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Tarihgesi

KKB Kredi Kayrt Biirosu A.9. ("girket" veya "KKB"), 11 bankanrn ortaklgrnda Turkiye'nin ilk

ve tek kredi burosu olarak
itibanyla

9

l't

Nisan 1995 tarihinde kurulmugtur. 30 Haziran 2018 tarihi

bankanrn ortakfiornrn bulunduou KKB, 45 banka, 14 tuketici finansmanr, 61

faktoring, 23 finansal kiralama, 4 sigorta, 7 varlrk yonetim Sirketi ve 3 dioer olmak ijzere toptam
157 iiyeye sahiptir. Uye statiis0nde bulunan kuruluglar, miilterilerine ait kredi bilgilerini Nisan
1999'dan bu yana KKB aracrl0ryla birbirleriyle payla$maktadrrlar. Miilga 4389 Sayrlr Bankalar
Kanununun 22 inci maddesi uyannca ger9eklegtirilmeye baglanan bilgi aISveri$a, 54'11 sayrlr
Bankacrhk Kanununun 73 rlncri maddesi kapsamtnda devam etmektedir.

BankacrIk Duzenleme ve Denetleme Kurumu ('BDDK), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayrlr

karafl ile $irket'in 5464 sayrlr Banka Kartlan ve Kredi Kartlafl Kanunu hLikumlerine intibak
ettioini, anrlan Kanunun Geqici 1. maddesine istinaden uygun gdrmiigtitr.

25 $ubat

20'1 1

tarihinde yayrmlanan 611'1 sayrlr Kanun ile 54'11 Sayrlr Bankacrlrk Kaounu'na

Ek Madde 1 ve Gegici Madde 28 ilave edilmigtir. 5411 sayrlt Kanuna ektenen Ek Madde 1 ite

Tiirkiye Bankalar Birlloi (TBB) nezdinde, kredi kuruluglan ile Bankactltk Duzenleme ve
Denetleme Kurulu'nca uygun gdrulecek finansal kuruluglann miigterilerinin risk bilgilerini
toplamak ve s6z konusu bilgileri bu kuruluglar ile gerQek veya tuzet kiqilerin kendileriyle ya da
onay vermeleri ko$uluyla dzel hukuktuzel kigilerive oeuncu gergek kigiler ile de paylagtlmastnt

saolamak iizere Risk Merkezi kurulmustur. Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr ("TCMB')
nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi'nin devri ile Turkiye Bankalar Birlioi Risk lrerkezi

("TBB Risk Merkezi"), 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete gegmigtir. KKB, TBB Risk
Merkezi'ne vekaleten tiim operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bUnyesinde yilr0tmenin yant

srra Risk Merkezi liyesi olan '179 finansal kuruluia veri toplama ve paylagrm hizmeti
vermektedir.
2013 yrlrnda Qek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi hizmeflerinin sunulmaya

bailanmasryla finansal kuruluglardtstnda bireylerve reelsektdrde faaliyet gdsteren firmalarda

KKB hizmetlerinden faydalanmaya baslamrgttr. Eylnl 2014 tarihi itibanyla KKB, Findeks
platformu ile bireyler ve reel sektdre y6nelik hizmetleri tek bir gatr attrnda toplamrstrr. KKB,

2015 yrlrnda gelistirdioi ilrunler ve sekorel iS birlikleri ile hem bankacrtrk-finans sekt6riine
hemde reel sektdre hizmet saglamt$trr. 6102 saytlt Tilrk Ticaret Kanunu'na 6728 sayrlt
Kanunla eklenen gegici madde 11 ile 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren bankalara karekodlu
9ek verme zorunlulugu getirilmiS olup, 6102 sayrlr Kanun'un 6728 sayrh Kanunla degigik 780.

maddesinin

3.

Frkrasrnda yer verilen karekod okutma

ve bilgi paylasrm sistemi

biinyesinde kurularak 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren isletilmeye baSlanmrstrr.

KKB

Y6NETIM KURULU BA$KANI,NIN MESA,I

Delerli Paydaglarrmrz,
ilk geyrekte agrklanan yizde 7,4'lik

briyi.ime rakamr, Turkiye'nin briyrime bagarrsrnr bir kez
daha gtistermistir. Ttirkiye elde edilen bu btiy0me rakamr ile Ekonomik i9 Birli!i ve Kalkrnma
Orgiitil (OECD) Ulkeleri iginde en hrzh biiyriyen Lilke olurken, G-20 rilkeleri iginde en hrzh
btiyi.lyen ikinci i.llke olmugtur. Hr.ikrimetimizin ve di.izenleyici otoritelerin destekleyici
politikalan ve rjnemli tesviklerin bi.jyi..imenin arkasrndaki temel etmenlerdir. ikinci geyrekte de
yagadr{rmrz segim sUreci ve k[iresel finansal piyasalann geligmekte olan i.ilkeleri Eok da
destekler bir gortintti vermemesine ra{men iilkemiz btiyi.ime gi.ictini.i korumaya devam
etmigtir. Di{er taraftan, jeopolitik geligmelere ve geligmekte olan Ulkelere yonelik yatrrrmcr
ilgisindeki dalgalanmalara balh olarak birinci geyrek sonrasrnda Tl'deki defier kaybr
enfl asyonun gdri.intlmtinde bozulmaya sebep ol mugtur.

iktisadi hayatrn temel oyuncularrndan olan bankacrlrk sektdrtr, geride brraktrgrmrz 10-15 yrllrk
donemde oldu$u gibi son d6nemde de yine GSYH'deki biryirmenin lokomotifi olmugtur.
Bankacrhk sektrirti bu ddnemi de Lilkemizin btiy mesine tam destek saglayarak bagarryla
gegecektir.

Her alanda tiim paydaglarrmrza fayda saglayacak inovatif gaizaimler sunmaya
devam

Dolru risk yonetimine yardrmcr olacak ve daha gr]venli bir ticaret ortamr

yaratarak
ekonomimize ivme kazandrracak hamlelerle KKB olarak kilit bir konumda olmamrzrn bize
yrikledi{i sorumluluklarr yerine getirmeye onLimiizdeki donemde de devam edece$iz.
Oni..imrizdeki donem igin gerek reel sektor gerekse finans sektijriine yrinelik

yeni i..iri.in ve
hizmet gahgmalanmrzr hrz kesmeden stirdtirecek ve her alanda ti..im paydaglanmrza fayda
sa{layacak inovatif gdzLimleri sunmaya devam edece{iz. Kurum olarak gcisterdi!imiz
baSartlarda birlikte galtgtr[rmrz Ydnetim Kurulumuzun de{erli Liyelerine grikranlanmr sunuyor,
ttjm gahganlarrmrzr tebrik ediyorum.

Saygrlarrmla,

rulu Bagkanr

GENEL MUDUR'UN MESA'I

Deierli Paydatlaflmrz,
2017 yrhnda yakalanan yiizde 7.41iik biiyrlmenin ardrndan Tiirkiye, 2018 yrhna da beklenen
performansr gdstererek baSladr. Trlrkiye ekonomisi 2018 yrlrnrn ilk eeyredinde yiizde 7,4
bLlyLlyerek, Ekonomik ig Birliii ve Kalknma Orgljtii (oEcD) iilkeleri arasnda birinci, G2o
rilkeleri iqinde ikinci srradakiyerini korudu. Drjnyanrn en hrzh bilyiiyen iilkelerinden biri olmaya
devam eden TLjrkiye'nin kurdu6u saqlam makro temeller iizerinde giigltj biiytjmesini
bniimUzdeki ddnemde de srirdiireceEini ijngtirLlyoruz.

