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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Başer Faktoring A.Ş. Genel Kurulu’na
A.

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1.

Görüş

Başer Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar
değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere
finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 24 Aralık 2013 tarih
ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge
ve yapılan açıklamalar; ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları
hükümlerini içeren “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli
yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
2.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız,
raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları”
bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik
Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik
hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun
bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3.

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların
bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış
olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.
Kilit denetim konusu

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Faktoring alacaklarına ilişkin değer
düşüklüğü
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum
tablosunda takipteki alacaklar dahil olmak üzere
toplam 107.016 bin TL faktoring alacakları
bulunmakta olup; Şirket tarafından BDDK
Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı
çerçevesinde faktoring alacaklarıyla ilgili ayırmış
olduğu değer düşüklüğü karşılıklarına ilişkin
açıklamalar 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla
düzenlenmiş olan ilişikteki finansal tabloların
2.4.d ve 4 no’lu dipnotlarında yer almaktadır.

Yürütmüş olduğumuz denetim çalışmalarımız
çerçevesinde, faktoring alacaklarına ilişkin değer
düşüklüğünün tespiti ve değer düşüklüğü tutarının
ilgili mevzuata uygun olarak hesaplanmasına
ilişkin önemli gördüğümüz Şirket’in uygulamakta
olduğu kontrollerin tasarım ve operasyonel
etkinliklerini değerlendirdik ve test ettik.

Denetim çalışmalarımız kapsamında faktoring
alacaklarının değer düşüklüğüne konu hale
geldiğinin zamanında belirlenmesi ve ilgili değer
Denetimimiz kapsamında bu alana
düşüklüğü karşılığının mevzuat hükümlerine
odaklanmamızın nedeni; finansal durum
uygun olarak tesis edilmesine yönelik test
tablosunda mevcut bulunan faktoring alacaklarının çalışmasını faktoring alacaklarından seçtiğimiz bir
ve ilgili değer düşüklüğü karşılıklarının büyüklüğü, örneklem kümesi dahilinde gerçekleştirdik.
değer düşüklüğüne konu faktoring alacaklarının
Ayrıca, takipteki alacaklar altında sınıflandırılan
mevzuatta belirlendiği şekliyle tespitine ilişkin
faktoring alacaklarına ilişkin muhasebeleştirilmiş
sınıflandırmaların ve bu sınıflandırmalara göre
olan değer düşüklüğü karşılığının ilgili mevzuata
hesaplanacak değer düşüklüğü karşılığının
uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını
mevzuata uygun olarak belirlenmesinin önemidir.
seçtiğimiz bir örneklem üzerinden test ettik.
Faktoring alacaklarının temerrüt halinin doğru ve
zamanında belirlenmesi ve yönetim tarafından
kullanılan önemli tahmin ve varsayımların
bulunması, finansal durum tablosunda taşınan
değer düşüklüğü karşılığı tutarını önemli derecede
etkileyeceğinden, söz konusu alan kilit denetim
konusu olarak ele alınmıştır.

3.

Kilit Denetim Konuları (Devamı)

Kilit denetim konusu

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Ertelenmiş vergi varlıklarının geri
kazanılabilirliği
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar Not
12’de açıklandığı üzere, 31 Aralık 2019 itibarıyla
Şirket’in finansal tablolarında 8.473 bin TL
tutarında ertelenmiş vergi varlığı, 5.480 bin TL
tutarında ertelenmiş vergi yükümlülüğü ve 2.993
bin TL net ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır.
Finansal tablolarda yer alan ertelenmiş vergi
varlıklarının geri kazanılabilirliği, gelecek
dönemlere ilişkin önemli yönetim tahminlerine
dayanan ve vergilendirilebilir kar varsayımlarını
da içeren iş modellerine bakılarak
değerlendirilmektedir.
Bu tahminlerin, doğası gereği, gelecek yıllarda
gerçekleşmesine ilişkin belirsizlikler içermesi,
ertelenmiş vergi varlığına konu olan geçmiş yıl
mali zararları içeriği itibariyle uzmanlık
gerektirmesi ve Şirket’in finansal tabloları
açısından da önemli tutarda olmasından dolayı
ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliği
denetimimiz bakımından önemli bir konudur.

Denetimimiz sırasında, söz konusu ertelenmiş
vergi varlıkları ile ilgili aşağıdaki denetim
prosedürleri uygulanmıştır:
•

Ertelenmiş vergi varlıklarının
hesaplanmasında dikkate alınan
vergilendirilebilir geçici farkların
kapsamlarının anlaşılmasına ilişkin Şirket
yönetimiyle görüşmeler yapılması,

•

Kurumlar vergisi hesaplaması ve geçmiş yıl
mali zararlarının, vergi uzmanlarımızın da
dahil edilerek değerlendirilmesi,

•

Geçmiş yıl mali zararlarının ileriye dönük
kullanılabilir olup olmadığını belirleyen iş
modelinin ve önemli yönetim tahminlerinin
aşağıdaki hususları da dikkate alarak
incelenmesi;

Şirket’in ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin
muhasebe politikaları ve ilgili açıklamalar Not 2.4,
2.5 ve 12’de yer almaktadır.
•

-

İlgili iş modelinin matematiksel
doğruluğunun kontrol edilmesi,

-

İleri dönük mali kar varsayımlarının
geçmiş yıl performansları ile
karşılaştırılması.

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerine
ilişkin finansal tablo notlarında yer alan
açıklamaların TMS’ye uygunluğunun kontrol
edilmesi.

3.

Kilit Denetim Konuları (Devamı)

Kilit Denetim Konusu
İşletmenin sürekliliği

Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı

Finansal tabloları, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve
faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından
fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine
getireceği varsayımları altında işletmenin sürekliliği
esasına göre hazırlanmıştır.

Denetimimiz sırasında, işletmenin sürekliliği
esası ile ilgili aşağıdaki prosedürler
uygulanmıştır:

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in ertelenmiş
vergi hesaplamasında dikkate alınan 33.865 bin TL
tutarında kullanılmamış geçmiş yıl mali zararı
bulunmaktadır.
Dipnot 21 - iv)’de açıklandığı üzere, 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanununun 5 inci maddesindeki
değişikliğe istinaden Şirket, 25 Şubat 2020 yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içinde asgari ödenmiş
sermayesini 50 milyon TL’ye arttırması
gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi
itibarıyla toplamda (8.599) bin TL tutarında geçmiş
yıllar zararı bulunduğundan, ilgili sermaye artışının
içsel kaynaklar yerine ortaklardan nakden
karşılanması gerekmektedir. İlaveten, Dipnot 20’de
açıklandığı üzere, Şirket ortağı Bica Holding A.Ş.’nin
Şirket’e 2.552 bin TL tutarında borcu
bulunmaktadır.
Dipnot 21 - iii)’de detaylandırıldığı üzere, Şirket’in
31 Aralık 2019 itibarıyla (49.937) bin TL net yabancı
para pozisyonu riski bulunmaktadır.
Şirket yönetimi söz konusu duruma yönelik önlemler
almaktadır.
Bu bilgiler dikkate alındığında, finansal tabloların
hazırlanmasında Şirket yönetiminin kullandığı
işletmenin sürekliliği esasının uygunluğu ve
dolayısıyla işletmenin sürekliliğini devam ettirme
kabiliyetinin değerlendirilmesi tarafımızca kilit
denetim konusu olarak ele alınmıştır.
Şirket’in işletmenin sürekliliğine ilişkin açıklamaları
Not 2.1.5’de yer almaktadır.

•

Şirket yönetimi ile işletmenin sürekliliği
esasını sağlayacak planlarının anlaşılmasına
ilişkin görüşmeler yapılması,

•

Söz konusu planların uygulanması
sonucunda bilanço tarihinden sonraki bir yıl
içerisinde mevcut durumun iyileşme
ihtimalinin ve bu planların uygulanabilir
olup olmadığının değerlendirilmesi,

•

Şirket yönetimi tarafından hazırlanmış olan
bilanço tarihinden sonraki bir yıla ilişkin
bütçe ve bu bütçenin temelini oluşturan
varsayımların güvenilirliğinin
değerlendirilmesi ve Şirket yönetiminden
önümüzdeki bir yılda atacakları adımlara
ilişkin planlar ve bu planların
uygulanabiliriği konusunda yazılı beyan
temin edilmesi,

•

Şirket’in ana ortaklarından önümüzdeki bir
yılda Şirket’e olan finansal ve operasyonel
desteklerini sürdürmeye devam edeceklerine
ilişkin taahhüt mektubu temin edilmesi,

•

Şirket’in işletmenin sürekliliği esasını yerine
getirme kabiliyetine ilişkin şüphe oluşturan
temel olay veya şartlar ile bu olay veya
şartları değerlendiren planlarına ilişkin
dipnot açıklamalarının uygunluğunun ve
yeterliliğinin değerlendirilmesi.

4.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin
Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık
içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını
kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
5.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir.
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo
kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa
bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:
•

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta
ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile;
muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini
içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir
yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

•

Şirket ’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

•

Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri
ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

•

Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda,
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması
durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız
denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte,
gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir.

•

Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların,
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı
değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar
ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz.
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın
doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde
beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine
karar verebiliriz.

B.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in
1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.

2.

TTK’nın 402. maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 2 Mart 2020
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR
I.
II.

III.
IV.

V.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
5.6
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

13.1
13.2

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2019
TP
YP
Toplam

Dipnot

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ
BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI
KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL
VARLIKLAR (Net)
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER
KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Faktoring Alacakları
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
Diğer Faktoring Alacakları
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer
Finansal Varlıklar
Takipteki Alacaklar
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)
ORTAKLIK YATIRIMLARI
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIK TOPLAMI

3

816

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2018
TP
YP
Toplam

816

678

-

678

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

4

98.172
95.255
95.255
-

-

98.172
95.255
95.255
-

76.056
72.310
71.525
785
-

-

76.056
72.310
71.525
785
-

11.761
(8.844)
57.711
22
66
2.993
5.547
165.327

2
2

11.761
(8.844)
57.711
22
66
2.993
5.549
165.329

34.016
(30.270)
54.198
5
46
1.679
5.282
137.944

8
8

34.016
(30.270)
54.198
5
46
1.679
5.290
137.952

1.219
1.219
166.546

2

1.219
1.219
166,548

1.200
1.200
139.144

8

1.200
1.200
139.152

4
4

10
11
18
12
13

14

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2019
TP
YP
Toplam
67.741
67.741
197
197
248
49.936
50.184
9.914
9.914

YÜKÜMLÜLÜKLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
7.1
7.2
7.3
7.4
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

12.1
12.2
XIII.
13.1
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3
13.4
13.5
13.5.1
13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.6
13.6.1
13.6.2

ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA
YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIKLAR
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
CARİ VERGİ BORCU
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı
Dönem Net Kâr veya Zararı
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI

Dipnot
5
4
6
5

9
9

8

15

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2018
TP
YP
Toplam
50.419
50.419
355
355
45.261
45.261
9.272
9.272

325
325
1.730
80.155

2
49.938

325
325
1.732
130.093

411
411
1.720
62.177

137
45.398

411
411
1.857
107.575

36.455
30.000
-

-

36.455
30.000
-

31.577
28.800
-

-

31.577
28.800
-

3.968

-

3.968

2.971

-

2.971

8.404
3.278
5.126
(5.917)
(8.598)
2.681
116.610

49.938

8.404
3.278
5.126
(5.917)
(8.598)
2.681
166.548

8.404
3.278
5.126
(8.598)
(1.959)
(6.639)
93.754

45.398

8.404
3.278
5.126
(8.598)
(1.959)
(6.639)
139.152

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

2

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHLİ NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NAZIM HESAP KALEMLERİ
Dipnot

I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.5.5
VII.

