan çeﬂitli giderler, ilgili varl›¤›n sat›ﬂ› sonucunda elde
edilen gelirle birlikte veya eﬂ zamanl› olarak gelir tablosuna al›n›r. Has›latla maliyetlerin eﬂleﬂtirilmesi olarak bilinen bu yöntemde, ayn› iﬂlem veya olaydan kaynaklanan gelir ve giderler eﬂ zamanl› veya birlikte olarak gelir tablosuyla
iliﬂkilendirilir. Bununla birlikte, has›latla maliyetlerin eﬂleﬂtirilmesi kavram›, varl›k
veya yükümlülük tan›m›na girmeyen kalemlerin bilançoya al›nmas›na izin vermez.
Giderler, gelir tablosunda fonksiyon yöntemine göre (iﬂletme, bu yöntem do¤rultusunda dipnotlarda giderlerin niteliklerini belirtmelidir) veya nitelikleri yöntemine
göre gösterilmelidirler.

8.1 Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar
‘Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar’ bölümüne bak›n›z (Bölüm 5.2).

8.2 Hisse baﬂ›na ödemeler
‘Hisse baﬂ›na ödemeler’ bölümüne bak›n›z (Bölüm 9.6).

8.3 Faiz gideri
‘Faiz gideri’ bölümüne bak›n›z (Bölüm 4.3).
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9.1 Finansal araçlar
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. ‹ﬂletme, finansal bir arac› ilgili finansal arac›n sözleﬂmeye ba¤l› ﬂartlar›na taraf oldu¤u zaman muhasebeleﬂtirebilir. Finansal varl›k, finansal borç ve özkaynaklar›n ilk muhasebeleﬂtirilmesi ve ölçümleri s›ras›yla bölüm 4.7, 5.3 ve 6 ‘da
aç›klanmaktad›r.
Bileﬂik finansal araçlar
Özkayna¤a dayal› finansal araca çevrilebilen (örne¤in dönüﬂtürülebilir bir borç) finansal araç eden, bu arac›n unsurlar›n› ve hesaplar›n› ayr› ayr› belirlemeli ve geliri
borç ve özkaynak hesaplar›na da¤›tmal›d›r.
Sat›labilir araç
Hamiline, ihraç edene nakit ya da baﬂka bir finansal varl›k karﬂ›l›¤› satma hakk› veren finansal araç bir finansal borç olarak alg›lanmal›d›r. ‹hraçç›n›n koﬂulsuz olarak
itfay› reddetme hakk›na sahip oldu¤u zamanlarda, finansal araç özkayna¤a dayal›
bir finansal araç olarak s›n›fland›r›l›r.
Türev araçlar
Türev aﬂa¤›daki üç özelli¤in tümüne sahip finansal araçt›r:
• Belirli bir faiz oran›nda, finansal araç bedelinde, mal bedelinde, döviz kurunda,
fiyat veya oran endeksinde, kredi derecesinde veya kredi endeksinde, veya
baﬂka bir de¤iﬂkende (bazen ‘sözleﬂmeye konu olan’ denir) meydana gelen de¤iﬂikliklerde, de¤eri de de¤iﬂmektedir;
• Net bir baﬂlang›ç yat›r›m› gerektirmemektedir veya piyasa koﬂullar›ndaki de¤iﬂikliklere benzer tepki veren di¤er türden sözleﬂmelere göre daha az bir net
baﬂlang›ç yat›r›m› gerektirmektedir; ve
• Gelecekteki bir tarihte ödenmektedir.
Türev sözleﬂmelerinden do¤an tüm hak veya yükümlülükler bilanço tarihinde finansal varl›k veya borç olarak muhasebeleﬂtirilmelidir. Türevden kaynaklanan kazanç
ve kay›plar, nakit ak›ﬂ› veya net yat›r›mlar için riskten korunma muhasebesi kapsam›nda de¤ilse gelir tablosuna kaydedilir, aksi taktirde bu kazanç ve kay›plar ertelenerek özkaynaklarda izlenir.
Sakl› türevler
Sakl› türev, türev olmayan bir asal sözleﬂme içeren ve nakit ak›ﬂlar›n›n bir k›sm› tü36
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rev üründe oldu¤u gibi de¤iﬂkenlik gösteren karma bir finansal arac›n unsurudur.
Asal sözleﬂmeyle birebir iliﬂkili olmayan sakl› türevler, asal sözleﬂmeden ayr›lmal›
ve ayr› bir türev araç olarak muhasebeleﬂtirilmelidir.
Finansal varl›klar›n bilanço d›ﬂ›na ç›kar›lmas›
‹ﬂletmenin, bir finansal arac› bilanço d›ﬂ›na ç›kar›p ç›karmamay› saptamas›n› sa¤layan kompleks ad›mlar mevcuttur. Beﬂ ad›m yaklaﬂ›m›n›n mutlaka öngörülen s›rayla
izlenmesi gerekmektedir.
Test aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir:
1) Tasarruf (e¤er uygunsa) için kurulmuﬂ özel amaçl› iﬂletme (Bölüm 11.2) konsolide edilmeli mi?
2) Bilanço d›ﬂ›na alma ilkeleri varl›¤›n (veya varl›k gruplar›n›n) hangi k›sm›na uygulanabiliyor?
3) Varl›klardan elde edilecek nakit ak›mlar›yla ilgili haklar sona erdi mi?
4) ‹ﬂletme varl›klardan elde edilecek nakit ak›mlar›yla ilgili haklar›n› transfer etti mi?
5) ‹ﬂletme bir finansal varl›¤›n mülkiyetinden do¤an bütün risk ve kazan›mlar›
önemli ölçüde devretti mi, finansal varl›¤›n mülkiyetinden do¤an bütün risk ve
kazan›mlar› önemli ölçüde elinde bulundurmaya devam ediyor mu veya iﬂletme
finansal varl›¤›n üzerindeki kontrolü devam ediyor mu?
Yukar›daki test, yönetimin (a) varl›klar› bilanço d›ﬂ›na ç›karmamas›; (b) varl›klar› bilanço d›ﬂ›na ç›karmas›; veya (c) ‹ﬂletmenin varl›k üzerindeki etkisi devam etti¤i sürece varl›¤› muhasebeleﬂtirmeye devam etmesi gerekti¤ini gösterir.
Finansal borçlar›n bilanço d›ﬂ›na ç›kar›lmas›
Finansal bir borç yükümlülük ortadan kalkt›¤› zaman (yani sözleﬂmede belirlenen
yükümlülük sona erdi¤inde, yükümlülük iptal oldu¤unda, yükümlülü¤ün vadesi bitti¤inde veya borçlu borcun yasal sorumlulu¤undan hukuki süreç içerisinde veya alacakl›n›n r›zas›yla kurtuldu¤unda) bilançodan ç›kar›labilir.
Finansal varl›k ve borçlar›n mahsubu
Finansal varl›k ve borçlar› mahsup etme yetkisi s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Finansal varl›k ve
finansal borcun birbirine mahsup edilerek net tutar›n bilançoda gösterilmesi ancak
ve ancak iﬂletmenin; kaydedilen tutarlar› mahsuplaﬂt›rmak için yasal bir hakk› var
ise ve; net esas›na göre sonuçland›rma niyetinde ya da varl›¤› realize etme ve borcu ödeme iﬂlemlerini eﬂ zamanl› olarak yapma niyetinde ise mümkün olabilir.
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Riskten korunma muhasebesi
Bir iﬂletmenin riskten korunma muhasebesi ile ilgili koﬂullara sahip olabilmesi için,
(a)riskten korunma iﬂlemine baﬂvuruldu¤u s›rada, riskten korunma araçlar› ve riskten
korunma kalemleri aras›ndaki iliﬂkiyi belgelemesi; ve (b) üstlendi¤i çeﬂitli riskten korunma iﬂlemleri için risk yönetimi hedef ve stratejilerine sahip olmas› gerekmektedir.
‹ﬂletme, riskten korunma iﬂlemine baﬂvurdu¤u zaman ve bundan sonraki dönemlerde, iﬂletmenin söz konusu varl›¤›n›n makul de¤erindeki veya söz konusu iﬂlemin
sak›n›lan riskinden kaynaklanan nakit ak›mlar›ndaki de¤iﬂikliklere karﬂ› riskten korunma arac›n›n etkinli¤ini nas›l de¤erlendirdi¤ini belgelere dayand›rarak göstermesi
gerekmektedir.
Riskten korunma araçlar› genellikle, (a) varl›k veya yükümlülü¤ün veya bir taahhüdün
makul de¤erinde meydana gelen de¤iﬂikliklere karﬂ› veya (b) gerçekleﬂmesi kuvvetle
muhtemel tahmini bir iﬂlem ile ilgili ( nakit ak›m riskinden korunma iﬂlemi) veya yabanc› bir kuruluﬂtaki net yat›r›m için yap›lan riskten korunmak için kullan›labilir.
Nakit ak›m riskinden korunma iﬂlemleri ile ilgili koﬂullara sahip olan araçlardan do¤an kazanç ve kay›plar do¤rudan özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilir. Riskten
korunma kalemleri gelir tablosunu etkiledi¤inde veya bir varl›k veya borcun kazan›m› s›ras›nda defter de¤erinde düzeltme yapmak için kullan›l›yorsa, gelir tablosunda
yeniden iﬂleme sokulur.
Yabanc› bir kuruluﬂtaki net yat›r›m için yap›lan riskten korunma iﬂlemleri, nakit
ak›m riskinden korunma iﬂlemlerine benzer olarak muhasebeleﬂtirilir.
Makul de¤er de¤iﬂikli¤i riskinden korunma araçlar›nda, riskten korunma kalemleri
korunulan riske iliﬂkin kazanç ve kay›plara göre düzeltilir ve gelir tablosundaki riskten korunma arac›n›n etkisi ile mahsuplaﬂt›r›larak gelir tablosuna kaydedilir.