Alacak Riski Ydnetiminde Etkili eiiziim: Kar€kodlu eek
Tiirkiye'de reel sektdrun ticari hayatta birbirini kredilendirmesinin tilkemizde yaygrn olmasr
sebebiyle bu sistemin saE|kh gahgmae hem vadeli mal alan hem de vadeli mal satanlar iein
oldukga dnem tasryor. Kullanrmr her geEen grjn artan karekodlu Cek yoluyla hem satcrlar hem
de aIcrlar acrsrndan gijvenli bir ticaret ortamr olugturarak buradaki kredilendirme
mekanizmasrnr gelistirmek iizere gaIgmalaflmrzr hrz kesmeden silrdi.irr]yoruz. Hedefimiz
sekttiriin finansal okuryazarhk seviyesini arirarak sistemin yaygrnlagtnlmasr ile geffaf ve
gr.jvenilir ticaret ortamr sa6lamak.
'En Batant Gainiilliiliik Projesi' segildik
ozel sektijrdeki gdnrllliiliik galgmalaflnr destekleyerek yaygrnlagmasnr sailamak ve toplumda
fark yaratan iyi airnekleri ddiillendirmek icin Ozel Sektor Gdnrilliiler Derne6i (6sGD) tarafrndan
drlzenlenen 'Gdniilden OdLille/ yanSmasrnda 'Sesli Soru Bankasr' projemiz 'En Baganlr
Gdniilll.ill.ik Projesi' kategorisinde ddrjle layk gtirllldii. KKB ailesi olarak faaliyetlerimizi sosyal
sorumluluk bilinci ile yiiri]trlyor, bu anlayr'la toplumsal kalkrnmaya destek olmaya ve ijlkemiz
igin deierler olusturmaya gayret ediyoruz. Gdrme engelli bireyleri Uretim toplumuna d6hil
etmeyi, frrsat egitliqine dayal kisisel, mesleki ve akademik egitim programlan olusturmayr
hedefleyen sesli Soru Bankasr projesinde 50'nin rlzerinde giinLjllii eallsanrmrz dzverilive sabrrlr
EaIsmalanyla projenin hayata gegirilmesine destek oldular. Projede emedi geeen, sesleriyle
eEitime rflk tutan tiim KKB gdnr.illijlerini yr.irekten tebrik ediyorum. Aynca proje sriresince
bizlere destek olan tiim paydaglanmrza bir kez daha te9ekkrlrlerimi sunuyorum,

Risk yiinetimi konusunda finansal ve reel sektairde yarattrgrmrz g0veni koruyan
iSler€ hlz kesmeden devam
KKB ailesi olarak kararhhkla ve cesaretle geligim gijstermeye, istikrarll bilyr.imeye devam
ediyoruz. Risk yainetimi konusunda finansal sektairde yarattrdrmrz giiveni koruyan ve ileriye
tasryan igler bagarmayr, aynr gLlven ve kaliteyi igeren hizmetlerimizin kullanrmrnr reel sektiirde
yaygrnlasirmaya devam etmeyi arzu ediyoruz,

Bir par9asr olmaktan her zaman gurur duyduoum KKB'nin, her tiirlii slireg ve faaliyetlerine
destek veren Yiinetim Kurulumuza ve emegi gegen tLjm galsma arkadaslanma tesekkiirlerimi
sunanm.

Saygrlanmla,

Ka$m Akdeniz
Yainetim Ku.ulu Uyesi ve Genel Miidair

2.1. Y<inetim Kurulu

$EKERBANK T.A.9.
Gtikhan Ertiirk
Ydnetim Kurulu Bagkant

$ekerbank T.A.9.
Genel MUdUr Yardlmctst

T.C ZiRAAT BANKASI A.g.

Veysel Sunman
Y1netim Kurulu Bagkan Vekili
T.C. Ziraat Bankast A.$.
Daire Bagkanr; Kredi Risk izleme

T. HALK BANKASI A.9.
Mehmet Sebahattin Bulut
Ylnetim Kurulu Uyesi

Tiirkiye Halk Bankasr A.$.
Genel MUdUr Yardtmctst

YAPr VE KREDi BANKASI A.9.
Demir Karaaslan
Ydnetim Kurulu Uyesi
Yapr ve Kredi Bankast A.$.
Genel MUdUr Yardtmctst

AKBANK T.A.9. Adtna
Ege Giiltekin
Ydnetim Kurulu Ayesi
Akbank T.A.$.
Genel MUdUr Yardtmctst

DENizBANK A.g. Adrna
izzet Oguzhan 6zark
Yonetim Kurulu Uyesi
Denizbank A.$.
Genel Mtidiir Yardrmcrsr

T. GARANT| BANKAS! A.$. Adrna
$iikr0 Alper Eker
Y\netim Kurulu Uyesi
T. Garanti Bankasr A.$.
Koordinat6r

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O
Mehmet Emin Karaa$ag
Ydnetim Kurufu Ayesi

Tiirkiye Vakrflar Bankasr T.A.O
Genel MUdUr Yardrmcrsr

T. ig BANKAST A.9.
9ahismail $imgek
Ydnetim Kurutu ayesi
T. i9 Bankasr A.$.
Genel MUdUr Yardrmcrsr

KKB KRED| KAYT BUROSU A.$.
Kasrm Akdeniz
Yanetim Kurulu Uyesi ve Genel

M di)r

2.2.C)rtak:ar

Ortak Unvanr

Hisse Orant (%)

TL

Akbank T A.s.

9,09
9,09
9,09

675.000
675.000

9,09
9,09
18,18
9,09
9,09
18,18
100,00

675.000
675.000
1.350.000

Denizbank A.s.

$ekerbank T A.9.
T.C Ziraat Bankas:As.
TUrkiye Garanti Bankast A.$.
Turkive Halk Bankas:A.S
TUrkiye ig BankasrA.$.
T.Vaklflar Bankas:T.AO.
Yapr ve Kredi BankasrA.$.
Toplam Odenmig Sermaye

675000

675000
675000

1.350.000
7.425.000

2.3. Uyeler
Uyelerimize ve mugterilerimize sundu$umuz hizmet kalitesini arttrmak amactyla 2014 yltnda
gagrr merkezi gahganlanmza y6nelik e$itimler ve seminerler dOzenlendi.Uyelerimize 6zel
olarak hayata gegirilen uye.kkb.com.tr web sitesi Uzerinden sundu$umuz UrUn ve hizmetler ile
ilgili detaylr bilgiler, dokUman ve genelgeler duzenli olarak yaytnlantyor.
Uye Tttr山

Banka
Faktoring
Finansal Kiralama
TUketici Finansman
Sigorta ve Di$er

Toplam

2011
35
55
4
8
102

2012
38
72
16
9

136

2013

2014

39
77
16

42
76
20

13
4
149

12

4

154

2016

2017
44
61

61

21

44
62
22

2018
45

12
7
152

13
12
153

23
14
14
156

23
14
14
157

2015
43
69

1

AKBANK T.A.5

2 DEN:ZBANK A.5.
3

5EKERBANK T.A.5.

4 T.C.Z:RAAT BANKAS:A.5.
5 TURK!YE GARANTI BANKAS:A.5.
6 丁∪RKiYE HALK BANKAS:A.5.
7 TURK!YE 15 BANKASi A.5.

8 TURK!YE VAK:FLAR BANKASI T.A.0.
9 YAP!VE KREDI BANKAS!A.5.

Di6ER BAruKAt-AR
1 AKTIF YA丁 lR!M BANKASiA.S.

2 ALBARAKA TURK KAT:L!M BANKAS:A.5.
3 ALTERNATIFBANK A.5.

4 ANADOLUBANK A.5.
5 ARAP TURK BANKAS:A.5.
6 BANK MELLAT
7 MUFG BANK TURKEV ANONiM 51RKE丁

i

8 BANKPOZiTiF KREDi VE KALK:NMA BANKASiA.5.
9 BIRLE51K FON BANKAS!A.5.
10 BURGAN BANK A.5.
11 CIT!BANK A.5.

12 DEUTSCHE BANK A.S.
13 D!LER YAT!R!M BANKAS!A.S.
14 F:BABANKA A.5.

15 GSD YATIR!M BANKASIA.5.
16
17
18
19

HSBC BANK A.5.
1CBC TURKEY BANK A.5
!NG BANK A.5.
1NTESA SANPAOLO S.P.A.i丁 ALYA iSTANBUL MERKEZ 5UBESi

20 KUVEYttTURK KAT:LIM BANKAS:A.5.

コ

DIGER BANKATAR

21 NUROLYATIRIM BANKAS:A.S.
22 0DEA BANK A.5.
23 PASHA YATIRIM BANKASI A.5.

24 QNBF:NANSBANK A.5.
25 RABOBANK A.5.
26 SOC:ETE GENERALE
27 TURKISH BANK A.5.

28

丁URKLAND

BANK A.5.