RİSKİ ÜSTLENİLEN
FAKTORİNG İŞLEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN
FAKTORİNG İŞLEMLERİ
ALINAN TEMİNATLAR
VERİLEN TEMİNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden
Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden
Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI

23
23

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2019
TP
YP
Toplam

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2018
TP
YP
Toplam

-

-

-

139

-

139

16.892
9.683.754
3.104
-

431
62.106
-

16.892
9.684.185
65.210
-

15.076
7.393.388
8.787
-

59.150
-

15.076
7.393.388
67.937
-

-

-

-

-

-

-

278.733

5.953

284.686

239.375

1.465

240.840

9.982.483

68.490

10.050.973

7.656.765

60.615

7.717.380

23

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot
I.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V
VI.
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
VII.
7.1
7.2
7.3
7.4
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.23
8.2.4
8.3
8.4
8.5
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
14.3
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
17.1
17.2
17.3
XVIII.
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
XXII.
22.1
22.2
XXIII.
23.1
23.2

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
FAKTORİNG GELİRLERİ
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
BRÜT K/Z (1-16)
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
Diğer
BRÜT FAALİYET K/Z
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılanlardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemler Kârı
Kambiyo İşlemleri Kârı
Diğer
KARŞILIKLAR
Özel Karşılıklar
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılanlar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
Diğer
NET FAALİYET K/Z
BİRLEŞME KÂRI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN
KÂRLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Kârları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç

16

17

19

4

19

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2019
38.177
38.177
28.922
28.819
103
9.255
9.135
120
(24.317)
(7.567)
(9.652)
(3.325)
(2.135)
(1.638)
13.860
(9.312)
(4.785)
(116)
(3.530)
(881)
4.548
10.638
128
5.433
5.077
(3.941)
(3.941)
(10.159)
(10.114)
(45)
1.086
-

12, 18

12, 18

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

4

1.086
1.595
1.595
2.681
2.681
-

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2018
31.636
31.636
27.368
26.152
1.216
4.268
4.088
180
(17.778)
(8.563)
(3.934)
(1.671)
(2.243)
(1.367)
13.858
(9.163)
(4.540)
(24)
(3.050)
(1.549)
4.695
15.738
159
12.486
3.093
(3.431)
(3.431)
(24.621)
(24.520)
(101)
(7.619)
(7.619)
980
980
(6.639)
(6.639)
-

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2019

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2018

2.681
997
997
1.139
139
(281)
-

(6.639)
(35)
(35)
(43)
8
-

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2

DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya
Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri

-

-

III.

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) (I+II)

3.678

(6.674)

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir ve Giderler
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3

Ödenmiş
Sermaye

Hisse Senedi Hisse Senedi
İhraç
İptal
Primleri
Karları

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir ve Giderler

Diğer
Sermaye
Yedekleri

1

2

3

4

5

6 Kar Yedekleri

-

-

-

3.006
3.006
(35)
-

-

-

-

-

-

2.971

-

-

Önceki Dönem (1 Ocak-31 Aralık 2018)
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer

28.800
28.800
-

-

-

-

Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2018)

28.800

-

-

-

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir ve Giderler
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ödenmiş
Sermaye

Hisse Senedi Hisse Senedi
İhraç
İptal
Primleri
Karları

Geçmiş Dönem
Karı/(Zararı)

Dönem Net Kar
veya Zararı

Toplam Özkaynak

8.404
8.404
-

(1.959)
(1.959)
-

(1.959)
(1.959)
(6.639)
1.959
1.959
-

38.251
38.251
(6.674)
-

8.404

(1.959)

(8.598)

31.577

Geçmiş Dönem
Karı/(Zararı)

Dönem Net Kar
veya Zararı

Toplam Özkaynak

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir ve Giderler

Diğer
Sermaye
Yedekleri

1

2

3

4

5

6 Kar Yedekleri

CARİ DÖNEM (1 Ocak-31 Aralık 2019)
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer

28.800
28.800
1.200
-

-

-

-

-

-

-

2.971
2.971
997
-

-

-

8.404
8.404
-

(1.959)
(1.959)
(6.639)
(6.639)
-

(6.639)
(6.639)
2.681
6.639
6.639

31.577
31.577
2.681
1.200
997
-

Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2019)

30.000

-

-

-

-

-

-

3.968

-

-

8.404

(8.598)

2.681

36.455

Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları,
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2019

Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2018

8.621
27.452
(20.953)
8.331
10.617
(649)
(4.778)
1.595
(12.994)

19.118
28.267
(18.151)
3.337
15.735
(902)
(4.512)
(843)
(3.813)

A.

ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler/Faktoring Gelirleri
Ödenen Faizler/Faktoring Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)

(3.015)
(23.938)
(1.598)
(158)
4.923
17.282
474

15.138
32.374
(1.209)
101
8.106
(26.540)
2.306

I.

Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

5.606

34.256

B.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer

(331)
75
(3.548)

(1.791)
1.465
(623)

II.

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

(3.804)

(949)

C.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer

642
(3.325)
997

(272)
(7.972)
(24.520)
(34)

III.

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit

(1.686)

(32.798)

IV.

Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki
Etkisi

-

-

19
17

10
10

V.

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)

116

509

VI.

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

678

166

VII.

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

794

675

2.5 (m)

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2019 (*)

Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2018

I.

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)

1.086
1.595
1.595

(7.619)
980
980

A.

NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)

2.681

(6.639)

1.3
1.4
1.5

GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU
YASAL FONLAR (-)

-

-

-

-

2.681

(6.639)

-

-

-

-

-

-

-

-

B

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-1.3-1.4-1.5)]

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR

II.

YEDEKLERDEN DAĞITIM

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5

DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)

III.

HİSSE BAŞINA KAR

3.1
3.2
3.3
3.4

HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )

IV.

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

4.1
4.2
4.3
4.4

HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )

(*)

2019 yılı kar dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. Genel Kurul toplantısı rapor tarihi itibarıyl henüz
yapılmamıştır.

(**)

Diğer vergi ve yükümlülükler ertelenmiş vergi geliri/giderinden oluşmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem
karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye arttırımına konu eidlmemesi gerektiği mütalaa
edildiğinden Şirket’in ertelenmiş vergi geliri dağıtılabilir karın hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1.

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Başer Faktoring Anonim Şirketi (“Şirket”) endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak
amacıyla 29 Haziran 1995 tarihinde kurulmuştur. Şirket, faaliyetlerini Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” çerçevesinde
sürdürmektedir.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2019 Ortaklık payı (%)
Bica Holding A.Ş. (“Bica Holding”)
Atilla Başer
Diğer

26.172
3.828
-

87,24
12,76
-

Sermaye

30.000

100,00

31 Aralık 2018

Ortaklık payı (%)

Bica Holding A.Ş. (“Bica Holding”)
Atilla Başer
Diğer

25.125
3.675
-

87,24
12,76
-

Sermaye

28.800

100,00

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 45’dir (31 Aralık 2018: 41).
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup aşağıdaki adreste faaliyet göstermektedir:
Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul
Şirket, faktoring faaliyetlerini tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) sürdürmektedir.
Şirket’in 31 Aralık 2019 itibarıyla şube sayısı 3’tür (31 Aralık 2018: Şube: 3).
Ödenecek temettü:
Rapor tarihi itibarıyla Şirket’in almış olduğu herhangi bir temettü dağıtım kararı bulunmamaktadır.
Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış
ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirket, finansal tablolarını, Bin Türk Lirası (“TL”) olarak, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ,
genelge ve yapılan açıklamalar; ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama
Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak
hazırlamıştır.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan türev finansal araçlar haricinde, tarihi maliyet
esasına göre hazırlanmaktadır.
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
2.1.2 Geçerli ve Raporlama Para Birimi
Şirket’in kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade
edilmiştir.
2.1.3 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.1.4 Netleştirme
Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve
finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını
aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek
bilançoda net tutarları ile gösterilir.
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BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)

2.1.5 İşletmenin Sürekliliği
Finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından
fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımları altında işletmenin sürekliliği
esasına göre hazırlanmıştır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in ertelenmiş vergi hesaplamasında dikkate alınan 33.865 TL
tutarında kullanılmamış geçmiş yıl mali zararı bulunmaktadır. Dipnot 21 - iv)’de açıklandığı üzere, 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 5 inci maddesindeki değişikliğe
istinaden Şirket, 25 Şubat 2020 yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde asgari ödenmiş sermayesini
50 milyon tam TL’ye arttırması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplamda
(8.599) TL tutarında geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, ilgili sermaye artışının içsel kaynaklar yerine
ortaklardan nakden karşılanması gerekmektedir. İlaveten, Dipnot 20’de açıklandığı üzere, Şirket ortağı
Bica Holding A.Ş.’nin 2.552 TL tutarında borcu bulunmaktadır. Dipnot 21 - iii)’de detaylandırıldığı
üzere, Şirket’in 31 Aralık 2019 itibarıyla (49.937) TL net yabancı para pozisyonu riski bulunmaktadır.
Şirket yönetimi, 2020 yılında iş süreçlerini, satış kanalını ve ilgili personel kadrosunu geliştirerek,
faktoring işlem hacmini ve gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bunlarla birlikte, Şirket’in ortakları
Şirket’e olan finansal ve operasyonel desteğini sürdürmeye devam etmektedir.
2.2.

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

2.2.1 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal
durum tablosunu, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosu ile;
1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap
dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
2 Mayıs 2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” kapsamında finansal tabloların TFRS 9’a uyumlu olacak
şekilde hazırlanması için finansal tabloların biçim ve içeriklerinde 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca TFRS 9’un geçiş hükümlerine uygun olarak önceki
dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiş olup önceki döneme ait finansal bilgiler
önceki formatta sunulmuştur. 2019 ve 2018 dönemlerine ilişkin muhasebe politikaları ve kullanılan
değerleme esasları devam eden dipnotlarda ayrıca sunulmuştur.
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2.2.