9.2 Hisse baﬂ›na kazanç
Mevcut veya potansiyel adi hisse senetleri (örne¤in dönüﬂtürülebilir borçlar ve imtiyazl› hisse senetleri) halka aç›k piyasalarda iﬂlem gören tüm iﬂletmeler, gelir tablolar›nda adi hisse baﬂ›na kazanç ve suland›r›lm›ﬂ hisse baﬂ›na kazanç tutarlar›n›
ayr› ayr› göstermelidir.
Adi hisse baﬂ›na kazanç, ana ortakl›¤›n adi hisse senedi sahiplerinin pay›na düﬂen kazanç veya zarar›n›n, dönemin adi hisse senedi say›s›n›n (bedelsiz ve bedelli hisse ihraç
düzeltmelerini de içermektedir) hisse a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesiyle hesaplan›r.
38
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Tüm finansal araçlar ve sözleﬂmeler, raporlayan iﬂletmelerin adi hisse senetlerinin
ihrac›yla meydana gelebilir, örne¤in dönüﬂtürülebilir borçlar ve opsiyonlar iﬂletmelerin potansiyel adi hisse senetleridir. Bu tür finansal araçlar veya sözleﬂmeler suland›r›lm›ﬂ hisse baﬂ›na kazanc›n hesaplanmas›nda göz önüne al›nmal›d›r.
Suland›r›lm›ﬂ hisse baﬂ›na kazanc›n hesaplanmas›nda, iﬂletme, ana ortakl›¤›n adi
hisse senedi sahiplerinin pay›na düﬂen kâr veya zarar ile a¤›rl›kl› ortalama hisse senedi say›s›n›, suland›rma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerinin etkilerine göre
düzeltir.
Aktifleﬂtirme, bedelsiz ihraç veya hisse bölünmesi sonucunda karﬂ›laﬂt›rmal› hisse
baﬂ›na kazanç (adi ve suland›r›lm›ﬂ) miktarlar› geriye yönelik olarak düzeltilmelidir.
Cari ve geçmiﬂ dönem hisse baﬂ›na kazanç hesaplamalar›nda, y›l sonuna mütakiben fakat mevcut adi hisse senetlerinin veya potansiyel adi hisse senetlerinin say›s›n› etkileyecek finansal tablolar›n yay›nlanmak üzere onaylanmas›ndan önce ortaya ç›kan aktifleﬂtirme, bedelsiz ihraç veya hisse bölünmeleri dikkate al›nmal›d›r.

9.3 ‹liﬂkili taraflar
‹liﬂkili taraflar; ana ortakl›k, ba¤l› ortakl›k, iﬂtirakler, iﬂ ortakl›klar› ve iﬂletmenin veya
ana ortakl›¤›n› üst düzey yöneticilerini (aile yak›nlar› dahil), iﬂletmeyi kontrol eden veya ortak kontrol eden ya da önemli etkisi olan taraflar› (aile yak›nlar› dahil) ve iﬂten
ayr›lma sonras›nda sa¤lanan fayda planlar›n› içerir. ‹ﬂletme ile sadece ola¤an iﬂ iliﬂkisinde bulunan finansman sa¤lay›c›lar ve devlet makamlar› iliﬂkili taraf kabul edilmez.
Baﬂka bir yerde bahsedilmiyorsa, finansal tablolarla birlikte bas›lan bilgilerde nihai
ana ortakl›¤›n ad›n›n kamuya aç›klanmas› gerekmektedir. Mevcut ve nihai kontrol
taraflar›n›n (bireysel veya grup olabilir) adlar›n›n, bu iliﬂkili taraflarla iﬂlem yap›l›p
yap›lmasada aç›klanmas› gerekmektedir.
‹liﬂkili taraflarla yap›lan iﬂlemlerde; iﬂlemin içeri¤i, iﬂlemin tutar›, mevcut bakiyeler,
ödenecek tutarlar ve finansal tablolar›n aç›k bir ﬂekilde anlaﬂ›labilmesi için gerekli
di¤er ö¤elerin (örne¤in iﬂlem hacmi, fiyatland›rma politikalar›, ödenecek tutarlar)
kamuya aç›klanmas› gerekmektedir. Aç›klamalar, ana iﬂlem türlerine ve iliﬂkili taraflar›n s›n›fland›r›lmas›na göre yap›lmal›d›r. ‹liﬂkili taraf iﬂlemlerinin raporlama yapan
iﬂletmenin finansal tablolar›na olan etkisinin ayr› olarak aç›klanmas›n›n gerekti¤i
durumlar d›ﬂ›nda, benzer içerikteki kalemler toplu olarak (örne¤in toplam yönetici
ikramiyeleri) aç›klanabilir.
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‹liﬂkili taraf iﬂlemlerine iliﬂkin koﬂullar›n, piyasa ﬂartlar›nda muvazaas›z iﬂlemlerin
koﬂullar›na denk oldu¤unun kamuya aç›klanmas›, yaln›zca bu ﬂartlar›n do¤rulanabilir oldu¤u durumlarda yap›l›r.
Ayn› ülkede tüzel kiﬂili¤e sahip ana ortakl›k taraf›ndan tamam›na sahip olunan ba¤l› ortakl›klar ve devlet kontrolü alt›nda olan iﬂletmeler, iliﬂkili taraf iﬂlemlerini kamuya aç›klamakla yükümlüdürler.

9.4 Bölümlere göre raporlama
Menkul k›ymetleri borsalar veya di¤er teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem gören iﬂletmeler ile menkul k›ymetlerini ihraç etme aﬂamas›nda olan iﬂletmeler bölümlere göre raporlama yapmakla yükümlüdür. Bölümlere göre raporlama için iki kademeli
yaklaﬂ›m gerekmektedir. Risk ve getirilerin temel kayna¤› dikkate al›narak iﬂletme
bölümlere göre raporlama formatlar›ndan (yani endüstriyel veya co¤rafi, ancak ikisinin karﬂ›m› de¤il) temel ve ikincil olanlar› belirlemelidir.
Bir iﬂletmenin raporlanacak bölümleri, risk ve getiri profillerinin ayr› ayr› olarak belirlenmesi ve ard›ndan alt s›n›r testinin uygulanmas› ile kararlaﬂt›r›l›r. Bir faaliyet alan›n›n veya co¤rafi bölümün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için; bölüm
has›lat›n›n büyük bir ço¤unlu¤unun iﬂletme d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve; elde edilen has›lat›n, kâr veya zarar›n veya varl›klar›n›n iﬂletme içi ve
d›ﬂ› tüm bölümlerin toplam›n›n %10’unu veya daha fazlas›n› oluﬂturmas› gerekir.
Toplam konsolide has›lat›n en az %75 oran›ndaki k›sm› raporlanabilir bölümler içerisine dahil olana kadar, ilave bölümler raporlanabilir bölüm olarak belirlenir (alt s›n›r testini sa¤lamasalar bile).
Bölümlere göre raporlamada aç›klamalar ço¤unlukla temel raporlama esas›ndaki
bölümlerde yo¤unlaﬂ›rken, ikincil raporlama esas›ndaki bölümlerle ilgili s›n›rl› bilgiler verilmektedir. Temel raporlama format›nda sunulan bilgiler her bir bölüm için
has›lat›, faliyet sonucunu, varl›klar›, borçlar›, yat›r›m harcamas›n›, amortisman ve itfa paylar›n›, önemli nakit d›ﬂ› giderlerini ve de¤er düﬂüklü¤ü zararlar›n› içerir.
‹kincil raporlama format›nda sunulan raporlanabilir bölümlerle ilgili aç›klamalar ise;
bölüm has›lat›n›, varl›klar›n› ve yat›r›m harcamalar›n› içerir. ‹kincil raporlama format›nda bölüm faaliyet sonuçlar›n›n gösterilmesi gerekli de¤ildir.
Bir iﬂletme, raporlanabilir bölümler ile ilgili aç›klanan bilgilerle finansal tablolarda
yer alan ilgilerin mutabakat›n› sunar.