29 TURKEKONOM!BANKAS:A.5.
30 TURKEX:MBANK T.lHRACAT KREDI BANKASI A.S.
31 TURK!YE FINANS KATILIM BANKASI A.5.

32 TURKIYE KALK!NMA BANKASiA.5.
33 TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASi A.5.
34 VAKIF KAT:LIM BANKAS:A.5.
35 ZIRAAT KATILIM BANKASi A.5.

36 1SttANBULttAKAS VE SAKLAMA BANKAS:A.5.

1

ABC FAKToRiruc a.S.

2 AcAR FAKTonirue e.5.
3 Rr

rartoRiruc n.g.

4 aroeruiz rnrronirue n.5.
5 AKrN FAKToR|rue a.S.

6 ANADoLU rarroRirue HizruErlEni R.s.
7 arualiz rnrronirue a.5.
8 ARENA FAKTORTNG A.S.
9 ATAK FAKToRirue

Hizurrlrni

a.S.

10 ATtLTM FAKTORTNG A.S.
11 BASER FAKTORTNG A.S.
12 sRvnRMoGr-u rRrronirue n.5.
13

BERG FAKToRirue

uizuErlrni

n.5.

14 c FAKTORTNG A.S.
15

cneoirwrsr rRrronirue nizuerleni

n.g.

16 qarSons rRrronirue R.5.
17

18
19
20
21
22
23
24
25

e6zUwr rarroRirue n.g.

rarronirue a.5.
rerroRirue n.g
orvin rRrronirue n.g.
ooGa rerronirue riruRrus Hizueruni e.5.
DoRUK rarroRirue a.g.
Ero rRrroniNG A.$.
oeruiz

DESTEK

EKSPo FAKTonirue a.g.
EREN FAKToRirue n.5.

26 rigR rRrroRiue n.g.
27 eNe riNaNs rarroRirue R.g.
28 eenRruri FAKToRTNG A.S.
29 GLoBAL rRrroRirrrc nizv erleRi
30 GSD FAKToRirue n.5.

R.5.

腰

,FACOttiNG I
31

HALK FAKTORiNG A.5.

32
33
34
35
36
37
38
39

HUZUR FAKTORTNG A.5.

40

MERKEZ FAKTORTNG

41
42
43

MERT FiNANS FAKTORING HIZM.A.5.

45
46
47
48
49
50

PARA FINANS FAKTORING A.S.

rNG FAKTORiNG A.5.

isrnNsur- FAKToR|NG A.S.
iS

rnrroniruc

rnpirnl

n.S.

FAKToRTNG A.S.

KENT FAKTORING A.5.
KRED| FiNANS

ranoniruc HizurrueRi

LiDER FAKToRiruc

1.5

nizurrue nin.5.

niZUrrlEni

MNG FAKToR|nc uizurrleRi
opriua rnrroniruc 1.5.
44 PAMUK rlrroniruc n.5.

n.S.

n.5.

PRiME FAKroRiNe Hizvrsf Leni n.s.
SARDES FAKTORTNG A.5.

STRATEJi

rnrroniruc n.5.

sUuEn FAKToRTNG A.S.
SEKER FAKTORiNG A.5.

51

SiRiNoGLU rnrroRirrrG riruarusnl HiznaerlEni TicARET A.5.

52

rnu

rnrroRiruc e.5.
53 rea rnrroRiNG n.s.

54 TUNA FAKToR|NG HizMETLERi A.5.
55

ULUSAL FAKTORING A.5.

56 vAKrF FAKToR|uc n.S.
57

vDF FAKToRTNc nizverleni n.5.

58 vnpr rneoi rnxronirue n.5.
59

YASAR FAKToR|NG A.S.

60 yEDrrEpE FAKToRING Hizurrleni n.S.
61 zoRLU FAKToRiruc n.5.

１
２

ATRADIUS CREDITO Y CAUC10N S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS MERKEZHSPANYA TURKIYEISTANBUL 5UBES!

３

COFACE SiGORTA A.5
EULER HERMES S!GORTA A.5.

４

Z!RAAT S:GORTA A.5.

1 A&T FINANSAL KiRALAMA A.5.

2 AK FiNANSAL KiRALAMA A.5.
3 ALTERNAT!FF!NANSAL KIRALAMA A.5.

4 ANADOLU FINANSAL KIRALAMA A.S.
5 ARIFINANSAL KIRALAMA A.S.

6 BNP PARIBAS FINANSAL KIRALAMA A.5
7 BURGAN FINANSAL K!RALAMA A.5.
8 DELAGE LANDEN FiNANSAL KiRALAMA A.5.
DEN!Z FINANSAL K!RALAMA A.5.
ENKA FINANSAL K:RALAMA A.S.
F!NANS F!NANSAL KIRALAMA A.5.
GARAN丁 !F!NANSAL KIRALAMA A.S.
HALK F!NANSAL KIRALAMA A.5.
24 :NG F:NANSAL K:RALAMA A.5.
15 15 FINANSAL K!RALAMA A.5.
16 PERVIN FINANSAL K:RALAMA A.5.
17 SIEMENS FINANSAL KIRALAMA A.5.
9
10
11
12
13

■8

5EKER F:NANSAL K!RALAMA A.5

19 VAKIF FINANSAL K!RALAMA A.S.

20 VFS FINANSAL KIRALAMA A.5.
21 YAPI KREDI FINANSAL K!RALAMA A.0

22 YAT!R:MF!NANSAL K:RALAMA AoS.
23 ZIRAAT FINANSAL K!RALAMA A.5.

﹁
︲
︐

一

l Att FINANSMAN A.5

2 DORUK FINANSMAN A.5.
3 EVKUR FINANSMAN A.5.

4 HEMENALFiNANSMAN A.5.
5 KOcF:AT KRED!F!NANSMAN A.5.
6 KOcF!NANSMAN A.5.
7 MERCEDES‐ BENZ FINANSMAN TURK A.5.

8 0RF:NF:NANSMAN A.5.
9 5EKER MORTGAGE F!NANSMAN A.5.
10 TEB FINANSMAN A.5.
1l TIRSAN FINANSMAN ANONIM 51RKETI

12 TURKCELLFINANSMAN A.5,
13 VFSF!NANSMAN A.5.
14 VOLKSWAGEN DOこ U5FINANSMAN A.5.

VARIII(Y6NETiM
l DESTEK VARLiK YONETIM A.5
2 EFES VARL!K YONETIM A.5.

3 GUVEN VARLIKYONET M A s
4
5
6
7

HAYAT VARLIK YONET:MA.5.
HEDEF VARLIK YONETIM A.5
:STANBUL VARL!K YONET!MA.5・
MEGA VARLiK YONETIM A.5.

１

oi6rn

２

BORSA ISTANBUL A.5.