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile
uyumlu finansal tablolar hazırlanırken standartlardaki değişiklikler ve yorumlar dipnotlarda aşağıdaki
şekilde gösterilmelidir:
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
•

TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir:
bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate
alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa
edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı
nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki
fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca
yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

•

TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”;
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi
yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur.

•

TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile
birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin
yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar.
Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem
için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak
zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için
gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım
hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve
düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler
açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin
birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni
standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve
kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre
bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o
varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama
işlemi içermektedir.
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Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (Devamı)

•

TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum
Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS
12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket
tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi
ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu;
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri,
alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir.

•

2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:
•
•
•
•

•

TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce
edindiği payı yeniden ölçer.
TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette
daha önce edindiği payı yeniden ölçmez.
TMS 12 ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde
muhasebeleştirir.
TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa
hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak
değerlendirir.

TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine
getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir:
•
•

Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet
maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;
Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme,
ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa
bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın
finansal tablolara alınması.
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
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Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (Devamı)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler:
•

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu”
ve TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki
değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:
i)
ii)
iii)

TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı
önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve
önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi

•

TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.

•

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar.
Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten
korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten
korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR bazlı
sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu kolaylaştırıcı
uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir.

•

TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren
TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine
sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişiklik olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Aşağıda detaylı olarak anlatıldığı üzere
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlülüğe giren TFRS 16 “Kiralamalar” standardı dışında Şirket’in
cari dönem içerisinde önemli bir muhasebe politikası değişikliği bulunmamaktadır.
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Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri söz
konusu TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak; herhangi bir geçiş hükmü yer
almıyorsa, veya muhasebe politikasında isteğe bağlı önemli bir değişiklik yapılmışsa geriye dönük
olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira
yükümlülüğü yansıtır.
Kullanım hakkı varlığı
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:
a)
b)
c)

Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm
kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar,
Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve

Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:
a)
b)

birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve
kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.

Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında
yer alan amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın
mülkiyetini Şirket’e devretmesi durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Şirket’in bir satın
alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi durumunda, Şirket kullanım hakkı varlığını kiralamanın
fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer
durumlarda, Şirket kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere söz
konusu varlığın faydalı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar.
Şirket kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen
herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
standardını uygular.
Kira yükümlülüğü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi
durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. Şirket, bu oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak
varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte
ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur:
a)
b)
c)
d)

Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,
Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya
oran kullanılarak yapılan değişken kira ödemeleri,
Şirket’in satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu
opsiyonun kullanım fiyatı ve
Kiralama süresinin Şirket’in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi
durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.
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Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:
a)
b)
c)

Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,
Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve
Defter değerini yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde ya da
revize edilmiş özü itibarıyla sabit olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçer.

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan
bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla
belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranıdır. Şirket, bu oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiralamanın fiilen
başladığı tarihten sonra, Şirket, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki değişiklikleri yansıtacak
şekilde yeniden ölçer. Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında
düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
Şirket, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira
ödemelerini revize edilmiş bir iskonto oranı üzerinden indirgeyerek yeniden ölçer:
a)
b)

Kiralama süresinde bir değişiklik olması. Şirket, revize edilmiş kira ödemelerini revize edilmiş
kiralama süresine dayalı olarak belirler.
Dayanak varlığın satın alınmasına yönelik opsiyona ilişkin değerlendirmede değişiklik olması.
Şirket, revize edilmiş kira ödemelerini, satın alma opsiyonu kapsamında ödenecek tutarlardaki
değişikliği yansıtacak şekilde belirler.

Şirket, kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımnî faiz
oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda
ise Şirket’in yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirler.
Şirket, aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde kira yükümlülüğünü, revize edilmiş kira
ödemelerini indirgeyerek yeniden ölçer:
a)

b)

Bir kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda değişiklik olması. Şirket,
revize edilmiş kira ödemelerini, kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen
tutarlardaki değişikliği yansıtacak şekilde belirler.
Gelecekteki kira ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen
bir değişimin sonucu olarak bu ödemelerde bir değişiklik olması. Şirket, kira yükümlülüğünü söz
konusu revize edilmiş kira ödemelerini yansıtmak için yalnızca nakit akışlarında bir değişiklik
olduğunda yeniden ölçer.

Şirket, kalan kiralama süresine ilişkin revize edilmiş kira ödemelerini, revize edilmiş sözleşmeye bağlı
ödemelere göre belirler. Şirket, bu durumda değiştirilmemiş bir iskonto oranı kullanır.
Şirket, kiralamanın yeniden yapılandırılmasını, aşağıdaki koşulların her ikisinin sağlanması durumunda
ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirir:
a)
b)

Yeniden yapılandırmanın, bir veya daha fazla dayanak varlığın kullanım hakkını ilave ederek,
kiralamanın kapsamını genişletmesi ve
Kiralama bedelinin, kapsamdaki artışın tek başına fiyatı ve ilgili sözleşmenin koşullarını
yansıtmak için söz konusu tek başına fiyatta yapılan uygun düzeltmeler kadar artması.
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Şirket - kiralayan olarak
Şirket’in kiralayan olarak kiralamalarının tamamı operasyonel kiralamadır. Operasyonel kiralamalarda,
kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar veya diğer
dönen varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit
tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket, bir kiralama bileşeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama niteliği taşıyan veya taşımayan
bileşen içeren bir sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müşterilerle yapılan
sözleşmelerden doğan hasılat” standardını uygulayarak dağıtır.
TFRS 16 Kiralamalar standardına ilk geçiş
Şirket, TMS 17 “Kiralama İşlemleri” nin yerini alan TFRS 16 “Kiralamalar” standardını ilk uygulama
tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla uygulamıştır. Şirket, basitleştirilmiş geçiş uygulamasını
kullanarak önceki yıl için karşılaştırılabilir tutarları yeniden düzenlememiştir. Bu yöntem ile tüm
kullanım hakkı varlıkları, uygulamaya geçişteki kiralama borçları (peşin ödemesi yapılan veya tahakkuk
eden kiralama maliyetlerine göre düzeltilmiş) tutarından ölçülmüştür.
İlk uygulama sırasında, Şirket daha önce TMS 17’ye uygun olarak operasyonel kiralama olarak
sınıflandırılan kiralamalarına ilişkin kiralama yükümlülüğü kaydetmiştir. Bu yükümlülükler kalan kira
ödemelerinin 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla alternatif borçlanma faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş
bugünkü değerinden ölçülmüştür. Şirket’in 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kullandığı alternatif borçlanma
oranlarının ağırlıklı ortalaması Türk Lirası için % 30,49’dur.
Daha önce finansal kiralama olarak sınıflandırılan kiralamalara ait varlık kullanım hakkı ve
yükümlülüğü söz konusu varlıkların geçiş öncesindeki taşınan değerinden ölçülmüştür.
Binalar

Toplam

1 Ocak 2019
Dönem içi girişler
Dönem içi amortisman giderleri

274
(49)

274
(49)

Varlık kullanım hakkı - 31 Aralık 2019

225

225

Şirket’in kiralama yükümlülüklerindeki faiz giderleri 73 TL’dir.
Uzatma ve sonlandırma opsiyonları
Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak
belirlenmektedir. Kontratlarda yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı Şirket
ve kiralayan tarafından müştereken uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Şirket, kiralama süresini
söz konusu uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları kontrata göre Şirket’in inisiyatifindeyse ve
opsiyonların kullanımı makul derecede kesinse kiralama süresine dahil ederek belirlemektedir.
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Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Bir faaliyet bölümü, Şirket’in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan
işlemlerden doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim
Kurulu (karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden
geçirilen, performansı ölçülen ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır.
Şirket’in bütün faaliyetleri tek bir coğrafi bölgede, Türkiye’de gerçekleşmekte ve tek bir ticari alanda
yürütülmektedir. Bu nedenle coğrafi bölümlere ve faaliyet bölümlerine göre raporlama yapılmamıştır.
2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

(a)

Finansal araçlar

Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirket’in
bilançosunda yer alır.
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatıkoşulunu taşıyan bir kontrata
bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır
veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve
“kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı
olarak yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında belirlenir.
(i)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Şirket’in finansal varlığı elde etmesinin başlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma olması,
finansal varlığın Şirket’in hep birlikte yönettiği tanımlanmış bir finansal araç portföyünün bir parçasını
oluşturması ve finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde
olduğu gibi finansal varlığın kısa vadede oluşan karının realite edilecek olması durumunda söz konusu
finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak
sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun
değerleriyle değerlenmesi sonucu oluşan kazanç ya da kayıp, kar/zararda muhasebeleştirilir. kar/zarar
içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal varlıktan elde edilen faiz
ve/veya temettü tutarını da kapsar.
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(ii)

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her
bilanço tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu zarar
olayının ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit akımları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve
alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın esas
faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü direkt varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler,
kar veya zarar içinde muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliniyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar / zararda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
(iii)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını
da kapsar.

19

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

(iv)

Diğer finansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini
nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
(v)

Türev finansal araçlar

Vadeli döviz sözleşmeleri de dahil olmak üzere türev finansal araçlar, finansal tablolara gerçeğe uygun
değerleri ile yansıtılır ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde yine gerçeğe uygun değerleri üzerinden
değerlenir. Türev finansal araçlarından elde edilecek kar veya zararların finansal tablolara yansıtılması,
türev finansal araçlarının sınıflandırmasına göre değişmektedir. Türev finansal araçlar her ne kadar
Şirket’in risk yönetimi çerçevesinde kullanılsalar da, riskten korunma muhasebesi yönünden gerekli
koşulları taşımaması nedeniyle finansal tablolara ilk olarak alım sırasında oluşan masrafları da içeren
gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılır ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun
değerleri üzerinden değerlenir. Bu enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen
değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar kar veya zarar olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir.
b)

Maddi duran varlıklar ve amortisman

(i)

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, gayrimenkuller dışında, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için
31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve
31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş
amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır (bkz. Not 2.4 (d)). Maddi duran varlıklar içinde
yer alan gayrimenkuller ise yeniden değerleme yeniden değerlenmiş tutarlarıyla ifade edilir. Yeniden
değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki
dönemlerde oluşan birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü düşülerek tespit edilir. Yeniden
değerlemeler bilanço tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık
göstermeyecek şekilde düzenli aralıklarla yapılır.
Söz konusu gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış, özkaynaktaki yeniden
değerleme fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi duran varlıkla ilgili
daha önceden kar veya zarar tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda öncelikle
söz konusu değer düşüklüğü nispetinde kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Bahse konu
gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha
önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması durumunda
kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Yeniden değerlenen gayrimenkullerin amortismanı kar veya zarar
tablosunda yer alır. Yeniden değerlenen gayrimenkul satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden
değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan dağıtılmamış karlara transfer edilir. Varlık bilanço dışı
bırakılmadıkça, yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış karlara transfer yapılmaz.
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(ii)