40

UFRS cep k›lavuzu 2006

9 Di¤er finansal raporlama konular› (Devam›)
9.5 Kiralama iﬂlemleri
Kiralama iﬂlemleri, kiraya verenin bir varl›¤›n kullan›m hakk›n›, bir ödeme veya ödeme plan› karﬂ›l›¤›nda, taraflarca kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bir zaman süresince kirac›ya devretti¤i sözleﬂmedir. E¤er bir sözleﬂmenin gerçekleﬂmesi belirli bir varl›¤›n kullan›m›na ba¤l› ise ve anlaﬂma varl›¤›n kullan›m kontrolünü devrediyorsa, bu sözleﬂmeler
kiralama iﬂlemlerini içermektedir. Örne¤in; e¤er bir sat›n alan/kirac› varl›¤›n hemen
hemen tüm ç›kt›s›n› al›yorsa, kontrol hakk› devredilebilir.
E¤er bir kiralama iﬂlemi, kirac›ya mülkiyete sahip olmaktan kaynaklanan her türlü
risk ve faydalar› devrediyorsa finansal kiralama olarak s›n›fland›r›l›r. Di¤er tüm kiralamalar faaliyet kiralamas› olarak iﬂleme al›n›r. Bir kiralaman›n finansal kiralama m›
yoksa faaliyet kiralamas› m› oldu¤unun tespitinde, sözleﬂmenin yasal ﬂeklinden ziyade iﬂlemin özü esas al›nmal›d›r.
Finansal kiralama olarak s›n›fland›r›lacak iﬂlemlere örnek olarak; mülkiyetin kiralama süresi sonunda transfer edilmesi; kirac›ya indirimli özel sat›n alma opsiyonunun
tan›nmas›; kira süresinin varl›¤›n ekonomik ömrünün önemli bir bölümünü kapsamas›; asgari kira ödemelerinin (garanti edilmiﬂ hurda de¤er dahil) bugünkü de¤erlerinin, en az, kiralanan varl›¤›n makul de¤erine eﬂit olmas›; kiralanan varl›¤›n, üzerinde büyük de¤iﬂiklikler yap›lmad›¤› sürece, sadece kirac› taraf›ndan kullan›labilecek özel bir yap›da olmas› verilebilir.
Finansal kiralama iﬂlemi olarak sonuçlanan bir sat›ﬂ ve geri kiralama iﬂleminden elde edilen gelir ertelenir ve kiralama süresi boyunca gelir olarak kaydedilir. ‹ﬂlemin
faaliyet kiralamas› olarak sonuçlanmas› durumunda ayr› kurallar uygulan›r.
Kiraya veren durumunda olan ve kirac›lar taraf›ndan konsolide edilmesi gereken
özel amaçl› iﬂletmelere (bak›n›z bölüm 11.2) özel önem verilmelidir.
Kirac›
Finansal kiralama iﬂleminde kirac› olan taraf ilgili varl›k ve borçlar› finansal tablolar›na kaydeder ve benzer varl›klar için uygulad›¤› amortisman politikas›na göre veya
daha k›sa olmas› durumunda kiralama süresine göre amorti eder. Faaliyet kiralamas›nda kirac›, baﬂka bir sistematik yaklaﬂ›m›n beklenen fayday› daha iyi yans›tt›¤›n› düﬂünmedikçe, kira ödemelerini do¤rusal (eﬂit) olarak kiralama süresi boyunca
gider olarak muhasebeleﬂtirir.
Kiraya veren
Kiraya verenler, finansal kiralamaya konu edilmiﬂ varl›klar› net kiralama yat›r›m› tutar›na
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eﬂit olacak ﬂekilde alacak olarak kaydederler. Net kiralama yat›r›m›, asgari kira ödemelerinden (kiraya verene düﬂen garanti edilmemiﬂ hurda de¤er dahil) kazan›lmam›ﬂ finansman gelirinin düﬂüldükten sonraki toplam tutar›d›r. Finansman geliri, kiraya verenin net
kiralama yat›r›m›ndaki sabit dönemsel getiri oran›n› yans›tacak ﬂekilde muhasebeleﬂtirilir.
Kiraya veren faaliyet kiralamas›n› maddi duran varl›k olarak kaydeder ve benzer
varl›klar için uygulanan amortisman politikas› ile tutarl› bir ﬂekilde amorti eder. Kira
geliri, kiraya konu varl›ktan elde edilen faydadaki azalman›n zamanlamas›n› daha
iyi yans›tan baﬂka bir sistematik yöntem olmad›kça, kiralama süresi boyunca do¤rusal yöntem uygulanarak gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Kiralama Teﬂvikleri SYK 15
Kiraya verenin, kirac›n›n bir faaliyet kiralamas›na kat›lmas› için sa¤lad›¤› teﬂvikler,
ödemelerin zamanlamas› ve teﬂvi¤in niteli¤i dikkate al›nmaks›z›n kiralanan varl›¤›n
kullan›m›nda dikkate al›nmas› gereken önemli bir husustur. Bu tür teﬂvikler; kirac›ya yap›lan nakit ödemeleri, kiraya veren taraf›ndan üstlenilen yeniden kiralama maliyetleri, bedelsiz veya azalt›lm›ﬂ kira süreleri olabilir. Kiraya veren kiralama teﬂviklerini, kiralama süresi boyunca ve genellikle do¤rusal yöntem uygulayarak kira gelirinde bir azalma olarak muhasebeleﬂtirir. Kirac›lar, kira gelirinden azaltarak elde ettikleri teﬂvikten sa¤lanan fayday› kiralama süresi boyunca ve do¤rusal amortisman
yöntemi uygulayarak muhasebeleﬂtirir.

9.6 Hisse bazl› ödemeler
Hisse bazl› ödemeler aﬂa¤›daki iﬂlemleri içerir:
• hisse senedi, hisse senedi opsiyonlar› ya da di¤er özkayna¤a dayal› finansal
araçlar (çal›ﬂanlara ya da di¤er taraflara sa¤lanan); ya da
• nakit olarak ya da baﬂka bir varl›k yoluyla ödenecek tutar›n iﬂletmenin özkayna¤›na dayal› finansal araçlar›n bedeline ba¤l› olmas›.
Muhasebeleﬂtirme ve ilk ölçüm
Hisse bazl› ödeme içeren bütün iﬂlemler hakediﬂ tarihi sonras›nda varl›k ya da gider olarak tahakkuk ettirilir.
Çal›ﬂanlar için özkayna¤a dayal› hisse bazl› iﬂlemler, hak ediﬂ tarihindeki makul de¤erleriyle; çal›ﬂanlarla ilgili olmayan iﬂlemler ise, iﬂletmenin ürünü veya hizmeti alm›ﬂ oldu¤u tarihteki makul de¤eriyle ölçülür.
Ürünün veya hizmetin makul de¤erinin tespit edilemedi¤i durumlarda, örne¤in personelden al›nan hizmetlerde ürün veya hizmet ayr›m› yap›lamamas› (mesela, öz42

UFRS cep k›lavuzu 2006

9 Di¤er finansal raporlama konular› (Devam›)
kayna¤a dayal› finansal araçtan sa¤lanacak tutar›n makul de¤erinden düﬂük olmas›), iﬂletme hakedilmiﬂ özkayna¤a dayal› finansal arac›n makul de¤erini kullan›r.
Nakit olarak ödenen hisse bazl› ödeme iﬂlemleri borcun makul de¤eriyle ölçülür.
Müteakip ölçüm
Özkayna¤a dayal› hisse bazl› ödemeler müteakip ölçüme tabi de¤ildir. Nakit olarak
ödenen hisse bazl› ödeme iﬂlemlerinden do¤an borçlar her bilanço ve ödeme tarihinde yeniden ölçülmeli ve makul de¤erindeki de¤iﬂiklikler ile birlikte kar ya da zararla iliﬂkilendirilmelidir.

9.7 Sat›ﬂ amaçl› elde tutulan duran varl›klar ve durdurulan faaliyetler
Muhasebeleﬂtirme ve ilk ölçüm
Duran varl›klar›n (elden ç›kar›lacak duran varl›k grubu) sat›ﬂ amaçl› elde tutulan
varl›k olarak s›n›fland›r›lmas› için: duran varl›¤›n defter de¤erinin sürdürülmekte
olan kullan›mdan ziyade sat›ﬂ iﬂlemi yoluyla ile geri kazan›lacak olmas›; ilgili varl›¤›n bu tür varl›klar›n sat›ﬂ›nda s›kça rastlanan ve al›ﬂ›lm›ﬂ koﬂullar çerçevesinde
derhal sat›labilecek durumda olmas› ve sat›ﬂ olas›l›¤›n›n yüksek olmas› (uygun bir
yönetim kademesi taraf›ndan, varl›¤›n sat›ﬂ›na iliﬂkin bir plan yap›lm›ﬂ ve al›c›lar›n
tespiti ile plan›n tamamlanmas›na yönelik aktif bir program baﬂlat›lm›ﬂ, varl›k makul
de¤eriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlan›yor ve sat›ﬂ›n, s›n›fland›r›lma tarihinden itibaren bir y›l içerisinde tamamlanm›ﬂ olmas› bekleniyor) gerekir.
Elden ç›kar›lacak duran varl›k grubu, sat›ﬂ ile veya tek bir iﬂlem içerisinde, ilgili
varl›klarla do¤rudan iliﬂkili borçlar ile beraber elden ç›kar›l›r.
Sat›ﬂ amaçl› elde tutulan duran varl›k olarak s›n›fland›r›lan varl›klar (veya elden ç›kar›lacak duran varl›k grubu):
a) defter de¤erleri ile sat›ﬂ için katlan›lacak maliyetler düﬂülmüﬂ makul de¤erlerinden düﬂük olan› ile ölçülür;
b) amortisman veya itfaya tabi tutulmaz;
c) bilançoda ayr› olarak gösterilir.
Durdurulan bir faaliyet, bir iﬂletmenin bir ana iﬂ kolunu veya faaliyetlerin co¤rafi
bölgesini ifade eden, elden ç›kar›lan veya sat›ﬂ amac›yla elde tutulan olarak s›n›fland›r›lan k›sm›d›r. Ayr›ca yeniden sat›ﬂ amac› ile al›nm›ﬂ ba¤l› ortakl›k da olabilir.
Bir faaliyet; sat›ﬂ amaçl› elde tutulan varl›k s›n›fland›rmas›na al›nabilmek için gerekli
kriterleri sa¤lamas›yla veya iﬂletmenin faaliyeti elden ç›karmas›yla, durdurulan bir
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faaliyet olarak s›n›fland›r›labilir. Bilanço tarihine kadar veya sonras›nda, s›n›fland›rma için gerekli kriterler sa¤lanam›yorsa, geçmiﬂe dönük s›n›fland›rma yap›lamaz.
Durdurulan faaliyetler, gelir tablosunda ve nakit ak›m tablosunda ayr› olarak gösterilmelidir. Durdurulan faaliyetlerle ilgili dipnotlarda ek aç›klama zorunlulu¤u vard›r.