３

KREDi GARANT:FONU A.5.
TURK!YE ttARIM KREDI K00PERATIFLER!MERKEZ B!RLiG!
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3 BOLUM‑2018Y:LI ARA DONEM SINIRLI DENETIM RAPORU
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KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari dönem
30 Haziran 2018

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Geçmiş dönem
31 Aralık 2017

117.915.419

102.127.574

13

87.554.209
22.546.934
18.951.104
3.595.830
270.664
67.220
203.444
7.524.378
1.313.703
6.210.675
19.234

69.141.340
24.553.331
22.347.959
2.205.372
240.178
36.378
203.800
7.321.570
2.012.282
5.309.288
99.117

20

19.234
-

99.117
772.038

178.620.371

180.021.898

12
6

163.911.528
121.032.550
22.633.490
20.005.593
239.895
13.925.361
13.461.798
45.812
417.751
712.571
142.797

165.650.820
122.046.523
23.845.559
18.247.258
1.511.480
13.619.370
13.193.764
47.862
377.744
733.827
107.475

13

569.774
70.911

626.352
17.881

70.911

17.881

296.535.790

282.149.472

Dipnot
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
- İlişkili olmayan taraflardan
diğer dönen varlıklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar

3
4
4,6
4
5
6
5
12
6

Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
- Binalar
- Makine, tesisat ve ekipmanlar
- Demirbaşlar
-Yapılmakta olan yatırımlar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Bilgisayar yazılımları
- Diğer haklar
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
- İlişkili olmayan taraflara peşin
ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer
duran varlıklar

7

8

Toplam varlıklar

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari dönem
30 Haziran 2018

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Geçmiş dönem
31 Aralık 2017

87.493.053

78.755.976

11

10.387.362
10.387.362
10.387.362
11.989.814
2.565.196
9.424.618
3.863.187
5.000.938
5.000.938
15.841.554

8.999.811
8.999.811
8.999.811
21.953.091
1.368.622
20.584.469
4.673.424
4.673.424
15.491.942

11
12

13.117.146
2.724.408
2.694.294
37.715.904

14.643.931
848.011
2.232.138
25.405.570

Uzun vadeli yükümlülükler

15.648.267

19.908.597

Uzun vadeli borçlanmalar
- İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar

10.446.331
10.446.331
10.446.331
2.879.971
2.321.965

13.136.113
13.136.113
13.136.113
4.694.315
2.078.169

1.924.121
397.844

1.680.325
397.844

103.141.320

98.664.573

7.425.000
12.668.175
2.574.025
123.581.647

7.425.000
11.205.300
2.574.025
100.709.110

Dipnot
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
- İlişkili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler

9
9
9
4
4,6
4
20
5

9
20
11

Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Sermaye düzeltme farkları
Olağanüstü Yedekler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler (-)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm (kayıpları)/kazançları
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı

14
14
14
14

(244.598)

(10.128)

(244.598)
23.709.055
23.681.166

(10.128)
16.783.995
44.797.597

Toplam özkaynaklar

193.394.470

183.484.899

Toplam kaynaklar

296.535.790

282.149.472

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
denetimden
denetimden
denetimden
denetimden
geçmiş
geçmiş
geçmiş
geçmiş
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan Dipnot 30 Haziran 2018 30 Haziran 2018 30 Haziran 2017 30 Haziran 2017
Esas faaliyet gelirleri
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

15
15

Brüt esas faaliyet karı
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

16
16
18
18

Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler 21
Finansman gelirleri ve giderleri öncesi
faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

19
19

Vergi öncesi kar
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)
- Dönem vergi gideri (-)
- Ertelenmiş vergi geliri

20
20

Net dönem karı

140.984.201
(56.897.213)

70.466.931
(29.165.590)

126.884.803
(47.732.266)

60.657.971
(23.166.675)

84.086.988

41.301.341

79.152.537

(12.603.166)
(45.060.860)
3.227.717
(2.356)

(8.334.670)
(22.367.430)
2.695.883
(1.446)

(6.676.439)
(37.886.559)
1.866.738
(22.709)

29.648.323

13.293.678

36.433.568

16.204.348

3.105

2.507

752

-

29.651.428

13.296.185

36.434.320

16.204.348

6.859.984
(5.161.826)

3.718.679
(2.819.226)

6.307.372
(7.012.391)

2.533.130
(1.787.383)

31.349.586

14.195.638

35.729.301

16.950.095

(9.416.632)
1.748.212

(4.295.659)
907.045

(8.105.388)
478.975

(3.774.820)
330.249

23.681.166

10.807.024

28.102.888

13.505.524

37.491.296
(3.484.092)
(18.499.153)
717.896
(21.599)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm (kayıpları)/kazançları
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelire ilişkin ertelenmiş vergi geliri
Diğer kapsamlı gider (-)
Toplam kapsamlı gelir

11

(300.602)

(91.986)

(306.233)

20

66.132

20.237

61.247

(234.470)

(71.749)

(244.986)

23.446.696

10.735.275

27.857.902

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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(105.239)

21.048
(84.191)
13.421.333

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Özkaynaklar (Sınırlı denetimden geçmiş)

1 Ocak 2017
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Transferler
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gider (-)
30 Haziran 2017

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

7.425.000

2.574.025

10.242.425

-

-

962.875
-

7.425.000

2.574.025

11.205.300

Olağanüstü
yedekler

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı giderler (-)

Geçmiş yıllar
karları

Net dönem
karı/(zararı)

Toplam
özkaynaklar

79.668.305

311.841

13.065.567

34.759.233

148.046.396

30.077.930
(9.037.125)
-

(244.986)
(244.986)

34.759.233
(31.040.805)
-

(34.759.233)
28.102.888
28.102.888
-

(9.037.125)
27.857.902
28.102.888
(244.986)

66.855

16.783.995

28.102.888

166.867.173

Geçmiş yıllar
karları

Net dönem
karı/(zararı)

Toplam
özkaynaklar

100.709.110

Özkaynaklar (Sınırlı denetimden geçmiş)

1 Ocak 2018
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Transferler
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gider (-)
30 Haziran 2018

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Olağanüstü
yedekler

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı giderler (-)

7.425.000

2.574.025

11.205.300

100.709.110

(10.128)

16.783.995

44.797.597

183.484.899

-

-

1.462.875
-

36.409.662
(13.537.125)
-

(234.470)
(234.470)

44.797.597
(37.872.537)
-

(44.797.597)
23.681.166
23.681.166
-

(13.537.125)
23.446.696
23.681.166
(234.470)

7.425.000

2.574.025

12.668.175

123.581.647

(244.598)

23.709.055

23.681.166

193.394.470

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot
İşletme faaliyetleri:
Dönem karı

Cari dönem sınırlı
denetimden geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2018

Geçmiş dönem sınırlı
denetimden geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2017

23.681.166

28.102.888

(1.748.212)
9.416.632
9.386.550
11.105.912
294.772
28.526
1.081.663
(5.983.704)

(478.975)
8.105.388
5.691.372
10.119.830
270.097
(1.424)
598.836
(2.392.303)

(3.105)
1.964.303
3.278.349

(63.622)
-

Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Ertelenmiş vergi geliri ile ilgili düzeltmeler (-)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Personel prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirlerine ilişkin düzeltmeleri
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kazançlar ile ilgili düzeltmeler (-)
Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
Net döviz zararlarına ilişkin düzeltmeler

20
20
11
17
11
19
11
18

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik
öncesi işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
Varlık ve kaynaklardaki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
Diğer alacaklardaki (artış)/azalış
Diğer borçlardaki artış/(azalış)
Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış)
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış
Ödenen izin ücretleri (-)
Ödenen kıdem tazminatları (-)
Ödenen kurumlar vergisi (-)
Ödenen personel primleri (-)
Ödenen komisyon primleri (-)

4
4
5
5
12
12
11
11

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan
nakit çıkışları (-)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
Yapılmakta olan yatırımlardan kaynaklanan nakit çıkışları (-)

52.502.852

49.952.087

2.006.397
(9.963.277)
(30.486)
789.670
26.853
12.310.334
(181.552)
(255.103)
(351.578)
(4.781.407)
(11.739.895)
(188.859)

4.633.551
757.886
1.022.730
(537.429)
267.783
3.335.173
889.346
(176.724)
(6.387.729)
(9.091.815)
-

40.143.949

44.664.859

7

(5.232.687)

(19.636.424)

8

(4.205.088)

(7.701.068)

7

17.061
(239.895)

-

(9.660.609)

(27.337.492)

(13.537.125)

(9.037.126)

(4.093.756)
(429.772)
5.728.586

115.452
2.415.517

Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit

(12.332.067)

(6.506.157)

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)

18.151.273

10.821.210

Yatırım faaliyetlerinde ( kullanılan) net nakit
Finansal faaliyetler:
Ödenen temettü
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlara
ilişkin nakit girişleri/(çıkışları)
Ödenen faizler
Alınan faizler

9

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi

3

68.740.693

28.599.600

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

3

86.891.966

39.420.810

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1.