Sonradan ortaya çıkan giderler

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmek için katlanılan masraflar aktifleştirilir.
Sonradan ortaya çıkan harcamalar, söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte
ise aktifleştirilebilir. Tüm diğer gider kalemleri oluştukça göre kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
(iii)

Amortisman

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya
montaj tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
Maddi duran varlıkların ortalama faydalı ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Tanım

Yıl

Mobilya ve demirbaşlar
Taşıtlar
Binalar

3-5 yıl
5 yıl
50 yıl

Özel maliyetler, kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden
doğrusal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur.
(iv)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa
koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde kar veya
zarar tablosuna dahil edilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte
herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan
kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe
uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki
tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe
uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre
gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin
gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular.
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(c)

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılım lisansları ve hakları temsil etmektedir. Bilgisayar
yazılım lisansları ve hakları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004
tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004
tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı
değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları, ilgili varlıkların
tahmini faydalı ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini aşmamak
kaydıyla doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Maddi olmayan duran varlıkların faydalı
ömürleri 3 yıldır.
(d)

Değer düşüklüğü

Finansal varlıklar
Finansal varlık veya finansal varlık grupları, her raporlama dönemi sonunda değer düşüklüğüne
uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal
varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Faktoring alacakları
hariç, etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer
düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile kayıtlı değeri arasındaki farktır.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar veya zarar tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Faktoring alacakları, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. İlk kayıt
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde faktoring alacakları, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmektedir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar
haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
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Tahsili ileride şüpheli olabilecek faktoring alacakları için karşılık ayrılmakta ve gider yazılmak suretiyle
cari dönem karından düşülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığı, mevcut faktoring alacakları ile ilgili
ileride çıkabilecek muhtemel zararları karşılamak amacıyla, Şirket’in kredi portföyü, kalite ve risk
açısından değerlendirilerek, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak
ayırdığı tutardır. Şirket, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, tahsili vadesinden itibaren 90 günden fazla
geciken ancak 180 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az
%20’si oranında, tahsili vadesinden itibaren 180 günden fazla geciken ancak 360 günü geçmeyen
faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden
itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra,
%100’ü oranında özel karşılık ayırır.
Tahsili 360 günden az gecikmiş olan faktoring alacakları “Takipteki Alacaklar” altında bulunan “Tasfiye
Olunacak Alacaklar” olarak, tahsili 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring alacakları ise “Zarar
Niteliğindeki Alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Finansal olmayan varlıklar
Şirket’in finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri her raporlama tarihinde herhangi bir değer
düşüklüğü göstergesi olup olmadığı konusunda gözden geçirilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa,
varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutarı aşıyorsa değer
düşüklüğü kayıtlara alınır. Diğer varlıklardan veya şirketlerden bağımsız olarak nakit akımı yaratan en
küçük ayrıştırılabilir varlık grubu, nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Değer düşüklükleri kar veya
zarar tablosuna kaydedilir.
Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya gerçeğe uygun
değerden satış masraflarının düşülmesi ile elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım
değeri, söz konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın
zaman değeriyle söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto
edilmesi suretiyle hesaplanır.
Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer
düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması
durumunda değerlendirilir. Değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan
tahminlerde değişiklik olması durumunda iptal edilir. Değer düşüklüğü, yalnızca varlığın belirlenen
kayıtlı değerini aşmayacak kadar amortisman ve itfa payı netleştirildikten sonra yok ise, iptal edilir.
(e)

Sermaye artışları

Mevcut ortaklardan olan sermaye artışları, yıllık genel kurullarda onaylanıp tescil olunan nominal
değerleri üzerinden muhasebeleştirilir.
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(f)

Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket çalışanlarının emekliliğinden doğan ve Türk İş Kanunu’na göre
hesaplanan muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerine indirgenmiş tutarına göre ayrılmaktadır.
Çalışanlar tarafından hak edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda
muhasebeleştirilir. Yükümlülük tutarı devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak
hesaplanmaktadır.
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”, şirketlerin istatistiksel
değerleme yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanmasını
öngörmektedir. Dolayısıyla Şirket’in muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri aşağıdaki tabloda yer
alan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıştır.

İskonto oranı (%)
Beklenen maaş / limit artış oranı (%)
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı (%)

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

4,2
8,0
68

4,8
10,6
71

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğü 6.730,15 tam TL üzerinden hesaplanmaktadır
(31 Aralık 2018: 6.017,60 tam TL).
(g)

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

TMS 37, “Karşılıklar, koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”nda
belirtildiği üzere herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması
gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa Şirket söz konusu hususları ilgili finansal tablolara
ilişkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu
durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit
çıkışlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde
kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır.
Koşullu varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır.
(h)

Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi

(i)

Faktoring gelirleri

Faktoring hizmet gelirleri müşterilere yapılan peşin ödemeler üzerinden tahsil edilen faiz gelirlerinden
ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Faktoring işlemlerine konu olan fatura toplamı üzerinden
alınan belirli bir yüzde miktarı faktoring komisyon gelirlerini oluşturmaktadır. Faktoring faiz ve
komisyon gelirleri tahakkuk esasına göre etkin faiz oranı yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir.
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(ii)

Diğer faaliyet gelir ve giderleri

Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilirler.
(iii)

Finansman gelir ve giderleri

Finansman gelir ve giderleri, tahakkuk esasına göre etkin faiz oranı yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir.
(i)

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Gelir vergileri, cari dönem vergisi (kurumlar vergisi) ile ertelenmiş vergiyi içermektedir.
Kurumlar Vergisi
Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama tarihinde
geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü
ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergi, varlıkların ve borçların ilişikteki finansal tablolarda gösterilen değerleri ile varlıkların
ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi, varlıkların
oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenilen vergi oranları
üzerinden hesaplanır ve kar veya zarar tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
TMS 12, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca ertelenmiş vergi yükümlülüğü
veya varlığı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında
yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş
vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda kaydedilir. Finansal
tablolara önceki dönemlerde yansıtılmış olan ertelenmiş vergi varlığının tamamından veya bir kısmından
artık fayda sağlanılamayacağı anlaşıldığı takdirde söz konusu tutar aktiften silinir. Ertelenmiş vergi varlığı
ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü, kanunen vergi varlıkları ve vergi yükümlülüklerinin mahsuplaştırılmasına
ilişkin bir yasal hak olması ve ertelenmiş vergilerin aynı mali otoriteye bağlı olması durumunda ve ertelenmiş
vergi varlıklarının elde edilmesi ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin eş zamanlı
olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir.
Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için
hesaplanırken, ertelenmiş vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
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(j)

İlişkili taraflar

TMS 24, “İlişkili Tarafların Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”; hissedarlık,
sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde
kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili
kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri,
kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer
edilmesini içermektedir.
Bu finansal tablolar açısından Şirket’in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup
şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır
(Not 20).
(k)

Hisse başına kazanç

Kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karı veya zararının, şirket hisse
senetlerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı ortalama
hisse adedi, dönem başındaki adi hisse senedi sayısı ve dönem içinde geri alınan veya ihraç edilen hisse
senedi sayısının bir zaman-ağırlığı faktörü ile çarpılarak toplanması sonucu bulunan hisse senedi
sayısıdır. Zaman ağırlığı faktörü belli sayıda hisse senedinin çıkarılmış bulunduğu gün sayısının toplam
dönemin gün sayısına oranıdır.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse
sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
(l)

Raporlama döneminden sonraki olaylar

Raporlama tarihi ile finansal tabloların yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya
aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS 10, “Raporlama Döneminden Sonraki Olaylara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı”, hükümleri uyarınca raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var
olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması
durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarını yeni
duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini
gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
(m)

Nakit akış tablosu

Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere
nakit akış tablolarını düzenlemektedir.
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in
faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili
nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve
elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit
akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini
gösterir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, nakit akış tablosuna baz olan nakit ve nakde eşdeğer
varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

2
814

5
673

816

678

Nakit
Bankalar

(n)

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Şirket’in, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için
kullandığı bilgileri de içeren faaliyet bölümleri bulunmamaktadır.
(o)

Kur değişiminin etkileri

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL’ye çevrilmektedir.
Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda
TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, kar veya zarar tablosuna
yansıtılmaktadır. Makul değerleri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar
ve borçlar makul değerlerinin belirlendiği günün kurundan TL’ye çevrilerek ifade edilmektedir.
Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2018

31 Aralık 2019

5,2609
6,0280

5,9402
6,6506

ABD Doları
Avro
(p)

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar

Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış
için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu
varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur.
2.5

Önemli muhasebe değerlendirme tahmin ve varsayımları

Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin
ya da açıklanan koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu
tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden
farklılık gösterebilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5

Önemli muhasebe değerlendirme tahmin ve varsayımları (Devamı)

Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilecek ve gelecek yıl içinde varlık ve yükümlülüklerin
taşınan değerlerinde önemli değişikliğe sebep olabilecek önemli değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlığının tanınması
Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir.
Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket’in
bundan sonraki dönemlerde kar edeceği tahminlerine dayanır. İş planı, Şirket’in koşullar dahilinde
makul sayılan beklentilerini baz alır.
Şirket, BDDK tarafından yayımlanan ve 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak ayırmış olduğu mali zararları
üzerinden ertelenmiş vergi aktifi yaratmaktadır. Şirket, mali zararları üzerinden yaratmış olduğu
ertelenmiş vergi aktiflerini gelecek dönemlerde kurumlar vergisi matrahında bir indirim kalemi olarak
kullanabileceğini ve vergi avantajından yararlanabileceğini öngörmektedir.
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla net 2.993 TL ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır
(31 Aralık 2018: 1.679 TL ertelenmiş vergi varlığı).
Mali zararlar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleştirilirken,
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması koşuluyla muhasebeleştirilmektedir.
Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplamda 33.865 TL (31 Aralık 2018: 23.318 TL) tutarında
kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları için ertelenmiş vergi varlığı ayırmıştır.
Şirket'in iş planları çerçevesinde yaptığı önemli tahminler; bilanço tarihinden sonraki bir yıla ilişkin
döviz kurları ve faktoring gelirlerinin hacmidir. Döviz kurlarının %10 artması durumunda, diğer tüm
değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, finansal tablolarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi
varlığı 1,077 bin TL azalacaktır. Faktoring gelirlerinin %10 azalması durumunda diğer tüm
değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, finansal tablolarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi
varlığı 875 bin TL azalacaktır. Faktoring gelirlerinin %10 artması durumunda ise konsolide finansal
tablolarda muhasebeleştirilen birikmiş zararlar üzerinden ayrılan ertelenmiş vergi varlığında herhangi
bir değişiklik olmayacaktır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Ertelenmiş Vergi
Şirket’e ait yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan ertelenmiş vergi borcu ve ertelenmiş vergi
varlık hesaplamasında, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen ekonomik faydaları satış ve kira
gelirleri yoluyla elde edilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri ile vergiye
esas değeri arasındaki farktan %22 ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5