9.8 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; düzeltme gerektiren olaylar veya düzeltme gerektirmeyen olaylar olarak s›n›fland›r›labilir. Düzeltme gerektiren olaylar; bilanço tarihi itibariyle ilgili olaylar›n var oldu¤una dair kan›tlar›n oldu¤u durumlard›r. Düzeltme gerektirmeyen olaylar; ilgili olaylar›n bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kt›¤› durumlard›r.
‹ﬂletmenin süreklili¤i varsay›m›n›n bütün iﬂletme için uygun olmad›¤›n› gösteren düzeltme gerektiren olaylar olmas› durumunda varl›k ve borçlar›n bilanço tarihindeki
defter de¤erleri düzeltilmelidir. Hisse ve tahvil ihraçlar› gibi önemli bilanço tarihi
sonras› düzeltme gerektirmeyen olaylar kamuya aç›klanmal›d›r.
Ödenece¤i, bilanço tarihinden sonra ancak bilançonun yay›m› için onay verilen tarihten önce ilan edilen temettüler yükümlülük olarak finansal tablolara al›nmaz. Bununla birlikte, temettülerin ödemeleri ile ilgili bilgiler dipnotlarda aç›klanmal›d›r.
Bilançonun onay tarihi ile onay›n kimin taraf›ndan yap›ld›¤›na iliﬂkin bilgiler kamuya
aç›klan›r. ‹ﬂletmenin ortaklar› veya baﬂka taraflar, finansal tablolar›n yay›m› sonras›
finansal tablolar› de¤iﬂtirme gücüne sahipse, iﬂletme bu durumu aç›klamal›d›r.

9.9 Devlet teﬂvikleri
Devlet teﬂvi¤i, iﬂletmenin teﬂvi¤in elde edilmesi için gerekli koﬂullar› yerine getirece¤ine ve teﬂvi¤in elde edilece¤ine dair makul bir güvence oldu¤u zaman finansal
tablolara yans›t›l›r.
Devlet teﬂvikleri, bu teﬂviklerle karﬂ›lanmas› amaçlanan giderlerle eﬂleﬂtirilmek üzere giderlerin yap›ld›¤› ilgili dönemler boyunca gelir olarak finansal tablolara yans›t›l›r. Gelir tablosuna yap›lan bu kay›tlar›n zamanlamas› teﬂvikle ilgili koﬂul ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ba¤l›d›r.
Varl›klarla iliﬂkili teﬂvikler; ilgili varl›¤›n defter de¤eri ile mahsuplaﬂt›r›l›r veya bilançoda ertelenmiﬂ gelir olarak gösterilir. Bunun sonucunda gelir tablosunda amortisman gideri azalacak veya ilgili varl›¤›n faydal› ömrü boyunca sistematik bir biçimde
ertelenmiﬂ gelir oluﬂacakt›r.
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10.1 Bankalar ve benzeri finansal kuruluﬂlar
Bankalar ve benzeri finansal kuruluﬂlar iﬂlemlerini ilgili standartlara uygun olarak
muhasebeleﬂtirmelidir. Buna ilave olarak bu kuruluﬂlar›n aﬂa¤›da özeti verilen özel
aç›klamalar yapmalar› gerekmektedir.
Bir banka veya benzeri finansal kuruluﬂun kamuya aç›klamas› gereken hususlar:
• Niteliklerine göre grupland›r›lm›ﬂ gelir, giderler, varl›klar ve borçlar;
• Gelir ve giderleri niteliklerine göre gruplanm›ﬂ gelir tablosu;
• Varl›k ve borçlar›n niteliklerine ve likiditelerine göre düzenlenmiﬂ bilanço
• Aﬂa¤›daki belirtilen di¤er spesifik konular:
- her bir grup finansal varl›k ve borçlar›n, di¤er finansal araçlara iliﬂkin
koﬂullara uygun makul de¤erleri,
- varl›k ve borçlar›n vadelerine göre gruplanmas›
- önemli varl›k, borç ve bilanço d›ﬂ› kalemlerin co¤rafi bölge, müﬂteri veya
sanayi grublar› baz›nda belirlenmesi ya da di¤er risklerin belirlenmesi;
- kredilere iliﬂkin zarar detaylar›;
- genel bankac›l›k riskleri için ayr›lan tutarlar;
- yükümlülük ve taahütlerin detay›;
- teminatl› borçlar›n ve teminat olarak rehnedilen varl›klar›n toplam tutar›n›;
- teminat faaliyetleri kapsam›; ve
- iliﬂkili taraf iﬂlemleri.
1 Ocak 2007 ve sonras›nda baﬂlayan dönemler için yürürlü¤e girecek olan UFRS
7, UMS 30 kapsam›nda yukar›da belirtilen spesifik aç›klama koﬂullar›n›n yerini alacakt›r. UFRS 7 bütün iﬂletmelere uygulanabilir ve finansal araçlar›n niteliklerine ve
finansal araçlardan kaynaklanan risklere iliﬂkin aç›klamalar› içerir

10.2 Sigorta sözleﬂmeleri
UFRS 4, 1 Ocak 2005 ve sonras›nda baﬂlayan dönemler için uygulanabilir ve
ç›kar›lan sigorta sözleﬂmeleri ve teminat alt›ndaki reasürans sözleﬂmelerinin
muhasebeleﬂtirilmesi ile ilgilidir. Ayr›ca sigorta ve reasürans sözleﬂmeleri ile ilgili
maddi olmayan duran varl›klar› da kapsar (ertelenmiﬂ iktisap maliyetleri gibi). UFRS
4 sigorta sözleﬂmesini gelecekteki belirsiz bir olay›n (sigorta konusu olay)
sigortal›y› olumsuz bir ﬂekilde etkilemesi halinde sigortal›n›n zarar›n› tazmin etmeyi
kabul ederek bir taraf›n (sigortac›) di¤er taraftan (sigortal›) önemli bir sigorta riskini
kabul etti¤i sözleﬂme olarak tan›mlar. Sigorta riski sigortac›n›n, belirsiz bir olay›n
sigortal›y› olumsuz bir ﬂekilde etkilemesi halinde sigortal›ya tazminat ödeme
yükümlülü¤üdür. Sigortal›n›n kendisinin bir sigortac› olmas› ve gelecekteki kesin
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olmayan olay›n kendisinin ç›kard›¤› sigorta kontrat›ndan do¤mas› durumunda kontrat reasürans kontrat› olur.
UFRS 4 ayr›ca finansal araçlar›n sunum, tahakkuk ve ölçümlerini iste¤e ba¤l›
kat›l›m ﬂeklini de içerir. Bu araçlar›n kamuya aç›klama ﬂartlar› UMS 32 (ve 1 Ocak
2007’den itibaren geçerli olmak üzere UFRS 7) alt›nda aç›klanm›ﬂt›r. ‹ste¤e ba¤l›
kat›l›m özelli¤i, sigortac›n›n garanti edilen getiriye ek olarak kendi iste¤ine ba¤l›
olarak sigorta sözleﬂmesi sahiplerine sa¤lad›¤› haklard›r. De¤erlemesi ilgili
varl›klar›n sözleﬂmede belirtilen gerçek getirisi (ya da benzer de¤iﬂkenler)
üzerinden yap›l›r.
UFRS 4 kapsam›ndaki sigorta tan›m›na uyan bütün kontratlar (spesifik olarak
UFRS 4 kapsam› d›ﬂ›nda tutulanlar hariç) iﬂletmenin mevcut muhasebe
politikalar›n›n uygulanmas›na izin vermekte birlikte aﬂa¤›dakilerin uygulanmas›
gerekmektedir.
1) iﬂletme yükümlülük yeterlilik testi uygulamal› ve varsa zarar› gelir tablosunda
göstermelidir;
2) iﬂletme reasürans varl›klar›nda de¤er düﬂüklü¤ünün olup olmad›¤›n›
de¤erlendirmeli varsa zarar› gelir tablosunda göstermelidir;
3) gelecekte yap›lacak sözleﬂmelere iliﬂkin olas› hasar karﬂ›l›klar›, yükümlülük
olarak muhasebeleﬂtirmemektedir (afet poliçesi karﬂ›l›klar› ve denkleﬂtirme
karﬂ›l›klar› gibi);
4) reasürans sözleﬂmelerinden do¤an gelir veya giderler, ilgili sigorta sözleﬂmesinden do¤an gider veya gelir kalemi ile netleﬂtirilemez; ve
5) sigorta borcu ancak ortadan kalkt›¤›nda – yani sözleﬂmede belirtilen yükümlülü¤ün ödenmesi veya iptal olmas› ya da süresinin dolmas› halinde – bilançodan ç›kart›r.
Sigortac›lar, belirli ﬂartlar sa¤land›¤›nda sigorta sözleﬂmelerinin içerdi¤i
dönüﬂtürülebilir türev ürünlerini ay›rmak ve makul de¤eri ile de¤erlemekten muaf
tutulmuﬂlard›r. Fakat, sigorta ve reasürans sözleﬂmelerindeki birikimli unsurlar,
iﬂletmenin muhasebe politikalar› baﬂka bir ﬂekilde bütün yükümlülük ve haklara
iliﬂkin tahakkuklar›n muhasebeleﬂtirilmesini gerektirmedikçe ayr›ﬂt›r›lmal› ve UMS
39’a uygun olarak ölçümlenmelidir.
UFRS 4 hangi iﬂletmelerin UFRS 4 kapsam›ndaki sözleﬂmeler için muhasebe politikalar›n› de¤iﬂtirebileceklerinin çerçevesini belirlemiﬂtir. Üstün gelen ilke de¤iﬂiklikleri, finansal tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik karar alma ihtiyaçlar›na yönelik daha
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fazla bilgi veriyorsa ve bu ihtiyaçlar aç›s›ndan finansal tablolar› daha az güvenilir
yapm›yor veya daha güvenilir hale getiriyorsa uygulanmal›d›r.
UFRS 4, sigorta ve reasürans sözleﬂmelerine iliﬂkin tutar, zamanlama ve kontratlardan do¤an nakit ak›ﬂlar›n›n belirsizli¤ini içeren detayl› aç›klamalar› zorunlu
k›lm›ﬂt›r.