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“Şirket” veya “KKB”), on bir bankanın ortaklığında Türkiye’nin ilk ve
tek kredi bürosu olarak 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
9 bankanın ortaklığının bulunduğu KKB, 45 banka, 14 tüketici finansmanı, 61 faktoring, 23 finansal
kiralama, 4 sigorta, 7 varlık yönetim şirketi ve 3 diğer olmak üzere toplam 157 üyeye sahiptir. Üye
statüsünde bulunan kuruluşlar, müşterilerine ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana
KKB aracılığıyla birbirleriyle paylaşmaktadırlar. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 inci
maddesi uyarınca gerçekleştirilmeye başlanan bilgi alışverişi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
73 üncü maddesi kapsamında devam etmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayılı kararı
ile Şirket’in 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ettiğini, anılan
Kanunun Geçici 1. maddesine istinaden uygun görmüştür.
25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde
1 ve Geçici Madde 28 ilave edilmiştir. 5411 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 1 ile Türkiye Bankalar
Birliği (“TBB”) nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun
görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu
kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel
kişileri ve üçüncü gerçek kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devri ile
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (“TBB Risk Merkezi”), 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete
geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi
bünyesinde yürütmenin yanı sıra Risk Merkezi üyesi olan 179 finansal kuruluşa veri toplama ve
paylaşım hizmeti vermektedir.
2013 yılında Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi hizmetlerinin sunulmaya
başlanmasıyla finansal kuruluşlar dışında bireyler ve reel sektörde faaliyet gösteren firmalar da KKB
hizmetlerinden faydalanmaya başlamıştır. Eylül 2014 tarihi itibarıyla KKB, Findeks platformu ile
bireyler ve reel sektöre yönelik hizmetleri tek bir çatı altında toplamıştır. KKB, 2015 yılında geliştirdiği
ürünler ve sektörel iş birlikleri ile hem bankacılık-finans sektörüne hemde reel sektöre hizmet
sağlamıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 6728 sayılı Kanunla eklenen geçici madde 11 ile
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bankalara karekodlu çek verme zorunluluğu getirilmiş olup, 6102 sayılı
Kanun’un 6728 sayılı Kanunla değişik 780. maddesinin 3. Fıkrasında yer verilen karekod okutma ve
bilgi paylaşım sistemi KKB bünyesinde kurularak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işletilmeye
başlanmıştır.
Şirket’in kontrolü, detayları Dipnot 14’te sunulan ortaklar tarafından payları doğrultusunda
sağlanmaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 402’dir (31 Aralık 2017: 357).
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:
Varyap Meridian Sitesi, F Blok, Barbaros Mah. Ardıç Sk., 34746, Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Finansal tabloların onaylanması
30 Haziran 2018 tarihi ve bu tarihte sona eren ara dönem itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, Yönetim
Kurulu tarafından 9 Ağustos 2018 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve diğer yetkili merciler,
onaylanan bu finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
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KKB tarafından doğrudan üyelere sunulan ürün ve hizmetler aşağıda açıklanmıştır:
Limit Kontrol Sistemi (LKS)
Limit Kontrol Sistemi (LKS), ülke ihtiyaçlarına bağlı olarak KKB tarafından geliştirilen ve gerçek
zamanlı olarak çalışan bir sistemdir. Sistem, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca sektörde
kredi kartı veren tüm kurumlardan topladığı kredi kartı limitlerini müşteri bazında birleştirerek tek limit
uygulamasının kart veren kurumlar tarafından yönetilebilmesini sağlamaktadır. LKS Acil Güncelleme
Hizmeti ile birlikte LKS kapsamında bildirilen limitler için düzeltme işlemlerini kolaylaştırmak
amacıyla, evrak dolaşımı olmaksızın tenzil, kapama ve kayıt düzeltme işlemlerinin üyeler tarafından
yapılabilmesi sağlanmıştır.
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Bireysel Kredi Notu (BKN), kurum üyesi olan bir kuruluştan alınan ya da alınacak olan kredinin geri
ödemesinin diğer bir tüketiciye kıyasla ne ölçüde yerine getirileceğini öngörmek için kullanılan sayısal
bir göstergedir. İstatistiksel model kullanılarak üretilmiş bir karar destek üründür. Müşteriye ilişkin
kredi ödemesine dair bilgilerin KRS aracılığıyla edinilen bir özeti olarak nitelendirilmektedir.
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla BKN beşinci sürümünün kullanımına başlanmıştır.
Sahte Bilgi/Belge/Beyan/Başvuru Alarm Sistemi (SABAS)
KKB tarafından finans sektörüne hizmet vermekte olan Sahte Bilgi/Belge/Beyan/Başvuru Alarm
Sistemi (SABAS), belirlenen kötü amaçlı girişimlere ait bilgilerin ve bunlarla ilgili risk unsurunun belirli
bir disiplin içinde üyeler arasında paylaşılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına olanak sağlayan
sistemdir.
İnternet Sahtekarlıkları Alarm Sistemi (İFAS)
KKB tarafından geliştirilen İnternet Sahtekarlıkları Alarm Sistemi (IFAS), öncelikle internet üzerinden
gerçekleştirilen sahtekarlıklarla ilgili olarak üye kurumlar arasında kayda dayalı, hızlı ve etkin iletişim
ve bilgi paylaşımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, IFAS’a konu işlemler için alınacak
aksiyonlar sistem üzerinden yapılmakta ve kayıt edilmektedir. SABAS ile de bağlantılı
çalışabilmektedir.
Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Sistemi (KAPS)
KKB tarafından geliştirilen Kredi Kullandırım Anlık Paylaşım Sistemi (KAPS), kredi kullandırım
anında (ödeme gerçekleşirken), kullandırım yapılan kişinin son 48 saat içerisinde farklı kurumlardan
kredi kullandırımı olup olmadığı sorgulamasını temel alarak, bir kişinin birden fazla kurumdan kredi
temin etmesi ve piyasada “vurkaç dolandırıcılığı” olarak tabir edilen suistimal türünün önüne geçilmesi
hedeflenmektedir.
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)’nin odak noktası, son dönemde ve geçmişinde ödeme güçlüğü
belirtisi göstermediği halde aşırı borçlanma eğiliminde olan kişileri tespit etmek olarak belirlenmiştir.
BKN benzeri risk tahmin modellerinin öngörmeye çalıştığı “sorunlu kredi” tanımına ek olarak “aşırı
borçlanma” tespitini getirmektedir. Bu kapsamda, sadece 250 TL’nin üzerinde teminatsız borç bakiyesi
olan kişiler için ve aşırı borçlanmayı tahmin etmek üzere geliştirilmiştir.
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Risk Raporu
Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş
kredi ödeme performansını ortaya koyan bir KKB ürünüdür. KKB’nin sahip olduğu kredi sicil bilgileri,
KKB’ye üye tüm kurum ve kuruluşların paylaştığı müşteri bilgilerinden oluşmaktadır.Her bir kredinin
son 18 aylık ödeme performansını da gösteren rapor, finansal sektördeki ödeme performansını özetler
niteliktedir. İçeriğinde sadece gecikmiş ödemeler ya da takibe intikal eden kayıtlar gibi negatif bilgiler
yer almamaktadır. Kişinin zamanında ödenen kredileri gibi olumlu bilgileri de içeren bir rapor olması
nedeniyle borcunu vadesinde ödeyen kişiler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Çek Raporu
Karşılıksız çek keşide edenlere uygulanan yaptırımı ortadan kaldıran 3 Şubat 2012 tarih ve 28193
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6273 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair
kanun ile birlikte alacak riskini yönetme konusunda ekonomide yeni bir dönem başlamıştır. Riskin doğru
yönetilebilmesi ve çek hamilinin çeki kabul etme kararını doğru bir şekilde verebilmesi için gerekli olan
bilgiye ulaşabileceği platformların varlığı hem keşideciyi hem de çek hamilini korumayı
hedeflemektedir. Yaygın bir ödeme aracı olan çeki daha güvenli hale getirmek adına KKB’nin Nisan
2012’de hayata geçirdiği “Çek Raporu Sunum Sistemi”, ürettiği çek raporları ile çek hamillerinin
sağlıklı karar vermek adına keşidecilere ilişkin gereksinim duyacakları geçmiş çek ödeme bilgilerini
sağlamak üzere kurulan bir hizmet sunmaktadır.
Geomis - Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
“Oracle 2014 Innovator Excellence Award” sahibi GeoMİS, KKB bünyesindeki verilerin içerdiği
adreslerin işlenerek coğrafi koordinatlara dönüştürülmesi ve harita üzerine konumlandırılması esasına
dayanan, her türlü istatistiki veri, il ve ilçe detayında belirli kategorilere göre renklendirilerek harita
üzerinde görüntülenmesine imkan veren lokasyon bazlı veri raporlama sistemidir. Sorgulama ve
istatistiksel analiz gibi bilinen veri tabanı işlemlerini görselleştirerek haritalar tarafından sağlanan
coğrafi analizlerle birleştirme yeteneği ile bir karar destek sistemi olarak kullanabilen, rapor çıktılarını
analize elverişli hale getirerek, verimlilik ve risk modellerini geliştiren çıktıların elde edilebileceği bir
hizmettir.
Geomis Bireysel
2009’un ikinci yarısından itibaren KRS kullanıcıları tarafından gerçekleştirilmiş sorguları kapsayan
GeoMİS uygulaması, Temmuz 2013 itibarıyla Kredi Referans Sistemi (“KRS”) üyesi kurumların
hizmetine sunulmaya başlanmıştır. 2014 yılında eklenen bireysel kredili portföy bilgileri ile veri seti
zenginleşen GeoMİS uygulaması, GeoMİS Bireysel olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.
Geomis Kurumsal & Çek
GeoMİS Kurumsal & Çek, veri setine Ağustos 2014’te küçük/orta/büyük işletmeler ve ticari segmente
özel hazırlanmış KKB verilerini de ekleyen ve bu verilerin il ve ilçe bazında detaylı olarak
raporlanabilmesini sağlayan GeoMİS ailesi ürünüdür. Kurumsal Büro Sistemi (“KRM”)’de yer alan
hesaplara ait limit, risk, TKN ve karşılıksız çek bilgilerinin de değerlendirilmesini sağlayan, bu bilgilerin
il ve ilçe bazında harita üzerinde görüntülenmesini sağlayan GeoMİS Kurumsal uygulaması ile üye
kurumların kendi verilerini, bu verilerdeki değişim ve gelişimi, yine bu veriler ile sektör verilerini veya
rakiplerinin verilerini karşılaştırması mümkündür. Uygulamaya alındığı yıl veri setine KKB’ye bildirimi
yapılan çek bilgilerini de ekleyen GeoMİS, kurumsal tahsis ekiplerinden pazarlama ekiplerine, risk
yönetimi ve tahsilat ekiplerinden kredi politikaları ekiplerine kadar birçok ekibin farklı amaçlarla
kullanabileceği bir raporlama uygulamasıdır.
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Geomis Memzuç
GeoMİS ürünlerinin en yenisi olan GeoMİS Memzuç ile bankalar ve finans kurumları tarafından
bildirilen kredi limit/risk ve tasfiye olunacak alacak bilgileri şubenin il ve ilçe adres bilgisini
kullanarak harita üzerine taşımaktadır. GeoMİS Memzuç’un;
•
•
•
•