Önemli muhasebe değerlendirme tahmin ve varsayımları (Devamı)

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri yatırım bölgesinde ve değerlendirilen yatırım
kategorisinde tecrübesi olan ve genel kabul görmüş SPK lisansına sahip profesyonel yeterliliğe sahip
bağımsız değerleme uzmanları tarafından çeşitli tahmin ve varsayımlar kullanılarak belirlenir.
Değerlemeler karşılaştırılabilir kiralar, iskonto oranları, cari piyasa işlemlerinin getiri ve satış fiyatları
dikkate alınarak piyasa koşullarına uygun bir şekilde yapılır ve yatırım amaçlı gayrimenkuller yatırımı
için iskonto edilmiş nakit akımları, proje halindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerin için ise inşaat
ruhsatı alınmamış projeler için emsal yöntemi, inşaat ruhsatı alınmış ve inşaat planı yapılmış
gayrimenkuller için indirgenmiş nakit akımlar yöntemi kullanılır. Bu tahmin ve varsayımlarda,
gelecekte ortaya çıkabilecek degişiklikler Şirket’in finansal tablolarında önemli ölçüde etkiye neden
olabilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin tahmin ve varsayımlar Not 8’da sunulmuştur.
Faktoring alacakları üzerindeki değer düşüklükleri:
Faktoring alacaklarından gelecekte oluşacak nakit akımlarının zamanlaması ve tutarını tahmin
edebilmek için kullanılan varsayımlar ve yöntemler faktoring alacakları üzerindeki değer düşüklüğü
tahminleri ile gerçekleşen kayıplar arasındaki farkı gidermek için sık sık gözden geçirilmektedir. Şirket,
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal
Tabloları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak söz konusu yönetmelikte belirtilen şartlara
göre faktoring alacaklarına ilişkin özel karşılıklarını finansal tablolarına yansıtmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket bu yönetmeliğe göre değer düşüklüğüne uğramış faktoring
alacakları için 8.844 TL (31 Aralık 2018: 30.270 TL) tutarında özel karşılık ayırmıştır (Dipnot 4).

3.

NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, nakit değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

2

5

2

5

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

814
558
256

673
558
115

814

673

Kasa

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, bankaların detayı aşağıdaki gibidir:

Bankalar
-Vadeli mevduatlar
-Vadesiz mevduatlar
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3.

NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR (Devamı)

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle, Şirket’in vadeli mevduatı üç aydan kısa vadeli olup, TL cinsinden vadeli
mevduatların etkin faiz oranı %11,02’dır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların üzerinde
22 TL tutarında faiz tahakkuku bulunmaktadır (31 Aralık 2018: Vadeli mevduatı üç aydan kısa vadeli
olup, TL cinsinden vadeli mevduatların etkin faiz oranı %22,26’dır. Vadeli mevduatların üzerinde
3 TL tutarında faiz tahakkuku bulunmaktadır.)
Nakit akış tablosuna baz olan orjinal vadesi 3 aydan kısa olan nakit ve nakit benzeri değerler vadeli
mevduatlar üzerindeki faiz tahakkuklarını içermemektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla nakit akış
tablosundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar toplamı 794 TL’dir (31 Aralık 2018: 675 TL).
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla mahkemeler için alınan teminat mektubunun teminatı olarak Şirket’in
banka hesabında 558 TL vadeli mevduat olarak tutulmaktadır. (31 Aralık 2018: 558 TL).

4.

FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI

Faktoring Alacakları

Yurtiçi faktoring alacakları
Takipteki faktoring alacakları
Brüt faktoring alacakları

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

98.520
11.761

77.045
34.016

110.281

111.061

Takipteki faktoring alacakları değer düşüklüğü karşılığı (-)
Kazanılmamış gelirler (-) (*)

(8.844)
(3.265)

Faktoring alacakları, net

98.172

(*)

(30.270)
(4.735)
76.056

Kazanılmamış faiz gelirleri faktoring alacaklarının vadeleri üzerinden hesaplanan peşin tahsil edilmiş
gelirlerin ilgili finansal durum tablosu tarihi itibarıyla kar veya zarar tablosuna intikal ettirilmemiş kısmını
ifade etmektedir.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in faktoring alacaklarının tahsili için alınan çek ve senetlerin
toplam tutarı 284.685 TL (31 Aralık 2018: 240.840 TL)’dir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket,
faktoring alacaklarına karşılık müşterilerinden 2.491.621 TL tutarında ipotek, çek ve munzam senet
almıştır (31 Aralık 2018: 1.520.617 TL).
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in brüt faktoring alacaklarının faiz çeşitliliği detayları
aşağıda sunulmuştur.

Sabit oranlı

30

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

110.281

111.061

110.281

111.061
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4.

FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI (Devamı)

Faktoring alacakları aşağıdaki gibi analiz edilebilir:

Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış
Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış
Değer düşüklüğüne uğramış
Brüt toplam

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

94.729
526
11.761

109.985
1.077
34.016

107.016

145.078

Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı (-)

(8.844)

(30.270)

Net faktoring alacakları

98.172

114.808

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, takipteki faktoring alacaklarının gecikme süreleri ve özel
karşılık dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
Toplam takipteki
Ayrılan
alacaklar
karşılık (-)

31 Aralık 2018
Toplam takipteki
Ayrılan
alacaklar
karşılık (-)

Vadesi 3-6 ay geçen
Vadesi 6-12 ay geçen
Vadesi 1 yıl ve üzeri geçen

780
980
10.001

(154)
(490)
(8.200)

1.432
1.869
30.715

(286)
(934)
(29.050)

Toplam

11.761

(8.844)

34.016

(30.270)

Takipteki faktoring alacaklarına ilişkin değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Dönem başı - 1 Ocak
Ayrılan karşılık tutarı (Not 25)
Tahsilatlar (-) (Not 23)
Kayıttan düşülen takipteki alacaklara ilişkin karşılıklar (-) (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)

2019

2018

30.270

27.742

3.941
(649)
(24.718)

3.430
(902)
-

8.844

30.270

Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te yapılan değişikliğe istinaden kayıttan düşülen tutar 24.718 TL olup, takibe dönüşüm
oranına etkisi 17 baz puandır.
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4.

FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI (Devamı)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, toplam faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık
2019

Oran (%)

31 Aralık
2018

Oran (%)

29.327
14.195
6.423
5.606
5.437
5.404
4.099
3.781
3.624
3.407
3.404
3.155
2.861
1.899
1.549
1.102
933
828
812
312
210
116
18
18
1
-

29,77
14,41
6,52
5,69
5,52
5,48
4,16
3,84
3,68
3,46
3,45
3,20
2,90
1,93
1,57
1,12
0,95
0,84
0,82
0,32
0,21
0,12
0,02
0,02
-

19.922
8.452
5.325
3.024
2.447
5.972
3.900
2.582
3.189
4.011
1.763
2.563
4.013
1.850
1.372
1.346
365
382
1.337
250
1.669
1.050
119
34
108

25,86
10,97
6,91
3,92
3,18
7,75
5,06
3,35
4,14
5,21
2,29
3,33
5,21
2,40
1,78
1,75
0.47
0,50
1,74
0,32
2,17
1,36
0,15
0,04
0,014

98.520

100,00

İnşaat
Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi
Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi
Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi
Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri
Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Madde Üretimi
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık
Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme
Nükleer Yakıt, Petrol Ür., Kömür Ürünleri Sanayi
Otel ve Restorantlar (Turizm)
Makine ve Techizat Sanayi
Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif. Sanayi
Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri Basım Sanayi
Emlak Komisyon, Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması
Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Ulaşım Araçları Sanayii
Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi
Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması
Eğitim
Finansal Aracılık

77.045

100,00

Faktoring Borçları
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli faktoring borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Faktoring borçları

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

197

355

197

355

Faktoring borçları, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş olup, raporlama tarihi itibarıyla ilgili
faktoring müşterileri hesabına yatırılmamış tutarları ifade etmektedir.
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5.

ALINAN KREDİLER VE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibariyla alınan kredilerin para birimi bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

TL

31 Aralık 2018

TL

Faiz
oranı (%) (*)

TL

Faiz
oranı (%) (*)

67.741

10,32 - 28,87

50.419

18,38 - 42,40

67.741
(*)

50.419

Faiz oranları, 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibariyla açık olan alınan kredilerin en düşük ve en yüksek
oran aralığını ifade etmektedir.

İhraç edilen menkul kıymetler

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

9.914

9.272

9.914

9.272

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

ISIN KODU
TRFBASR71910
TRFBASR71928
TRFBASR12021
TRFBASR12013

İhraç
tarihi

İhraç edilen
nominal
tutar

İtfa
tarihi

Satış
yöntemi

Kupon
dönemi

25 Ocak 2019
25 Ocak 2019
24 Temmuz 2019
24 Temmuz 2019

6.000
4.000
6.000
4.000

19 Temmuz 2019
19 Temmuz 2019
14 Ocak 2020
17 Ocak 2020

Nitelikli yatırımcıya satış
Nitelikli yatırımcıya satış
Nitelikli yatırımcıya satış
Nitelikli yatırımcıya satış

İskontolu
İskontolu
İskontolu
İskontolu

Şirket, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 4
adet bono ihraç etmiştir. 1- 25 Ocak 2019 tarihinde 6.000.-TL tutarında 175 gün vadeli, iskontolu
TRFBASR71910 ISIN kodlu, 2- 25 Ocak 2019 tarihinde 4.000.-TL tutarında 179 gün vadeli, iskontolu
TRBASR71928 ISIN kodlu, 25 Ocak 2019 tarihinde 6.000.-TL tutarında 177 gün vadeli, iskontolu
TRBASR12021 ISIN kodlu, 25 Ocak 2019 tarihinde 4.000.-TL tutarında 174 gün vadeli, iskontolu
TRBASR12013 ISIN kodlu bono ihraç etmiştir. Söz konusu tahvillerin hepsi itfa tarihlerinde
ödenmiştir.
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

ISIN KODU
TRFBASR71811
TRFBASR11916

İhraç
tarihi

İhraç edilen
nominal
tutar

İtfa
tarihi

Satış
yöntemi

Kupon
dönemi

25 Ocak 2018
23 Ocak 2018

8.000
9.000

23 Temmuz 2018
22 Ocak 2019

Nitelikli yatırımcıya satış
Nitelikli yatırımcıya satış

İskontolu
Kuponlu

Şirket, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 23 Ocak 2018 tarihinde 9.000 TL
tutarında 364 gün vadeli, 3 ay da bir sabit faizli kupon ödemeli TRFBASR11916 ISIN kodlu ve yine
halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 25 Ocak 2018 tarihinde 8.000 TL
tutarında 179 gün vadeli, iskontolu TRFBASR71811 ISIN kodlu bono ihraç etmiştir. Söz konusu
tahvillerden TRFBASR71811 ISIN kodlu bono 23 Temmuz 2018 tarihinde itfa olmuştur.
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5.