10.3 Tar›msal faaliyetler
Tar›msal faaliyet, sat›ﬂa konu canl› varl›klar›n (hayvan ve bitkiler), tar›msal ürünlere
(canl› varl›klardan elde edilen hasat) veya farkl› canl› varl›klara dönüﬂtürülmesi
iﬂleminin bir iﬂletme taraf›ndan yönetimidir.
Canl› varl›klar makul de¤erlerinden sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmek suretiyle ölçülür,
defter de¤erindeki de¤iﬂiklikler operasyonel faaliyetlerle ilgili kar ya da zarar olarak
kaydedilir. Bir iﬂletmenin canl› varl›klar›ndan elde etti¤i tar›msal ürünler, hasat noktas›nda, makul de¤erlerinden tahmini sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmek suretiyle ölçülür.
Sat›ﬂ maliyetleri; arac›lara ödenen komisyonlar, düzenleyici kuruluﬂlar ve mal borsalar› taraf›ndan tahsil edilen vergiler, transfer ve gümrük vergilerini içerir. Nakliye
maliyetleri ve varl›¤› Pazar yerine getirmek için katlan›lan maliyetler buna dahil
de¤ildir.
Canl› varl›k veya tar›msal ürüne iliﬂkin aktif bir piyasan›n bulunmas› durumunda, bu
piyasada aç›klanm›ﬂ olan fiyat, makul de¤er olarak kabul edilir. Aktif bir piyasan›n
bulunmamas› durumunda iﬂletme, elde edilebildi¤i takdirde aﬂa¤›daki bilgilerden
biri veya daha fazlas›n› makul de¤er tespitinde kullan›r: en son piyasa iﬂlem fiyat›;
(iﬂlem tarihi ile bilanço tarihi aras›nda ekonomik koﬂullarda önemli bir de¤iﬂiklik
olmamas› kayd›yla) farkl›l›klar› yans›tan düzeltmelerin yap›ld›¤›, benzer varl›klar›n
piyasa fiyatlar›; bir meyve bahçesinin sand›k, kile veya hektar baﬂ› de¤eri ile bir
s›¤›r›n et kilosu cinsinden de¤eri gibi sektör emsalleri. Bu bilgilerin hiçbirinin mevcut olmamas› durumunda iﬂletme, makul de¤erin tespitinde, ilgili varl›ktan elde
edilmesi beklenen net nakit ak›ﬂlar›n›n piyasada oluﬂan cari vergi öncesi iskonto
oran› ile iskonto edilmeleri sonucunda bulunacak bugünkü de¤erlerini kullan›r.

10.4 Emeklilik fayda planlar›
Emeklilik fayda planlar›, UFRS’ye uygun finansal tablolar haz›rlad›klar›nda, buna
iliﬂkin yükümlülükleri de uygulamalar› gerekmektedir.
Tan›mlanm›ﬂ katk› planlar› için haz›rlanan raporda; sa¤lanacak faydalarda
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kullan›lacak net varl›klar›n tablosu, sa¤lanacak faydalarda kullan›labilecek net
varl›klar de¤iﬂim tablosu, önemli muhasebe politikalar›n›n özeti, plan›n tan›m› ve
varsa dönem içinde gerçekleﬂen plan de¤iﬂikliklerinin etkisi ve fonlama politikas›na
iliﬂkin aç›klamalar yer almal›d›r.
Tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› için haz›rlanan raporda; sa¤lanacak faydalarda
kullan›lacak net varl›klar›n tablosu; taahhüt edilen emeklilik fayda haklar›n›n,
kazan›lm›ﬂ ve kazan›lmam›ﬂ haklar olarak ayr›m›n›n yap›larak bugünkü aktüeryal
de¤erlerinin gösterilmesi; ve ortaya ç›kan fazla ya da aç›¤› veya ekinde bulunan
aktüeryal rapordaki buna iliﬂkin bilgiye at›f yap›lan; sa¤lanacak faydalarda
kullan›labilecek net varl›klar de¤iﬂim tablosu, önemli muhasebe politikalar›n›n özeti,
plan›n tan›m› ve varsa dönem içinde gerçekleﬂen plan de¤iﬂikliklerinin etkisine
iliﬂkin aç›klamalar yer almal›d›r. Raporda, ayr›ca taahhüt edilen emeklilik
faydalar›n›n bugünkü aktüeryal de¤erleri ile sa¤lanacak faydalarda kullan›labilecek
net varl›klar aras›ndaki iliﬂkiyi ve taahhüt edilen emeklilik faydalar›na iliﬂkin fonlama
politikalar› yer almal›d›r.
Emeklilik planlar›n›n (tan›mlanm›ﬂ fayda plan› veya tan›mlanm›ﬂ katk› plan›) sahip
oldu¤u yat›r›mlar makul de¤er üzerinden taﬂ›n›r.

10.5 Maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi
UFRS 6, 1 Ocak 2006 ve sonras›nda baﬂlayan hesap dönemlerinde yürürlü¤e
girmiﬂtir ve erken uygulanmas› teﬂvik edilmektedir. ‹ﬂletmelerin katland›¤› araﬂt›rma
ve de¤erlendirme harcamalar›na uygulan›r; maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve
de¤erlendirilmesi faaliyetinde bulunan iﬂletmelerin, di¤er muhasebe uygulamalar›n›
kapsamaz. (Örne¤in; iﬂletmenin belirli bir alanda araﬂt›rma için yasal haklar› elde
etmeden önce ya da bir maden kayna¤›ndan cevher ç›karman›n teknik yap›labilirli¤i (fizibilitesi) ve ticari uygulanabilirli¤i kan›tlanabilir olduktan sonraki faaliyetleri).
UFRS 6 kapsam› d›ﬂ›nda kalan faaliyetler ilgili standartlara göre muhasebeleﬂtirilmelidir (UMS 16, UMS 37 ve UMS 38 gibi).
Maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi ile ilgili kabul edilen politika
UMS 8 paragraf 10 ile uyumlu olmal›d›r. Seçilen muhasebe politikas› uygun ve
güvenilir sunumu sa¤lamal›d›r. UMS 8 paragraf 11 ve 12’nin uygulanmas› gerekli
de¤ildir. Bir iﬂletme araﬂt›rma ve de¤erlendirme harcamalar›na iliﬂkin muhasebe
politikalar›n›; e¤er de¤iﬂiklik, finansal tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik karar
almalar›nda daha fazla bilgi veriyorsa ve bu ihtiyaçlar aç›s›ndan finansal tablolar›
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daha az güvenilir yapm›yor veya daha güvenilir hale getiriyorsa ya da söz konusu
ihtiyaçlar aç›s›ndan daha az bilgi veren bir sonuç do¤urmuyorsa, de¤iﬂtirebilir.
Araﬂt›rma ve de¤erlendirme varl›klar› maliyet bedeli ile kaydedilir. Bir iﬂletme,
araﬂt›rma ve de¤erlendirme varl›klar›n› elde etti¤i varl›klar›n niteli¤ine göre maddi
veya maddi olmayan duran varl›k olarak s›n›fland›r›r ve bu s›n›fland›rma tutarl›
olarak uygulan›r.
‹ﬂletme araﬂt›rma ve de¤erlendirme varl›klar›n›n ilk kayda al›nmas›ndan sonra
varl›klara niteliklerine göre UMS16 veya UMS38’ye uygun olacak ﬂekilde maliyet
modeli veya yeniden de¤erleme modeli uygulayabilir. Bir maden kayna¤›ndan
cevher ç›karman›n teknik yap›labilirli¤i ve ticari uygulanabilirli¤i kan›tlanabilir
oldu¤unda, araﬂt›rma ve geliﬂtirme varl›¤› art›k maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas›
ve de¤erlendirilmesi olarak s›n›fland›r›lamaz.
Bilgiler ve koﬂullar defter de¤erinin geri kazanilabilir tutar› aﬂt›¤›n› gösterdi¤inde,
araﬂt›rma ve de¤erlendirme varl›klar› de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur. Varl›klarla ilgili, araﬂt›rma ve de¤erlendirme grubu d›ﬂ›na s›n›fland›r›lmadan önce de¤er
düﬂüklü¤ü olup olmad›¤› dikkate al›nmal›d›r. Araﬂt›rma ve de¤erlendirme
varl›klar›n›n nakit yaratan birimler ya da bölümlerden büyük olmayan nakit yaratan
birim gruplar› baz›nda bölüﬂtürülmesi d›ﬂ›nda, de¤er düﬂüklü¤ü UMS 36’ya uygun
olarak ölçülmeli, sunulmal› ve aç›klanmal›d›r.
‹ﬂletme yönetimi araﬂt›rma ve de¤erlendirme harcamalar›na iliﬂkin muhasebe politikalar›, maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve de¤erlenmesinden kaynaklanan;
varl›klar, borçlar, gelir ve giderler ile faaliyetlerden ve yat›r›mlardan kaynaklanan
nakit ak›ﬂlar›n› dipnotlarda aç›klamal›d›r.