Adet raporları ile kayıt adedi, şube adedi, müşteri adedi ve şube başına düşen müşteri adetleri,
Risk raporları ile TL cinsinden risk tutarları, reeskont ve tahakkuk faizleri hariç risk tutarları,
müşteri başına düşen risk tutarı, şube başına düşen risk tutarı,
Limit raporları ile yine TL cinsinden limitler ve limit doluluk oranları
Oran raporları ile tahsili gecikmiş alacak oranları ile gecikmeli kredi oranı görüntülenebilir.

Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES)
TARDES ile finansal kurumlara, uzman ekiplere ihtiyaç olmadan, doğru ve güncel veriler üzerinden
değerlendirmeler yapma imkanı tanıyan, sistematik bir şekilde tarımsal kredi değerlendirmesi
yapabilecekleri önemli bir altyapı ve bilgi hizmeti sunulmaktadır. Avrupa Birliği ve European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) sponsorluğunda, Frankfurt School ve KKB’nin iş birliği ile
geliştirilen bu değerleme sistemi ile maliyet, gelir ve vadelendirme hesaplamalarının yapılması çok daha
kolay bir hale gelmiştir.
Çek Endeksi
Keşidecinin çek kullanım alışkanlığını ve güvenilirliğini özetleyen Çek Endeksi, gerçek ve tüzel kişi
çek ödeme bilgilerinden hareketle oluşturulmuş puana dayalı grafiksel bir risk göstergesidir. İlgili tüzel
veya gerçek kişinin son 36 aylık dönemdeki çek ödeme davranışını ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale
getirmekle birlikte ve sorun yaşanmışsa bu sorunu adet ve tutarlarını yansıtır bir şekilde
hesaplamaktadır.
Merkezi Karar Destek Sistemleri Ürünü (MKDS)
KKB’nin 2014 yılında üyelerine sunmaya başladığı Merkezi Karar Destek Sistemleri Ürünü (MKDS)
ürünü tüm karar otomasyonunu bulut teknolojisi ile KKB üzerinden yürütülebilmesine imkan
tanımaktadır. MKDS, kurumların müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili başvuru yönetimi,
risk/tahsilat, kredi izleme hizmetleri vb. her türlü kararı etkin, hızlı ve standart bir şekilde sunabilmeleri
için kullanılan karar otomasyon sistemleri olarak nitelendirilmektedir. KKB bu hizmeti merkezi olarak
gerçekleştirerek kurumların hızlı ve mümkün olduğunca düşük maliyetli olacak şekilde bu sistemlere
erişimlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ürünle, üyeler düşük kurulum maliyetleri ve kısa uygulama
süreleri için en son teknoloji ile geliştirilmiş bu sistemlerden yararlanabilmektedir. MKDS, finans
sektörü dışında reel sektör tarafından da etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
Ticari Kredi Notu (TKN)
Demografik, kredi ve teminat bilgileri ile çek ödeme performansından hareketle firmaların üyeden aldığı
kredi geri ödeme gerekliliklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen, kredi
değerliliğine ilişkin bir derecelendirme notudur. Firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde
takibe girmiş kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçen TKN ne kadar yüksekse, firmanın 12 ay içerisinde
takibe girmiş kredi olarak sınıflanma olasılığı o kadar düşük olmaktadır.
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Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar
Zaman aşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların TBB ve TKBB üyesi bankalardan
toplanması ve konsolide edilerek müşterilerin ulaşabileceği bir platformda (web sitesi) yayımlanması
hizmetidir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar her yılın Şubat ayının başında yayımlanmakta ve Haziran
ayına kadar tüm finansal hizmet müşterileri tarafından sorgulanabilmektedir.
Adres İşleme Hizmeti
2013 yılında açılan harita bazlı raporlama sistemi GeoMİS’te kullanılan adres formatlama altyapısı,
2014 yılında üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız hizmet olarak sunulmaya başlanmıştır.
Bankadaki müşteri adres bilgilerinin geocode edilerek değişen sokak, ilçe vb. bilgilerin yenileri ile
güncellenmesi, adres verilerine geocode bilgisinin eklenmesi ve yeni eklenen adreslerin sisteme doğru
tanımlanabilmesi için kontrol içeren bir uygulamadır.
Çek Durum Sorgulama Hizmeti
Son dönemde artan çek sahteciliğini önlemek amacıyla geliştirilen Çek Durum Sorgulama Hizmeti ile
alınan çeklerin durumlarının online sorgulanarak çekin dolaşımda olup olmadığının öğrenilebilmesi
amaçlanmaktadır. Çeki veren banka üzerinden online sorgulama yaparak çalışan sistem ile muhatap
bankadan gelen çekin dolaşımda olup olmadığı bilgisine ulaşılmaktadır. Çek Durum Sorgulama Hizmeti
ile teminat veya tahsilat amaçlı kabul edilen çeklerin, banka kodu, şube kodu, çek hesap numarası, çek
sıra numarası verileri ile çek durumu sorgulanabilmektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve
sorgulanabilirliğinin sağlanması, doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi
bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir. Aktif olarak
tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgilerinin, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkların
(arazi, hayvan, girdi vs.), ürün deseninin, ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu, tarımsal
desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan
bir sistemler bütünüdür. ÇKS sorgulama ekranları, Tarım Reform Genel Müdürlüğü tarafından
oluşturulan ve çiftçilerin bilgilerinin güncellenmesi, denetlenebilmesi, izlenebilmesi için kullanılan
ÇKS verilerinin; TARDES kredi modülü kullanmayan KKB üyeleri tarafından da sorgulanabilmesini
sağlayan ekranlardır.
Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS)
Teminat Mektubu Durum Sorgulama Hizmeti (TMDS), bankalar tarafından düzenlenen teminat
mektuplarını elinde bulunduran muhatapların, ellerinde bulunan teminat mektuplarını “Banka Adı”,
“Şube Adı”, “Teminat Mektubu Sıra Numarası”, “Tutar”, “Döviz Cinsi” ve “Vade” bilgileri üzerinden,
ilgili banka nezdinde hala geçerli olup olmadığını kontrol edebildikleri bir sistemdir. TMDS
Hizmeti’nden faydalanan kurumlar mektubu veren banka ile yazışma yapmadan teminat mektubunun
geçerliliğini anında sorgulama imkanı ile zaman tasarrufu sağlayarak operasyonel maliyetlerini
azaltmaktadır.
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Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP)
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP), finansal kurumların müşterileri ile ilgili güncel ticari sicil bilgilerini