ALINAN KREDİLER VE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Devamı)

Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşan finansal
borçlarının hareket tablosu aşağıdaki sunulmuştur.

Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ihraç edilen menkul kıymetler
Dönem içinde ödenen ihraç edilen menkul kıymetler
(faiz dahil) (-)
Faiz ve kur farklarına ilişkin tahakkuklar
Dönem sonu - 31 Aralık

6.

2019

2018

9.272

17.244

20.000

17.000

(19.444)
86
9.914

(25.244)
272
9.272

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki
gibidir:

Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralama borçları

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

49.936
248

45.261
-

50.184

45.261

Asgari kira
ödemeleri
31 Aralık 2019

Asgari kira
ödemelerinin
bugünkü değeri
31 Aralık 2019

Finansal kiralama borçlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:

Finansal kiralama borçları
Bir yıl içinde
Bir ile beş yıl arasındakiler
Beş yıldan uzun
Eksi: geleceğe ait finansal giderler
Kiralama yükümlülüğünün bugünkü değeri

4.189
53.109
3.818
(11.180)
49.936

Eksi 12 ay içinde ödenecek borçlar (kısa vadeli borçlar)
12 aydan sonra ödenecek borçlar
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6.

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Devamı)
Asgari kira
ödemeleri
31 Aralık 2018

Asgari kira
ödemelerinin
bugünkü değeri
31 Aralık 2018

Finansal kiralama borçları
Bir yıl içinde (*)
Bir ile beş yıl arasındakiler
Beş yıldan uzun
Eksi: geleceğe ait finansal giderler
Kiralama yükümlülüğünün bugünkü değeri

3.074
51.935
3.460
(13.208)
45.261

41.843
3.418
45.261

Eksi 12 ay içinde ödenecek borçlar (kısa vadeli borçlar)
12 aydan sonra ödenecek borçlar

45.261

(*)

Şirket 24 Ekim 2018 tarihinde Finansal Kiralama Sözleşmesine ilişkin tadil sözleşmesi imzalamıştır. Bu
kapsamda Şirket 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bir yıl içerisinde anapara ödemesi gerçekleştirmeyecektir.
Finansal kiralama tadil sözleşmesinde vade değişmemiştir.

7.

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN
FİNANSAL VARLIKLAR

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
finansal varlıklar borsaya kote olmayan hisse senedi yatırımlarından oluşmaktadır. Gerçeğe uygun değer
farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar elde etme maliyetlerinden değer düşüklükleri
düşülerek finansal tablolara yansıtılmıştır.
31 Aralık 2018

31 Aralık 2019

-

-

Gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla finansal varlıkların detayı aşağıdaki sunulmuştur.

Güney Mensucat San. Ve Tic. AŞ (1)

(1)

Hisse
oranı (%)

Maliyet
değeri

Değer
düşüklüğü

Defter
değeri

11,00

6.447

(6.447)

-

6.447

(6.447)

-

Güney Mensucat San. Ve Tic. AŞ’nin faaliyetleri durdurulmuştur ve şirket ile ilgili olarak iflas kararı
alınmıştır.
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7.

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN
FİNANSAL VARLIKLAR (Devamı)

Değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Dönem başı bakiyesi, 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem içinde satılan finansal varlık

6.447
-

6.447
-

Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık

6.447

6.447

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

918
478
108
55
88
83
2

541
821
199
143
77
74
2

1.732

1.857

8.

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer borçlar
Kazanılmamış faktoring komisyonları ve masrafları (1)
Satıcılara borçlar
Ödenecek BSMV
Ödenecek KDV
Ödenecek primler
Ödenecek gelir vergisi
Ödenecek damga vergisi

(1)

Kazanılmamış faktoring komisyonları ve masrafları, faktoring alacaklarının vadeleri üzerinden hesaplanan
peşin tahsil edilmiş komisyon gelirlerinin ilgili finansal durum tablosu tarihi itibarıyla kar veya zarar
tablosuna intikal ettirilmemiş kısmını ifade etmektedir.

9.

KARŞILIKLAR

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla çalışan hakları yükümlülüğü karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

233
92

351
60

325

411

Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı Dipnot 2.4’te açıklanan uygulamalar ve varsayımlar çerçevesinde
hesaplanmakta olup kıdem tazminatı karşılığının 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemler
itibarıyla hareket tablosu aşağıda sunulmuştur.
2019
2018
Dönem başı - 1 Ocak

351

Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içerisindeki ödemeler (-)
Aktüeryal kayıp

65
52
(96)
(139)

Dönem sonu - 31 Aralık

233
36

284
173
8
(157)
43
351
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9.

KARŞILIKLAR (Devamı)

Kullanılmamış izin karşılığı
Kullanılmamış izin karşılıklarının 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2019

2018

Dönem başı - 1 Ocak

60

67

Cari dönemde ayrılan/(iptal edilen) karşılık, net

32

(7)

Dönem sonu - 31 Aralık

92

60

10.

MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
TFRS 16 kapsamındaki
kullanım hakları: Binalar

Birikmiş amortisman
Mobilya ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
TFRS 16 kapsamındaki
kullanım hakları: Binalar

Net defter değeri

1 Ocak
2019

İlaveler

Yeniden
değerleme
dolayısıyla
artışlar

864
1.275
6
17.091
37.194

45
5
7
-

1.139
2.690

75
-

909
1.205
13
18.230
39.884

-

274

-

-

274

56.430

331

3.829

75

60.515

1 Ocak
2019

Cari yıl
amortismanı

Değer düşüş
karşılığı

Çıkışlar

31 Aralık
2019

774
460
1
997

33
197
2
365

-

75
-

807
582
3
1.362

-

50

-

-

50

2.232

647

-

75

2.804

54.198

Çıkışlar

31 Aralık
2019

57.711
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10.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller

1 Ocak
2018

İlaveler

Yeniden
değerleme
dolayısıyla
artışlar

931
1.174
17.091
36.909

11
1.488
6
285

-

Çıkışlar

31 Aralık
2018

78
1.387
-

864
1.275
6
17.091
37.194

56.105

Birikmiş amortisman
Mobilya ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Kullanım amaçlı gayrimenkuller

Net defter değeri

56.430

1 Ocak
2018

Cari yıl
amortismanı

Değer düşüş
karşılığı

Çıkışlar

31 Aralık
2018

737
906
655

37
244
1
342

-

690
-

774
460
1
997

2.298

2.232

53.807

54.198

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, araç sigortalarında piyasa değeri üzerinden kasko yapıldığından
poliçelerde tutar yazmamaktadır. Şirketin iş yeri poliçelerinin toplam sigorta değeri 16.338 TL’dir
(31 Aralık 2018: 14.222 TL). Taşıtlar üzerinde herhangi bir taşıt kredisi ve rehni bulunmamaktadır.
(31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır). Finansal kiralama yolu ile alınan yatırım amaçlı gayrimenkul
karşılığında, Şirket tarafından Finansal Kiralama Şirketine 62.106 TL tutarında teminat senedi
verilmiştir (31 Aralık 2018: 59.150 TL).
Şirket’in kendi kullanımındaki gayrimenkulleri ile yatırım amaçlı gayrimenkulleri finansal kiralama
yolu ile edinilen gayrimenkullerden oluşmaktadır. Şirket’in hem kendi kullanımındaki hem de yatırım
amaçlı olarak sınıflanan gayrimenkulleri gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilmekte
olup, yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer artışları “Diğer Faaliyet Gelirleri” içerisinde, değer
azalışları ise “Diğer Faaliyet Giderleri” içerisinde muhasebeleştirilmekte; kendi kullanımındaki
gayrimenkullere ilişkin değer artış/azalışları ise Özkaynaklar altında, “Kar/zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/giderler” hesabında takip edilmektedir.
Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışları ile ilgili 2.690 TL tutarında değer
artışını diğer faaliyet geliri olarak muhaebeleştirmiştir (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).
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10.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer ölçümleri
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Şirket’ten bağımsız
SPK tarafından yetkilendirilmiş bir değerleme şirketi tarafından emsal değer yöntemine göre
belirlenmiştir. Değerleme şirketi, SPK tarafından yetkilendirilmiş olup sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti vermektedir ve ilgili bölgelerdeki emlakların gerçeğe uygun
değer ölçümlemesinde yeterli tecrübeye ve niteliğe sahiptir.
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
1.Seviye TL
2.Seviye TL 3.Seviye TL

Defter değeri
31 Aralık 2019
Yatırım amaçlı gayrimenkuller

39.885

-

-

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
1.Seviye TL
2.Seviye TL 3.Seviye TL

Defter değeri
31 Aralık 2018
Yatırım amaçlı gayrimenkuller

39.885

37.195

-

37.195

-

Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerince
uygulanacak tekdüzen hesap planına istinaden ‘Gayrimenkuller’ olarak sınıflandığından, finansal
tabloda maddi duran varlıklar olarak sunulmaktadır.

11.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:

Maliyet
Bilgisayar yazılımları

1 Ocak 2019

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık 2019

475

26

-

501

475

Birikmiş amortisman
Bilgisayar yazılımları

Net defter değeri

501

1 Ocak 2019

Cari yıl
itfa payları

Çıkışlar

31 Aralık 2019

470

16

7

479

470

479

5

22

39
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11.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki

gibidir:

Maliyet
Bilgisayar yazılımları

1 Ocak 2018

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık 2018

475

-

-

475

475

Birikmiş amortisman
Bilgisayar yazılımları

Net defter değeri

475

1 Ocak 2018

Cari yıl
itfa payları

Çıkışlar

31 Aralık 2018

426

44

-

470

426

470

49

5

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla işletme içerisinde oluşturulmuş maddi olmayan
duran varlığı bulunmamaktadır.

12.

ERTELENMİŞ VERGİ

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz
konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20’dir.
Bununla beraber, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı şekli ile tüm
şirketler için kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştır.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergiye konu olan birikmiş geçici farklar üzerinden
hesaplanan ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşmesi veya yükümlülüklerin
yerine getirilmesi beklenen dönemlerdeki yürürlükte olan ve ilgili vergi oranları kullanılarak
hazırlanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır.
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12.