UFRS cep k›lavuzu 2006

49

11 ‹ﬂletme birleﬂmeleri
11. ‹ﬂletme birleﬂmeleri
‹ﬂletme birleﬂmeleri teﬂebbüs veya iﬂletmelerin tek raporlayan iﬂletme oluﬂturmak
üzere bir araya gelmesidir. Teﬂebbüs, yat›r›mc›lar›na getiri veya di¤er iktisadi faydalar sa¤lamak amac›yla yap›lan iﬂlemler ve varl›klar bütünüdür. Has›lat girdiler,
süreçler ve ç›kt›lardan oluﬂur.
‹ﬂletme birleﬂmelerinin büyük bir ço¤unlu¤unda “edinilen” olarak ifade edilen bir
ya da daha fazla iﬂletmenin kontrolünü ele geçiren “edinen” bir iﬂletme bulunmaktad›r.
Kontrol, bir teﬂebbüs veya iﬂletmenin finansal ve operasyonel faaliyetleri ile ilgili
politikalar›n› kendine fayda sa¤layabilecek ﬂekilde yönetme gücüne sahip olmakt›r.
Bir iﬂletmenin, teﬂebbüs olmayan bir ya da birden fazla iﬂletmenin kontolünü ele
geçirmesi durumunda bu iﬂletmelerin bir araya getirilmesi bir iﬂletme birleﬂmesi
de¤ildir. Bu nedenle iﬂletme sat›n alma maliyetini tan›mlanabilir varl›k ve borçlar
aras›nda birleﬂme tarihindeki makul de¤erlerine ba¤l› olarak da¤›tmal›d›r.
Yap›lar
‹ﬂletme birleﬂmeleri, yasal, vergisel ve di¤er nedenlerle çeﬂitli ﬂekillerde gerçekleﬂebilir. ‹ﬂ birleﬂmesi bir iﬂletmenin di¤er bir iﬂletmenin, net varl›klar›n› sat›n almas›yla; yükümlülüklerini üstlenmesiyle veya bir veya birden fazla iﬂletme oluﬂturacak
ﬂekilde bir iﬂletmenin baz› net varl›klar›n› sat›n almas› ﬂeklinde olabilir. Bu iﬂ birleﬂmesi özkayna¤a dayal› finansal araç ihrac› ya da nakit, nakit benzeri veya di¤er
varl›klar›n veya bunlar›n karmas›ndan oluﬂan varl›klar›n transferiyle gerçekleﬂebilir.
Bu iﬂlem, birleﬂecek olan iﬂletmelerin hissedarlar› aras›nda olabilece¤i gibi bir iﬂletme ile di¤er iﬂletmenin hissedarlar› aras›nda da olabilir. ‹ﬂletme birleﬂmesi, birleﬂen
iﬂletmeleri kontrol edecek yeni bir iﬂletmenin oluﬂturulmas›, (yeni bir iﬂletme kurulur ve iﬂ birleﬂmesini etkileyecek ﬂekilde hisse ç›kart›r) bir veya birden fazla birleﬂen iﬂletmenin net aktiflerinin bir di¤er iﬂletmeye transfer edilmesi veya birleﬂen iﬂletmelerde bir veya birkaç›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ﬂeklinde olabilir.
Sat›n alma yöntemi
UFRS 3 kapsam›ndaki bütün iﬂletme birleﬂmeleri sat›n alma yöntemi uygulanarak
muhasebeleﬂtirilmelidir. Edinen iﬂletme birleﬂmesinin maliyetini birleﬂme tarihinde
ölçmeli ve (edinilen iﬂletme üzerinde etkin olarak kontrolü elde etti¤i tarih) edinilen
iﬂletmenin tan›mlanabilir net varl›k ve borçlar›n›n makul de¤eri ile karﬂ›laﬂt›rmal›d›r.
Bu ikisi aras›ndaki fark ﬂerefiyeyi temsil eder.
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Birleﬂme maliyeti ödenen nakit ya da de¤iﬂim iﬂlemi tarihindeki (yat›r›m›n mali tablolarda gösterildi¤i tarih) nakit olmayan varl›klar›n direk iliﬂkilendirilebilir maliyetleri
de dahil olmak üzere, makul de¤eridir. Ödeme arac› olarak ç›kar›lm›ﬂ hisseler, iﬂlem tarihinde makul de¤erleriyle ölçülmelidir. Borsada iﬂlem gören özkayna¤a dayal› araçlar›n ilan edilmiﬂ fiyatlar› s›¤ bir piyasa olmad›kça o arac›n makul de¤erini
gösteren en önemli delildir ve istisnai durumlar hariç bu de¤er kullan›lmal›d›r. ‹stisnai durumlarda alternatif de¤erleme yöntemleri kullan›labilir.
Kontrol tek bir de¤iﬂim iﬂlemi ile elde ediliyorsa, iﬂlem tarihi birleﬂme tarihi ile ayn›d›r. ‹ﬂletme birleﬂmesinin birden fazla de¤iﬂim iﬂleminden oluﬂmas› durumunda karmaﬂ›k kurallar uygulan›r. Her bir de¤iﬂim iﬂleminde oluﬂabilecek ﬂerefiye de¤iﬂim tarihindeki maliyet ve makul de¤er bilgileri kullan›larak ayr› ayr› hesaplanmal›d›r.
Edinilen kalemlerin muhasebeleﬂtirme kriterleri ﬂöyledir:
• Maddi olmayan duran varl›klar d›ﬂ›ndaki varl›klar; varl›kla ilgili gelecekteki iktisadi faydalardan edinen iﬂletmenin faydalanmas›n›n muhtemel oldu¤u ve varl›klar›n makul de¤eri güvenilir bir biçimde ölçülebildi¤i durumlarda ;
• Koﬂullu yükümlülükler d›ﬂ›ndaki borçlar, somut iktisadi faydalardan oluﬂan kaynaklar›n yükümlülükleri karﬂ›lamak amac›yla ç›k›ﬂ›n›n muhtemel oldu¤u ve borçlar›n makul de¤eri güvenilir bir biçimde ölçülebildi¤i durumlarda; ve
• Maddi olmayan duran varl›klar ya da koﬂullu yükümlülükler makul de¤erleri güvenilir bir biçimde ölçülebilir ise muhasebeleﬂtirilmelidir.
Birleﬂme tarihinde belirlenen makul de¤erlerin sonradan do¤rulanmas› için bir y›ll›k
bir süre mevcuttur. Birleﬂme tarihinden itibaren 12 ay içinde tan›mlanabilir varl›k ve
borçlara bir düzeltme uygulanm›ﬂsa, bütün ilgili bakiyeler geriye dönük olarak düzeltilmelidir. ‹lk muhasebeleﬂtirme iﬂleminin tamamlanmas›ndan sonra ancak
önemli bir hatan›n düzeltilmesiyle ﬂerefiye veya negatif ﬂerefiyeye gerekli düzeltmeler yap›lmal›d›r (K›s›m 2.6).
Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›, net varl›klar›n makul de¤erleri üzerindeki paylar› oran›nda
kaydedilir. ﬁerefiye ana ortakl›k d›ﬂ› paylar› ile iliﬂkilendirilmez.
ﬁerefiye (elde etme maliyetinin edinen iﬂletmenin varl›klar›, borçlar› ve koﬂullu yükümlülükleri makul de¤erlerindeki pay›ndan fazla olan tutar›) maddi olmayan duran
varl›k olarak s›n›fland›r›lmal› ve y›ll›k olarak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulmal›d›r (K›s›m 4.8). ﬁerefiye amortismana tabi de¤ildir. Negatif ﬂerefiye yönetimin tan›mlanabilir kalemleri ölçümlemesi ve iﬂletme birleﬂmesinin maliyetini yeniden de¤erlendirmesinin ard›ndan derhal gelir tablosuna kaydedilmelidir.
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Ortak kontrole tabi iﬂletmelerin birleﬂmesi
Ortak kontrole tabi iﬂletmelerin birleﬂmesi UFRS kapsam›nda de¤ildir. ‹ﬂletme birleﬂmelerinin muhasebeleﬂtirilmesinde iki ana yöntem mevcuttur: Bunlar, sat›n alma
yöntemi ve yararlar›n birleﬂtirilmesi yöntemidir. Yönetim ortak kontrole tabi iﬂletmelerin birleﬂmesinde sat›n alma yöntemi ya da yararlar›n birleﬂtirilmesi yöntemini
seçebilir. Method seçildikten sonra tutarl› bir ﬂekilde uygulanmal›d›r. ‹liﬂkili taraflarla yap›lan iﬂlemlerin finansal tablolar›n dipnotlar›nda aç›klanmal›d›r.

11.1 Konsolide finansal tablolar
Ba¤l› ortakl›k, ana ortakl›k taraf›ndan kontrol edilen iﬂletmelerdir. Kontrol bir iﬂletmenin faaliyetlerinden fayda sa¤lamak amac›yla, söz konusu iﬂletmenin finansal ve
operasyonel faaliyetleriyle ilgili politikalar›n› yönetme gücüdür. Bir yat›r›mc›n›n yat›r›m yap›lan iﬂletmenin oy hakk›n›n % 50 ya da daha fazlas›n› elinde tutmas› durumunda kontrolünün bulundu¤u kabul edilir, aksi aç›kça ortaya konuldu¤u takdirde
bu varsay›m reddedilebilir.
Tüm ba¤l› ortakl›klar konsolidasyona tabi tutulmal›d›r. Bir ba¤l› ortakl›k net varl›klar
ve operasyonlar›n devral›nd›¤›ndan itibaren, yani kontrol edilene geçti¤i tarihten itibaren konsolidasyona al›nmal›d›r.
Bir veya daha fazla ba¤l› ortakl›¤a sahip bir iﬂletme (ana ortakl›k); kendisinin de bir
ba¤l› ortakl›k konumunda olmas› (bütün hissedarlar›n onay›na tabidir); borçlanma
veya özkayna¤a dayal› finansal araçlar›n›n halka aç›k bir piyasada iﬂlem görmüyor
olmas›, veya halka aç›lma niyetinin olmamas› durumunda, nihai ya da ara ana ortakl›¤›n›n UFRS konsolide mali tablo yay›nlanmad›kça, konsolide finansal tablo
sunmal›d›r.
Birleﬂme tarihinden itibaren ana ortakl›k edinilen iﬂletmenin finansal performans›n›
konsolide gelir tablolar›na dahil etmeli ve edinilen varl›k ve borçlar› makul de¤erleri
üzerinden devir iﬂleminden kaynaklanan ﬂerefiyeyi içerir ﬂekilde konsolide bilançosuna yans›tmal›d›r. ‹stisna olarak al›m-sat›m amac›yla elde tutulan duran varl›klar
UFRS 5’e göre s›n›fland›r›lmal›d›r. Bu varl›klar makul de¤erlerinden sat›ﬂ maliyetleri
düﬂülerek gösterilmelidir.
Ana ortakl›¤›n konsolide olmayan (solo) finansal tablolar›nda, ba¤l› ortakl›klardaki
yat›r›mlar maliyet de¤erleriyle veya UMS 39’da belirtilen finansal varl›klara uygun
ﬂekilde gösterilmelidir.
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Özel amaçl› iﬂletmeler
Özel amaçl› iﬂletme (ÖA‹) dar kapsaml›, iyi tan›mlanm›ﬂ bir amac› gerçekleﬂtirmek
için kurulmuﬂ bir iﬂletmedir. Kuruluﬂundan sonra hiçbir taraf›n iﬂletmenin operasyonlar› hakk›nda karar alma yetkisine sahip olmad›¤›, önceden belirlenmiﬂ bir ﬂekilde faaliyet gösteren iﬂletmelerdir.
Bir iﬂletme, özel amaçl› iﬂletmeyi kontrol etti¤ine dair göstergeler oldu¤unda konsolide edebilir. Kontrol, ÖA‹’nin faaliyetlerinin önceden belirlenmesi yoluyla veya
baﬂka bir ﬂekilde ortaya ç›kabilir. Bir iﬂletme, ÖA‹’nin faaliyet ve varl›klar› ile ilgili
risk ve getirilerin önemli ölçüde etkileniyorsa, iﬂletmenin ÖA‹ üzerinde kontrole sahip oldu¤u varsay›labilinir.