görmelerini veya bu bilgiler değiştiğinde anında haberdar olmalarını sağlayan KKB ürünüdür. TSP ile
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan değişiklik bilgilerine arzu edilen yöntem ile günlük olarak
ulaşılabilmekte, uygulamadan tekil sorgu yapılarak yararlanılabileceği gibi, toplu sorgu ve proaktif
bilgilendirme yöntemleri de kullanılabilmektedir.
Tahsilat (Collection) Skorları
Kredi ödemesini geciktiren bir müşterinin yakın vadede daha ileri gecikmeye ya da temerrüte düşme
riskini hesaplayan, tahsilat süreçlerinin ve faaliyetlerinin etkin hale getirilmesine olanak sağlayan skor
kartlardır. Öncelikli olarak kredi kartı portföyü için 3 ayrı model geliştirilmiş olup, tüm modellerde skor
üretilirken sorgulanan kişinin sorgu anında mevcut olan tüm hesapları göz önünde bulundurulmaktadır.
Birinci model gecikme portföyünde olan müşterilerin takip eden ay içinde 2 gecikmeye geçme
olasılığını, ikinci model gecikme portföyünde olan müşterilerin takip eden ay içinde 3 gecikmeye geçme
olasılığını, üçüncü model ise gecikme portföyünde olan müşterilerin takip eden 6 ay içinde takip
statüsüne geçme olasılığını tahmin etmektedir.
Eğilim Skorları
KKB Eğilim Skorları, kişilerin geçmiş davranışları ve mevcut kredi ürünlerindeki performanslarından
yola çıkarak gelecekte yeni bir kredi ürünü kullanma eğilimlerini tahminlemeye yaramaktadır. KKB,
veri ambarında yer alan bireysel portföye ait kredi ve kredi başvuru bilgilerini istatistiksel yöntemler ve
hesaplamalar ile modelleyerek ferdi krediler için eğilim skoru hesaplamaya başlamıştır.
IBAN Doğrulama Hizmeti
Finansal dünyanın yoğun temposu içinde finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para
transferlerinin hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi müşteriler için gün geçtikçe daha
önemli hale gelmektedir. KKB IBAN Doğrulama, işlem yapılmak istenen IBAN numarasının sahibi
gerçek kişilere ilişkin ad/soyad, tüzel kişilere ilişkin unvan bilgisinin maskeli bir şekilde görüntülenerek
olası hatalı para transferlerinin önüne geçilmesini sağlayan bir KKB uygulamasıdır.
LKS Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
LKS MİDES, Limit Kontrol Sistemi kullanılarak paylaşılan hatalı ya da eksik verilere yönelik yapılacak
itirazların KKB üyeleri tarafından yönetilebilmesi için gerekli olan altyapının sağlandığı bir sistemdir.
LKS’de paylaşılan bilginin eksik veya hatalı olduğu düşünülüyorsa yapılan sorgu için üretilen referans
numarası ile LKS MİDES kullanılarak itiraz süreci başlatılmaktadır. Üyeler tarafından yapılan itirazlar
için süreç itiraz eden üye ile itirazı cevaplayacak üye arasında LKS MİDES ekranları üzerinden
ilerlemekte, itirazı cevaplayan üye tarafından LKS değerinden farklı bir değer ile itiraz cevaplanmış ise
LKS Acil Güncelleme ekranları üzerinden yine itiraz cevaplayan üye tarafından yapılan güncelleme
işlemi ile devam etmektedir.
Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti
Üye kurumların kredi başvuru bilgisi ile besleyeceği ulusal bir veri tabanı oluşturularak sektörel
anlamda bir koruma sunulması hedeflenmektedir. Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti,
dolandırıcılık olaylarının kurum bazında kontrol edilmesine kıyasla çok daha güvenli bir operasyon
ortamı sağlamaktadır. Bu proje ile finans sektöründeki kurumların başvuru dolandırıcılığı kayıplarının
en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
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Krediler Analiz Portalı
Krediler Analiz Portalı (KAP); gerçek kişilere ait her türlü taksitli krediler, kredili mevduat hesabı ve
kredi kartı ürünlerine ait portföy bilgileri ve ödeme performanslarının raporlanabilmesi ve GeoMİS
bireysel uygulamasında belirlenen “karşılaştırma grubu” ve “sektör” geneli ile kıyaslama imkanı veren
interaktif bir raporlama ortamıdır. Raporlama ekranlarında kullanılan farklı parametreler ve filtreleme
opsiyonları ile 2,5 milyar satırlık veri üzerinden yaklaşık 175 milyon farklı rapor içeriği üretilebilmekte
olup ustaca tasarlanmış altyapısı ile tüm bu raporların çok hızlı olarak üretilmesine olanak
sağlanmaktadır.
Çek Analiz Portalı
Çek Analiz Portalı; KKB üyelerine çek rakamlarını yine kendi belirleyecekleri “karşılaştırma grubu” ve
“sektör geneli” ile karşılaştırma imkanı sağlayan interaktif bir raporlama ortamıdır. Çek Analiz
Portalı’nın günlük çek bildirimlerimden alınan veriler ile hazırlanan raporları bulunmaktadır.
KKB Bilinmeyen Numara Hizmeti
İsim ve adres üzerinden telefon numarası bilgisinin veya telefon numarasından isim ve adres bilgisinin
sorgulanmasını veya doğrulanmasını sağlayan uygulamadır. Rehbere kayıtlı olan müşteri verisini içeren
Rehberlik Servisinden sorgulama yapılmasına KKB olarak aracılık edilmektedir ve uygulama izinli
veritabanında bulunan telefon bilgileri ile beslenmektedir. 3 ana başlık altında sorgulama
yapılabilmektedir. İlgili sorgulama yapıları kendi içlerinde farklı özelliklere sahiptir. Bu sorgulama
türleri; Standart Sorgu, Adres Karşılaştırmalı Sorgu, Doğrulama Sorgusu’dur. Sorgulama Yöntemleri
ile; isim, soyisim, il ve ilçe bilgileri üzerimdem numara bilgisine ulaşılabilir, telefon numarası üzerinden
isim, soyisim il, ilçe bilgilerine ulaşılabilir, isim, soyisim ve açık adres bilgisi üzerinden numara
bilgisine ulaşılması, ayrıca aynı sorgu içerisinde cevap olarak gelen telefon numarası ve bu numaranın
kayıtlı olduğu adresin, sorgulanması yapılan adres bilgisi ile eşleşme yakınlığının skor verilerek
ölçümlenebilmesi amaçlanmaktadır. Kurumun elinde bulundurduğu mevcut isim, soyisim, telefon
numarası bilgisinin, rehberlik servisinde kayıtlı bilgiler ile doğru/yanlış şeklinde teyit edilebilir, açık
adres bilgisine ise doğruluk skoru verilmesi sağlanabilir.
Elektronik Teminat Mektubu Hizmeti
Finans sektöründe uzun yıllardır değişikliğe uğramadan kullanılmakta olan, teknolojik gelişmelere
uyum sağlamadan var olan matbu kağıt yapısında hayatını devam ettiren teminat mektubu sürecinin
dijital ortama taşınması için “Elektronik Teminat Mektubu” projesi 2017 yılı içerisinde başlatılmıştır.
2018 yılı içerisinde banka, mektup lehtarı ve mektup muhatabı arasında yaşanan süreçlerin elektronik
ortama taşınması planlanmıştır.
“Elektronik Teminat Mektubu” ile;
-