ERTELENMİŞ VERGİ (Devamı)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla finansal tablolara yansıtılan toplam geçici farklar ve bunlar
üzerinden hesaplanmış ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlükleri aşağıda sunulmuştur:
Toplam geçici farklar
31 Aralık
31 Aralık
2019
2018

Ertelenen vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
31 Aralık
31 Aralık
2019
2018

Ertelenmiş vergi varlıkları
2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları
mali zararı (*)
Satılmaya hazır varlıklar
değer düşüklüğü karşılığı
Masraf ve komisyon reeskontu
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Alacak karşılıkları
Diğer

33.865

23.318

7.096

4.776

5.500
918
232
92
46
12

5.500
503
351
60
46
-

1.100
202
44
19
9
3

1.100
111
70
12
9
-

8.473

6.078

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Maddi ve maddi olmayan duran
varlıklar üzerindeki geçici farklar
Teminatlandırılan alacak karşılığı

(25.433)
(1.343)

(20.522)
(1.345)

Ertelenmiş vergi varlıkları, net
(*)

(5.209)
(271)

(4.129)
(270)

(5.480)

(4.399)

2.993

1.679

Ertelenmiş vergi hesaplamasında dikkate alınan 33.865 TL tutarındaki mali zararın 2020-20212022-2023-2024 yılına kadar kullanım süresi bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 23.318 TL., 20202021-2022-2023).
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

31 Aralık 2020
31 Aralık 2021
31 Aralık 2022
31 Aralık 2023
31 Aralık 2024

12.608
1.297
3.803
5.610
10.547

12.608
1.297
3.803
5.610
-

Kapanış Bakiyesi

33.865

23.318
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12.

ERTELENMİŞ VERGİ (Devamı)

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

5.932

6.066

2.541

12

8.473

6.078

Ertelenmiş vergi varlıkları:
- 12 aydan uzun sürede yararlanılacak
ertelenmiş vergi varlıkları
- 12 aydan kısa sürede yararlanılacak
ertelenmiş vergi varlıkları

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:
- 12 aydan uzun sürede gerçekleşecek
ertelenmiş vergi yükümlülükleri
- 12 aydan kısa sürede gerçekleşecek
ertelenmiş vergi yükümlülükleri

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü),net

(5.209)

(4.399)

(271)

-

(5.480)

(4.399)

2.993

1.679

Yapılan çalışmalar neticesinde, Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 33.865 TL
(31 Aralık 2018: 23.318 TL) tutarında kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları için ertelenmiş vergi
varlığı ayrılmıştır.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlıklarının
hareketleri aşağıdaki gibidir:
2019

2018

Dönem başı - 1 Ocak

1.679

691

Ertelenmiş vergi geliri
Özkaynaklarda muhasebeleşen ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

1.595
(281)

980
8

Dönem sonu - 31 Aralık

2.993
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13.

DİĞER AKTİFLER

Diğer aktifler

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Mahkemelere verilen teminatlar
Peşin ödenmiş faiz giderleri (1)
BSMV tahakkuk
Peşin ödenmiş sigorta giderleri
Verilen avanslar
Peşin ödenmiş diğer giderler
BDDK gider katılım payı
Diğer (2)

1.157
555
402
292
174
82
28
2.859

1.533
1.626
407
239
165
63
34
1.223

Toplam

5.549

5.290

(1)

Peşin ödenmiş faiz giderleri, kullanılan kredilere ödenen peşin faizlerden oluşmakta olup, aylar itibarıyla
giderleştirilmektedir.

(2)

2.552 TL’si ortaklardan alacaklardan oluşmaktadır (31 Aralık 2018: 1.123 TL).

14.

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
VARLIKLAR

Satış amaçlı elde tutulan varlıklar Şirket’in faktoring alacaklarının tahsili amacıyla Şirket aktifine aldığı
gayrimenkulden oluşmaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 1.219 TL tutarında satış amaçlı elde tutulan 1 adet dükkan bulunmaktadır.
(31 Aralık 2018: 1.200 TL).
Şirket cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışları ile ilgili 2.690 TL
tutarında değer artışını diğer faaliyet geliri olarak muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2018: 175).
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar bulunmamaktadır.

15.

ÖZKAYNAKLAR

15.1 Ödenmiş Sermaye
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in esas sermayesi 30.000 TL’dir. (31 Aralık 2018: 28.800 TL).
31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, Şirket’in çıkarılmış 1 TL değerinde 30.000 (2018: 28.800) adet
imtiyazsız hisse senedi bulunmaktadır.
15.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
31 Aralık 2019
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Diğer
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59
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3.038
(49)
(18)
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15.

ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

15.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler (Devamı)
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışlarının dönem hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

Dönem başı bakiye
Yeniden değerleme artışları
Ertelenmiş vergi etkisi

3.038
1.139
(250)

3.038
-

Dönem sonu bakiye

3.927

3.038

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçün kayıpları dönem hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2019
Dönem başı bakiye
Yeniden ölçüm kayıpları/(kazançları)
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonu bakiye

1 Ocak 31 Aralık 2018

(49)
139
(31)

(15)
(39)
5

59

(49)

15.3 Kar Yedekleri
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 8.464 TL tutarındaki kar yedekleri, 3.278 TL tutarındaki yasal
yedeklerden ve 5.127 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden oluşmaktadır. (31 Aralık 2018 tarihi
itibarıyla 8.804 TL tutarındaki kar yedekleri, 3.278 TL tutarındaki yasal yedeklerden ve 5.127 TL
tutarındaki olağanüstü yedeklerden oluşmaktadır).
15.4 Geçmiş Yıl Kar veya Zararı
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla geçmiş yıl zararı 8.599 TL dir (31 Aralık 2018: 1.959 TL).
15.5 Kar Dağıtımı
Yasal defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen yasal yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilmektedir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler
ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir. Bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Temettü, hissedarlar tarafından yıllık genel
kurul toplantısında onaya tabidir.
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16.

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla Şirket’in esas faaliyet gelirlerinin
detayları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
Faktoring alacaklarından alınan faizler
Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar

17.

28.922
9.255

27.368
4.268

38.177

31.636

ESAS FAALİYET GİDERLERİ

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla Şirket’in personel giderlerinin
detayları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
Personel giderleri:
Maaş ve ücretler
SSK işveren payı
Personel yemek giderleri
Personel özel sigorta giderleri
İhbar tazminatı giderleri
İşsizlik sigortası işveren payı
Kıdem tazminatı ödemesi
Personel prim ve ikramiye giderleri
Diğer

3.716
580
200
106
71
55
25
24
8

3.417
521
165
149
13
49
157
39
30

4.785

4.540

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

1.420
340
261
124
214
123
78
970

829
290
301
331
290
190
47
772

3.530

3.050

Personel giderleri
Amortisman giderleri (Dipnot 10,11)
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
Diğer

4.785
656
116
226

4.540
698
24
851

Toplam

9.312

9.163

Genel işletme giderleri:
Dava giderleri
Haberleşme giderleri
Denetim ve danışmanlık giderleri
Kira giderleri
Taşıt giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Temsil, ağırlama giderleri
Diğer
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18.

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablosundaki kurumlar
vergisi karşılığı, aşağıda mutabakatı yapıldığı üzere vergiden önceki kara yasal vergi oranı uygulanarak
hesaplanan tutarlardan farklıdır:
1 Ocak 31 Aralık 2019
Raporlanan vergi öncesi zarar
Raporlanan kar üzerinden hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf gelirler (net)

1.086
(239)
1.834

Vergi geliri

1.595

1 Ocak 31 Aralık 2018
(7.619)
1.676
(697)
979

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, kurumlar vergisine ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Dönem içinde ödenen geçici vergi

(66)

(46)

Cari dönem vergi varlığı

(66)

(46)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllara ait kar veya zarar tablosunda yer alan vergi geliri
aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri

1.595

979

Vergi karşılığı

1.595

979

Şirket, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinde
raporlama standartları ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya
çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
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19.

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyet gelirleri aşağıdaki
gibidir:
Diğer faaliyet gelirleri

Kambiyo karları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer artışları
Takipteki alacaklardan tahsilatlar (Not 4)
Bankalardan alınan faizler
Maddi duran varlık satış karı
Diğer

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

5.433
2.690
649
128
50
1.688

12.486
175
902
159
1.223
793

10.638

15.738

1 Ocak 31 Aralık 2019

1 Ocak 31 Aralık 2018

10.114
45

24.520
101

10.159

24.621

Diğer faaliyet giderleri

Kambiyo zararları (1)
Diğer

(1)

Şirket’in, kambiyo zararları uzun vadeli finansal kiralama borcundan kaynaklanmaktadır. Euro döviz
kurundaki artışın etkisiyle bilançodaki kalan anaparanın gerçekleşmemiş kur farkı değerleme etkisi cari
dönem kar ve zararına yansımaktadır. Şirket’in Faktoring faaliyetlerinden dolayı herhangi bir kur farkı
zararı oluşmamıştır.

20.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraf bakiyeleri aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

2.552

1.122

2.552

1.122

Bica Holding A.Ş.
Diğer alacaklar
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20.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait ilişkili taraflar ile olan işlemler
aşağıdaki gibidir:
2019

2018

789
-

341
16

789

357

2019

2018

703
-

609
21

703

630

Bica Holding A.Ş.
Faiz geliri
Kira geliri

Bica Holding A.Ş.
Kefalet komisyonu giderleri
Kira giderleri

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı:
Şirket’in, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu ve üst yönetime (genel
müdür ve genel müdür yardımcısı) sağladığı ücret, sigorta ve yol benzeri menfaatlerin toplam tutarı
1.559 TL’dir (2018: 1.308 TL).

21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
a.

Kredi riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket ağırlıklı olarak faktoring
işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski, kredi riskini doğuran taraflara belirli
limitler tahsis etmek, müşterilerden beklenen tahsilatları düzenli olarak takip etmek ve riskli görülen
durumlarda yükümlülükler çerçevesinde belirli miktarda teminat almak yoluyla kontrol altında
tutulmaktadır. Kredi riski, faaliyetlerin ağırlıklı olarak gerçekleştiği Türkiye’de yoğunlaşmaktadır.
Değişik sektörlerden çok sayıda müşteriye hizmet verilerek kredi riskinin dağıtılması sağlanmaktadır.
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21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

a.

Kredi riski (Devamı)

Maruz kalınan azami kredi riski tablosu
Faktoring
Alacakları

31 Aralık 2019
Diğer
alacaklar

Bankalar

Faktoring
alacakları

98.172

-

811

76.056

-

673

95.255

-

811

72.310

-

673

95.255
-

-

811
-

72.310
-

-

673
-

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
- Koşulları yeniden görüşülmüş (brüt defter değeri)

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (1)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
(brüt defter değeri)
-Genel kredi karşılığı (-) (2)

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

2.917
11.761
(8.844)
-

3.746
34.016
(30.270)
-

31 Aralık 2018
Diğer
alacaklar

(1)

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

(2)

Şirket detayları Dipnot 9’da detaylı olarak anlatıldığı üzere tahsilinde gecikme olmayan faktoring alacakları için değer düşüklüğü karşılığını finansal tablolarına yansıtmaktadır.
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b.