11.2 ‹ﬂtirakler
‹ﬂtirak yat›r›mc› iﬂletmenin, iﬂ ortakl›¤› veya ba¤l› ortakl›k niteli¤inde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisinin bulundu¤u iﬂletmelerdir. Önemli etki, yat›r›m yap›lan iﬂletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikalar›n belirlenmesi kararlar›na kat›lma gücü olup bu politikalar› tek baﬂ›na kontrol edememe gücünü ifade etmektedir. Bir yat›r›mc›n›n yat›r›m yap›lan iﬂletmenin oy hakk›n›n % 20 ya da daha fazlas›n› elinde tutmas› durumunda önemli etkisi bulundu¤u kabul edilir, oy hakk›n›n
% 20’sinden daha az›n› elinde bulundurmas› durumunda ise yat›r›mc›n›n önemli
etkisi bulunmad›¤› kabul edilir; aksi aç›kça ortaya konuldu¤u takdirde bu varsay›mlar reddedilebilir.
E¤er iﬂtirak al›m sat›m amac›yla elde tutulan olarak s›n›fland›rma kriterine (K›s›m
9.7) uymuyorsa bütün iﬂtirakler özsermaye methodu ile muhasebeleﬂtirilmelidir.
Özkaynak yöntemine göre, iﬂtirak yat›r›m› baﬂlang›çta elde etme maliyeti ile kaydedilir, sonra ise, yat›r›mc›n›n yat›r›m yap›lan iﬂletmenin kar ya da zarar›ndaki pay› finansal tablolara yans›t›lmak üzere yat›r›m›n defter de¤eri art›r›l›r ya da azalt›l›r.
‹ﬂtirak yat›r›mlar› bilançoda ayr› bir sat›r ve duran varl›k olarak s›n›fland›r›l›r (birleﬂme iﬂleminden kaynaklanan ﬂerefiye tutar›n› içerecek ﬂekilde). ‹ﬂtiraklerdeki yat›r›mlar UMS 39’da yer alan de¤er düﬂüklü¤ü göstergelerinin varl›¤› durumunda
UMS 36’da belirtilen de¤er düﬂüklü¤ü kurallar›na tabidir (K›s›m 4.8).
Bir yat›r›mc›n›n iﬂtirakindeki pay›na düﬂen zarar›n defterlerdeki yat›r›m tutar›n› aﬂmas› durumunda; yat›r›mc›n›n iﬂtirake fon aktarma yükümlülü¤ü ya da destek verme taahhütü bulunmad›¤› durumlarda yat›r›m›n defterlerdeki de¤eri s›f›ra indirilir ve
ilave zarar›n muhasebeleﬂtirilmesine son verilir Yat›r›mc› bu tür yükümlülüklere sahip ise yat›r›m›ndaki pay› oran›ndaki zararlar› muhasebeleﬂtirmeye devam eder. Bir
UFRS cep k›lavuzu 2006

53

11 ‹ﬂletme birleﬂmeleri (Devam›)
iﬂtirakin devaml›l›k gösteren zararlar›, ilgili iﬂtirakten olan alacaklara de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lmas› için geçerli kan›t olarak de¤erlendirilmelidir.
Yat›r›mc›n›n konsolide olmayan (solo) finansal tablolar›nda iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar
UMS 39 finansal varl›klara uygun olarak maliyet de¤eri üzerinden gösterilmelidir.

11.3 ‹ﬂ ortakl›klar›
‹ki veya daha fazla taraf›n, müﬂterek kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleﬂtirmesini sa¤layan sözleﬂmeye ba¤l› giriﬂimdir. Müﬂterek kontrol bir ekonomik faaliyet
üzerindeki kontrolün sözleﬂmeye dayal› olarak paylaﬂ›lmas›d›r. Bir ortak; yat›r›m›n›,
ortakl›¤›n türüne göre muhasebeleﬂtirmelidir: müﬂtereken kontrol edilen faaliyetler,
müﬂtereken kontrol edilen varl›klar, veya müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmeler.
Müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmeler
‹ﬂ ortakl›klar›n›n en yayg›n türü müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmelerdir. Ortak giriﬂimici bu tip iﬂletmeleri konsolide finansal tablolar›nda pay› oran›nda oransal konsolidasyon tabi tutarak (temel yöntem) veya özsermaye methodu (alternatif yöntem) uygulayarak raporlar. Oransal konsolidasyon yöntemi ortak giriﬂimcinin her
bir varl›k, borç, gelir ve gider kalemindeki pay oran›n›n sat›r sat›r ortak giriﬂimcinin
finansal tablolar›ndaki benzer kalemlerle birleﬂtirilmesi veya ayr› birer kalem olarak
raporlanmas› yöntemdir.
Pay›n sat›lmaya haz›r de¤er olarak s›n›fland›r›lmad›¤› durumlarda bu yöntemlerden
biri izlenmelidir
(bkz K›s›m 9.7).
Müﬂtereken kontrol edilen bir iﬂletmedeki pay karﬂ›l›¤›, varl›klar›n devredilmesi sonucu elde edilen kar ve zararlar; varl›k ile ilgili önemli risk ve getirilerin iﬂ ortakl›¤›na
devredilmedi¤i, kar ve zarar›n güvenilir bir ﬂekilde ölçülemedi¤i ya da ticari iﬂlemin
özünün gerçekleﬂmedi¤i durumlar haricinde, ortak giriﬂimcinin pay› oran›nda tahakkuk ettirilmelidir.
Ortak giriﬂimcinin nakit olarak ya da parasal olmayan farkl› bir ek fayda sa¤lamas›
durumunda, bu iﬂlemden kaynaklanan kar›n uygun orandaki k›sm› ortak giriﬂimci
taraf›ndan gelir olarak kaydedilmelidir.
Müﬂtereken kontrol edilen faaliyetler
‹ki veya daha fazla ortak giriﬂimci faaliyetlerini, kaynaklar›n› ve uzmanl›klar›n› belirli bir
ürünün ortaklaﬂa üretimi, pazarlanmas› ve da¤›t›m› için birleﬂtirebilir ve üretim sürecinin farkl› aﬂamalar› her bir ortak giriﬂimci taraf›ndan yürütülebilir.
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Her bir ortak giriﬂimci, müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmedeki kat›l›m paylar› ile iliﬂkili olarak kontrol etti¤i varl›klar ile üstlendi¤i yükümlülükler ve katland›¤› giderler ile
iﬂ ortakl›¤›n›n mal ve hizmet sat›ﬂ›ndan kazan›lan gelirlerdeki pay›n› finansal tablolar›na yans›t›r.
Müﬂtereken kontrol edilen varl›klar
Baz› iﬂ ortakl›klar›, müﬂtereken kontrol ile birlikte ço¤u kez iﬂ ortakl›¤›n›n amaçlar›
için iﬂ ortakl›¤›na verilmiﬂ veya bunun için edinilmiﬂ ve tahsis edilmiﬂ olan, ortak giriﬂimcilerin bir ya da daha fazla varl›¤›n›n ortak mülkiyetini kapsar.
Ortak giriﬂimci, müﬂtereken kontrol edilen varl›ktaki pay›na iliﬂkin olarak; pay› oran›nda s›n›fland›r›lm›ﬂ varl›klar, üstlendi¤i yükümlülükleri, iﬂ ortakl›¤›na iliﬂkin olarak
di¤er ortak giriﬂimcilerle birlikte üstlendi¤i yükümlülükler, iﬂ ortakl›¤›n›n ürünündeki
pay›n›n kullan›m› veya sat›ﬂ›ndan elde edilen gelirler ile birlikte iﬂ ortakl›¤›n›n giderlerinden pay›na düﬂen k›sm›n› ve bu ortakl›kla ilgili katland›¤› giderleri finansal tablolar›na yans›t›r.
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12 Ara dönem finansal tablolar
Bir iﬂletme için UFRS aç›s›ndan ara dönem finansal tablo yay›nlama zorunlulu¤u
yoktur. Fakat iﬂletmeler di¤er mevzuatlar gere¤i veya kendi seçimleri sonucu ara
dönem finansal tablolar yay›nlayabilirler.
Ara dönem finansal tablolar› UFRS ile tam uyumlu veya özet bir formda haz›rlanabilir. Özet finansal tablolar özet bilanço, özet gelir tablosu, özet nakit ak›ﬂ tablosu, özet özkaynak de¤iﬂimler tablosu ve seçilen dipnotlar› içerir.
Bir iﬂletme varl›k, borç, gelir ve giderlerin kayda al›nmas› ve ölçümü için y›ll›k
finansal tablolarda uygulad›¤› muhasebe politikalar›n› ara dönem finansal tablolarda da ayn› ﬂekilde uygulamal›d›r.
Vergiler (y›ll›k olarak hesaplanan), finansal y›l boyunca dönemsel veya düzensiz
oluﬂan has›lat ve maliyet ve ara dönem finansal tablolardaki tahminlerle gibi baz›
kalemlerle ilgili özel ölçüm ilkeleri vard›r. ﬁerefiye veya borsada iﬂlem görmeyen bir
sermaye arac›na yap›lan yat›r›mlara iliﬂkin önceki ara dönemlerde tahakkuk etmiﬂ
de¤er düﬂüklü¤ü zarar› tersine çevrilmemelidir.
Cari dönem ve karﬂ›laﬂt›rmal› tutarlar aﬂa¤›daki gibi aç›klanmal›d›r:
• bilanço - bir önceki finansal y›l sonu ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak haz›rlanm›ﬂ cari
ara dönem bilançosu;
• gelir tablosu - cari ara dönem gelir tablosu ve cari y›la iliﬂkin hesap dönemi
baﬂ›ndan ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir
tablosu ile bir önceki y›l›n ayn› ara dönemlerine iliﬂkin gelir tablolar› (cari ve
kümülatif); ve
• nakit ak›ﬂ tablolar› ve özkaynak de¤iﬂimler tablolar› - bir önceki y›l›n ayn› ara
dönemi ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak,cari y›la iliﬂkin hesap dönemi baﬂ›ndan ara
dönem sonuna kadarki dönemi kapsayacak ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.
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Standartlar