Piyasa riski

Piyasa riski, Şirket’in sermaye ve kazançları ile Şirket’in hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin, faiz
oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyatlarda oluşan
dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, likidite riski, kur riski ve faiz riski
başlıkları altında takip etmektedir.
Şirket bir faktoring şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken faiz riski ve likidite riskine
maruz kalmaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri yönetirken Şirket’in varlık ve yükümlülük yapısına
odaklanmaktadır. Şirket yönetimi, Şirket’e fon sağlama, oluşan likidite fazlasını yönetme, açık pozisyon
ve faiz oranı riskini dengeleme görevlerini yürütmektedir.
i)

Faiz oranı riski

Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden
dolayı faiz riskine maruz kalmaktadır. Türkiye’de faiz oranlarındaki volatilitenin yüksek olmasından
ötürü faiz haddi riski Şirket’in özellikle faktoring alacağı yönetiminin önemli bir parçasıdır. Söz konusu
faiz oranı riski, faktoring alacaklarının ve faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırma
vadelerinin kısa tutulması suretiyle yönetilmektedir.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faize duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Sabit faizli finansal araçlar:
Nakit ve nakit benzerleri
Faktoring alacakları
Alınan krediler (-)
Kiralama işlemlerinden borçlar (-)
İhraç edilen menkul kıymetler (-)

555
95.255
(67.741)
(50.184)
(9.914)

558
72.310
(50.419)
(45.261)
(9.272)

Şirket’in finansal durum tablosunda değişken faizli finansal araçları bulunmamaktadır.
ii)

Likidite riski

Likidite riski, Şirket’in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Likidite riski sektördeki
sorunlar ya da bazı fon kaynaklarının kısa süre içerisinde tükenmesine yol açan kredi notundaki
düşüşlerden kaynaklanır. Bu riske karşı önlem olarak yönetim finansman kaynaklarını çeşitlendirmekte
ve varlıklar nakit ve nakde eşdeğer varlıkların sağlıklı bir dengesini sürdürecek likidite önceliğiyle
yönetilmektedir. Ayrıca, Yönetim mevcut ve gelecekteki borç gereksinimlerinin finansmanı ve talepte
bekleyen değişmelere önlem olarak, hissedarlardan ve yüksek kalitede yatırımcılardan yeterli düzeyde
finansman kaynağının devamlılığını sürdürmektedir.
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Finansal borçların 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki
gibidir. Tabloda belirtilen tutarlar sözleşmeye bağlı iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
Türev olmayan finansal borçlar:
6 - 12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı

67.741
9.914
197
1.995
1.732

2.195
-

53.109
-

3.817
-

67.741
9.914
197
61.116
1.732

81.579

2.195

53.109

3.817

140.700

31 Aralık 2019

Defter
değeri

6 aydan
kısa

Alınan krediler
İhraç edilen menkul kıymetler (net)
Faktoring borçları
Kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar

67.741
9.914
197
50.184
1.732
129.768

Toplam nakit çıkışları

Türev olmayan finansal borçlar:
6 - 12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı

51.167
9.272
355
1.447
1.856

10
1.627
-

51.935
-

3.460
-

51.177
9.272
355
58.469
1.856

64.097

1.637

51.935

3.460

121.129

31 Aralık 2018

Defter
değeri

6 aydan
kısa

Alınan krediler
İhraç edilen menkul kıymetler (net)
Faktoring borçları
Kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar

50.419
9.272
355
45.261
1.856
107.163

Toplam nakit çıkışları

iii)

Kur riski

Yabancı para riski, herhangi bir finansal aracının değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir. Şirket, yabancı para bazlı borçlarından dolayı yabancı para riski taşımaktadır.
Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD Doları ve Avro’dur. Şirket’in finansal
tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL
karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.
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iii)

Kur riski (Devamı)

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in detaylı bazda yabancı para
pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı
tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
ABD Doları

31 Aralık 2019
Avro

Toplam

Varlıklar
Bankalar
Diğer aktifler

2

-

2

Toplam varlıklar

2

-

2

Yükümlülükler
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar

3

49.936
-

49.936
3

Toplam yükümlülükler

3

49.936

49.939

(1)

(49.936)

Net yabancı para pozisyonu

(49.937)

ABD Doları

31 Aralık 2018
Avro

Toplam

Varlıklar
Bankalar
Diğer aktifler

8

-

8

Toplam varlıklar

8

-

8

Yükümlülükler
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar

137

45.261
-

45.261
137

Toplam yükümlülükler

137

45.261

45.398

(129)

(45.261)

Net yabancı para pozisyonu
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iii)

Kur riski (Devamı)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin TL’ye çevrilme
kurları aşağıdaki gibidir;

AVRO
ABD Doları

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

6,6506
5,9402

6,0280
5,2609

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TL’nin aşağıda belirtilen döviz cinsleri karşısında %20 değer kaybetmesi
vergi öncesi dönem karını 9.987 TL kadar azaltacaktır (31 Aralık 2018: 9.078 TL). Bu analiz,
31 Aralık 2019 ve 2018 itibarıyla tüm değişkenlerin sabit kalması varsayımı ile yapılmıştır. TL’nin ilgili
para birimlerine karşı %20 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır.
TL
Kar/(Zarar)

31 Aralık 2019
ABD Doları
Avro

(9.987)

Toplam

(9.987)
TL
Kar/(Zarar)

31 Aralık 2018
ABD Doları
Avro

(26)
(9.052)

Toplam

(9.078)

iv)

Sermaye riski

24 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in 12. maddesine göre Şirket’in
özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi
zorunludur. Şirket 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilgili oranlara uymaktadır.

Aktif toplamı (A)
Toplam özkaynak (B)
Toplam özkaynak/toplam aktif oranı (B/A)

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

166.548
36.455

139.152
31.577

%22

%23

Şirket, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından
(alınan kredileri ve ihraç edilen menkul kıymetleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
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iv)

Sermaye riski (Devamı)

25 Şubat 2020 tarihli 31050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Aralık 2012 tarihli 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 5 inci maddesindeki değişikliğe
istinaden faktoring şirketleri için asgari ödenmiş sermayeleri elli milyon tam Türk Lirası olarak
uygulanacaktır. Faktoring şirketleri asgari ödenmiş sermayelerini bu maddenin 25 Şubat 2020 yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içinde belirtilen tutara artırmak zorundadır. Ancak Kurulca uygun görülmesi
halinde ilgili süre iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir.
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla borç/sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri

77.655
(816)

59.692
(678)

Net borç
Toplam özkaynak

76.839
36.455

59.014
31.577

Borç/Özsermaye oranı

%2,11

%1,87

22.

FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde, bir
finansal aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiş piyasa
fiyatı gerçeğe uygun değeri en iyi biçimde yansıtır.
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değerleri, gelecekteki nakit akımlarının cari faiz oranları ile
iskonto edilmesini içeren varsayım teknikleri kullanılarak tespit edilmiştir.
Faktoring alacakların kayıtlı değerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle ilgili özel ve genel karşılıklarıyla
beraber gerçeğe uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir.
Diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin ise kısa vadeli olmaları nedeniyle
iskonto etkisinin önemsiz olması sebebiyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.
Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması
Finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin
TFRS 7 uyarınca gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde kullanılan verilerin gözlemlenebilirliğine
dayanan ve aşağıda açıklanan seviyeler bazında sınıflandırılması:
Türev finansal araçlar dışında; maliyet bedellerine etkin faiz yöntemine göre hesaplanmış faiz
reeskontlarının ilave edilmesi ile finansal tablolarda yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin
vadelerinin kısa olması nedeniyle rayiç değerlerinin finansal tablolarda taşındıkları değere yakın olduğu
varsayılmıştır.
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•

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir.

•

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.

•

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlık ve
yükümlülükler bulunmamaktadır.
Şirket, finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini, ulaşılabilen mevcut piyasa bilgilerini ve uygun
değerleme metotlarını kullanarak hesaplamıştır. Ancak, gerçeğe uygun değeri bulabilmek için kanaat
kullanmak gerektiğinden, gerçeğe uygun değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek
değerleri yansıtmayabilir. Şirket yönetimi tarafından, bankalardan alacaklar, faktoring alacakları, diğer
finansal aktifler ve kısa vadeli TL cinsinden banka kredileri de dahil olmak üzere etkin faizle iskonto
edilmiş maliyet bedeli ile gösterilen finansal aktiflerin ve borçların rayiç değerlerinin kısa vadeli
olmaları ve piyasa koşullarında önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle ve muhtemel zararların
önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek kayıtlı değerlerine yakın olduğu kabul edilmiştir. İhraç edilen
menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değeri işlem gördükleri piyasada oluşan fiyatları baz alınarak
belirlenmiştir.

23.

ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a.

Alınan Teminatlar

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faktoring alacaklarına karşılık alınan teminatlar
aşağıdaki gibidir:

Alınan kefaletler (1)
Alınan senetler
Alınan ipotekler
Alınan çekler
Diğer

(1)

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

7.192.133
2.479.554
4.365
228
7.905

5.872.770
1.507.349
5.153
1.775
6.341

9.684.185

7.393.388

Faktoring sözleşmelerine istinaden alınan kefalet tutarlarından oluşmaktadır. BDDK’nın ilgili
düzenlemesine istinaden 2014 yılında nazım hesaplarda sunulmaya başlanmıştır. Bir kredi riski için alınan
kefaletlerin her biri kredi riski ayrı ayrı dikkate alınarak toplama dahil edilmiştir.
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b.

Verilen Teminatlar

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, verilen teminatlar aşağıda yer alan kuruluşlara verilen teminat
senetlerinden oluşmaktadır:

Bankalara verilen teminatlar (1)
Mahkemelere verilen teminatlar
Takasbank A.Ş.'ne verilen teminat mektupları.

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

62.106
3.104
-

59.150
3.837
4.950

65.210

67.937

(1)

Bankalara verilen teminatlar finansal kiralama borçları için verilen senetlerden; mahkemelere
verilen teminatlar ise takipteki alacaklara ilişkin sunulan teminat mektuplarından oluşmaktadır.

c.

Emanet Kıymetler

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faktoring alacaklarına karşılık alınan emanet
kıymetler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
31 Aralık 2018
Müşteri senetleri
Müşteri çekleri

24.

152.012
132.673

126.609
114.231

284.685

240.840

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket, 21 Ocak 2020 tarih 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 20.000.000 TL tutarı aşmayacak
şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde,
bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı
ihraç edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda 28 Ocak 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvuru yapmıştır. Şirketin 28 Ocak 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu
borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 6 Şubat 2020 tarih ve 9/168 sayılı
toplantısında onaylanmıştır. Şirketin 5.000.000 TL nominal değerli, 359 gün vadeli, 4 Şubat 2021 itfa
tarihli, TRFBASR22111 ISIN kodlu finansman bonosunun ve 5.000.000 TL nominal değerli, 353 gün
vadeli, 29 Ocak 2021 itfa tarihli, TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun, nitelikli
yatırımcılara satışı 11 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

……………………
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