Sayfa

UFRS 1

Uluslararas› finansal raporlama standartlar›n›n ilk uygulamas›

UFRS 2

Hisse bazl› ödemeler

42

UFRS 3

‹ﬂletme birleﬂmeleri

50

UFRS 4

Sigorta sözleﬂmeleri

45

UFRS 5

Sat›ﬂ amaçl› elde tutulan duran varl›klar ve durdurulan
faaliyetler

43

UFRS 6

Maden kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi

UFRS 7

Finasal Araçlar: Kamuya aç›klama

UMS 1

Finansal tablolar›n sunuluﬂu

UMS 2

Stoklar

UMS 7

Nakit ak›ﬂ tablolar›

5

UMS 8

Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤iﬂiklikler ve
hatalar

7

UMS 10

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

44

UMS 11

‹nﬂaat sözleﬂmeleri

34

UMS 12

Gelir vergileri

24

UMS 14

Bölümlere göre raporlama

40

UMS 16

Maddi duran varl›klar

14

UMS 17

Kiralama iﬂlemleri

41

UMS 18

Has›lat

33

UMS 19

Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar

26

UMS 20

Devlet teﬂviklerinin muhasebeleﬂtirilmesi ve devlet yard›mlar›n›n
aç›klanmas›

44

UMS 21

Kur de¤iﬂiminin etkileri

9

UMS 23

Borçlanma maliyetleri

16

UMS 24

‹liﬂkili taraf aç›klamalar›

39

2

48
45, 46
3
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13 Standart ve aç›klama baz›nda indeks (Devam›)
Standartlar

Sayfa

UMS 26

Emeklilik fayda planlar›nda muhasebeleﬂtirme ve raporlama

47

UMS 27

Konsolide ve solo finansal tablolar

52

UMS 28

‹ﬂtiraklerdeki yat›r›mlar

53

UMS 29

Yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama

UMS 30

Bankalar ve benzeri finansal kuruluﬂlar›n finansal tablolar›nda
yap›lacak aç›klamalar

45

UMS 31

‹ﬂ ortakl›klar›ndaki paylar

54

UMS 32

Finansal araçlar: aç›klamalar ve sunum

36

UMS 33

Hisse baﬂ›na kazanç

38

UMS 34

Ara dönem finansal raporlama

56

UMS 36

Varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü

UMS 37

Karﬂ›l›klar, koﬂullu borçlar ve koﬂullu varl›klar

UMS 38

Maddi olmayan duran varl›klar

14

UMS 39

Finansal araçlar: muhasebeleﬂtirme ve ölçümleme

36

UMS 40

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

16

UMS 41

Tar›msal faaliyetler

47

UFRYK 1

Mevcut faaliyete son veriliﬂ, restorasyon ve benzeri yükümlülüklerdeki de¤iﬂiklikler

UFRYK 2

Kooperatif ve benzeri kuruluﬂlardaki üyelerin hisseleri

UFRYK 3

Rüçhan haklar›/Emisyon primleri

UFRYK 4

Sözleﬂmenin kiralama iﬂlemi içerip içermedi¤inin tespiti

UFRYK 5

Montaj, restorasyon ve çevreyi koruma fonlar›ndan kaynaklanan haklar

UFRYK 6

Özel bir piyasaya kat›l›mdan do¤an yükümlülükler - At›k elektronik ve elektrik ekipmanlar›

UFRYK 7

UMS 29 Kapsam›nda yeniden düzenleme uygulamas›, yüksek
enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama
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13 Standart ve aç›klama baz›nda indeks (Devam›)
Yorumlar
UFRYK 8

UFRS 2 Kapsam›

UFRYK 9

Dönüﬂtürülebilir türev ürünlerin yeniden de¤erlendirmesi

UFRYK 10

Ara dönem finansal raporlama ve de¤er düﬂüklü¤ü

SYK-7

Euro para birimi takdimi

SYK-10

Devlet yard›mlar› - Operasyon d›ﬂ› faaliyetler

SYK-12

Konsolidasyon - özel amaçl› iﬂletmeler

SYK-13

Müﬂterek yönetime tabi iﬂletmeler - ortaklar›n ayni katk›lar›

SYK-15

Kiralama iﬂlemleri - Teﬂvikler

SYK-21

Gelir vergileri - amortismana tabi olmayan yeniden de¤erlenmiﬂ
varl›klar›n yeniden kullan›labilme de¤eri

SYK-27

Kira sözleﬂmeleri kanuni ﬂekillerini içeren iﬂlemlerin özünün
de¤erlendirilmesi

SYK-29

Kamuya aç›klama - hizmet imtiyaz anlaﬂmalar›

SYK-31

Has›lat - reklam hizmeti içeren takas iﬂlemleri

SYK-32

Maddi olmayan duran varl›klar - web sitesi maliyetleri

SYK-33

Konsolidasyon ve özsermaye metodu - potansiyel oy haklar› ve
mülkiyet hisselerinin da¤›t›m›

UFRS 2006 cep k›lavuzu okuyuculara bilgi vermek amac›yla tasarlanm›ﬂt›r. Do¤rulu¤unun
sa¤lanmas› için tüm çabalar gösterilmesine ra¤men, bu yay›n›n içerdi¤i bilgiler kapsaml›
olmayabilir veya belirli bir okuyucu için önemli olan bir konu atlanm›ﬂ olabilir. Bu kitapç›k
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n bütün boyutlar›n› içeren bir çal›ﬂma
olmay› amaçlamamaktad›r ve her bir standarda iliﬂkin kamuya aç›klama gerekliliklerini
göstermez. Herhangi bir standarda iliﬂkin ﬂüphe veya zorlukla karﬂ›laﬂ›lmas› durumunda
bu kitapç›k standartlar›n okunmas› için bir ikame de¤ildir. Bu yay›ndaki bir maddeyi uygulama veya uygulanmas›ndan etkilenme sonucu do¤acak hiç bir zarar
PricewaterhouseCoopers taraf›ndan kabul edilemez. Kullan›c›lar bu yay›n›n içeri¤indekileri
profesyonel tavsiye almaks›z›n uygulamamal›d›r.
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UFRS ile ilgili ürünler ve servisler
PricewaterhouseCoopers (“PwC”)'›n UFRS'n›n uygulanmas›na yard›mc› olmak için birçok yay›n›
ve arac› mevcuttur (iç kapak sayfas›na bak›n›z).

UFRS'yi Uygulamak

UFRS Haberleri

PwC'nin UFRS'nin uygulamas› ve
aç›klanmas› için yay›nlam›ﬂ oldu¤u rehberdir.
1000'den fazla soru ve cevap UFRS'nin ilgili
standard ve aç›klamalar›yla anlat›lmaktad›r.
UFRS'yi uygulamak, aﬂa¤›da yer alan
elektronik araﬂt›rma arac› olan Comperio'da
yer almaktad›r.

Yeni ç›kan standartlar, Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Komitesindeki
geliﬂmeler ve bunlar›n iﬂletmelere etkisine
de¤inen ve PwC'nin UFRS ekibi taraf›ndan
geliﬂtirdi¤i çözümlere yer veren ayl›k
gazetedir.

COMPERIO®
Denetim ve finansal raporlama ile ilgili
bilgilere ulaﬂabilece¤iniz en kapsaml›
kaynakt›r. UFRS ile ilgili sorular›n›za
burada en h›zl› ve kolayca cevap
bulabilirsiniz.

P2P UFRS - kurallardan
uygulamalara
P2P UFRS, PwC'nin elektronik e¤itim
program›d›r. Kullan›c›lar›n kolayca
ö¤renmelerini sa¤layan toplam 19 saatlik
32 interaktif modülden oluﬂmaktad›r.