İşlemlerin güvenli bir ortamda elektronik imza ile yapılması,
Sahteciliğin önlenmesi,
Muhtemel fiziksel kayıpların önlenmesi,
İşlemlerin elektronik ortamda izlenebilmesi,
Elektronik ortamda bankaların verdikleri mektupların takibini sağlayabilmesi,
Muhatap standardizasyonu,
Sektör bazında raporlama imkanı,
Operasyonel verimlilik,
Zaman tasarrufu,
Prestij ve finansal getiri sağlanması amaçlanmıştır.
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Findeks
Findeks; Türkiye’deki finansal hayatın daha sağlıklı işlemesi misyonuyla KKB tarafından 2014 yılında
hayata geçirilen bir finansal hizmet platformudur. Finans sektörünün yıllardır kullandığı kredibilite
göstergelerinin hem bireylere hem de firmalara Findeks üzerinden açılması ile hem şeffaflık sağlanmış
hem de finansal hayat yönetimi herkes için mümkün hale gelmiştir. Findeks; web sitesi, internet şube,
Findeks Mobil uygulaması, müşteri iletişim merkezi, bankalar ve stratejik iş ortaklıkları gibi kanallar
vasıtasıyla müşterilerine ulaşmaktadır.
Findeks Kredi Notu
Findeks Kredi Notu, uzun yıllardan beri bankaların kredi kararı verirken referans aldıkları önemli bir
değerlendirme notu konumundadır. Bu not; bireylerin banka ve finans kuruluşlarından almış oldukları
bireysel nitelikli tüm kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının limit, risk, geçmiş ödenme
düzeni, yeni kredili ürün açılışları ve kredi kullanım yoğunlukları üzerinden hesaplanmaktadır.
Risk Raporu
Risk Raporu, halen aktif veya son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredilere ilişkin ödeme geçmişini
gösteren rapordur. Konut, taşıt, tüketici kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabı bilgilerinden
oluşmaktadır. Tüm bu ürünlere ilişkin bilgiler; finans kuruluşları tarafından düzenli olarak TBB Risk
Merkezi’ne iletilmekte ve KKB tarafından düzenlenerek Risk Raporu’na konu edilmektedir. Böylece,
bireylerin ve reel sektörün bütün bankalardaki kredili ürünleriyle ilgili bilgileri, tek bir rapor üzerinden
takip etmesi mümkün olmaktadır.
Çek Raporu
Çek Raporu, geçmişte kullanılmış, hali hazırda keşide edilmiş ancak henüz ödenmemiş tüm çeklere
ilişkin olarak pozitif ve negatif bilgileri aynı anda bünyesinde bulunduran ve kişinin ya da kurumun
finans sektörü dışındaki piyasaya yönelik olarak borçlarını ödeme alışkanlıklarını gösteren bir rapordur.
Çek Raporları’nda, karşılıksız çeklerde 2009 sonrası, ödenmiş çeklerde ise 2007 sonrasındaki veriler
olmak üzere Türkiye’de çek ürünü sunan tüm bankalara ait veriler bulunmaktadır. Veriler, günlük olarak
güncellenmektedir.
Çek Endeksi
Keşidecinin çek kullanım alışkanlığını ve güvenilirliğini özetleyen Çek Endeksi, gerçek ve tüzel kişi
çek ödeme bilgilerinden hareketle oluşturulmuş puana dayalı grafiksel bir risk göstergesidir. İlgili tüzel
veya gerçek kişinin son 36 aylık dönemdeki çek ödeme davranışını ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale
getirmekle birlikte ve sorun yaşanmışsa bu sorunu adet ve tutarlarını yansıtır bir şekilde
hesaplamaktadır.
Uyarı Hizmeti
Kişilerin kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabına ait limit ve borç bilgilerinde gerçekleşen
değişiklikleri anlık olarak ileten hizmettir. Uyarı Hizmeti ile bu kapsamda seçilecek belirli kriteler için
uyarılar sisteme tanımlanabilmekte ve kullanıcıya SMS ya da e-posta yoluyla uyarı mesajı
gönderilebilmektedir.
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Takipçi
Takipçi ürünü ile kişiler, kimlik, iletişim ve kredi kartı bilgilerini tüm dünyada dark web dahil olmak
üzere sanal ortamda taranarak korunma olanağına sahiptir. Gerçekleştirilen tarama sonucunda kişilerin
sisteme ilettikleri ve koruma altına almak istedikleri veriler sanal ortamda yer alan ve izinsiz kullanılan
verilerle eşleşirse Takipçi ürününü kullanan kişiye eş zamanlı bilgilendirme uyarısı yapılmaktadır.
Takipçi; sisteme abone olan kişilerin isim, e-posta, telefon numarası, TC kimlik numarası gibi kişisel
bilgilerinin ve kredi kartı numarası, banka hesap numarası gibi finansal bilgilerinin izinleri dışında web
ortamında yayınlanıp yayınlanmadığını veya dark web gibi sanal ortamlarda satılıp satılmadığını kontrol
etme olanağına sahiptir.
Not Danışmanım
Findeks Müşteri İletişim Merkezi bünyesinde sunulan Not Danışmanım hizmeti ile bireylerin
kendilerine ait Findeks Kredi Notu’nun ne fayda sağladığı, notun Türkiye ortalamasına göre hangi
aralıkta kaldığı ve kredibilite açısından önemine ilişkin kişiye özel bilgilerin paylaşıldığı, Findeks Kredi
Notu’nun nasıl yükseltilebileceği ya da yüksek olan notun yönetiminin nasıl yapılabileceği konularında
kişiye özel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Findeks Karekodlu Çek Raporu
Karekodlu çekler üzerindeki karekodun, Findeks Mobil Uygulaması’na okutularak, onay süreci
olmaksızın keşidecinin geçmiş çek ödeme durumunun görülebilmesi ve çekin sahteliğinin kontrol
edilebilmesi hizmetidir. 1 Ocak 2017 itibarıyla artık yasa gereği tüm çeklerin karekodlu olması ve
Findeks Karekodlu Çek Sistemi’ne kaydedilmesi zorunlu hale gelmiştir. Çek üzerindeki karekodun,
Findeks Mobil Uygulaması’na okutulması ile elde edilen Findeks Karekodlu Çek Raporu ile; çekin
dolaşımda olup olmadığına, çek yaprağı üzerindeki bilgilerin doğruluğuna ve keşidecinin çek ödeme
geçmişine ilişkin detaylı bilgilere saniyeler içerisinde ulaşılır.
5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3 üncü maddesine 6728 sayılı yasayla eklenen 10 uncu fıkra uyarınca,
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla lehine karekodlu çek düzenlenen lehdarın , teslim aldığı çeki karekodlu
çek sistemine kaydetmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Findeks Çek
Kayıt Sistemi ile karekodlu çekler kayıt edilebilmektedir.
TBB Risk Merkezi’ne vekaleten sunulan ürün ve hizmetler:
Kredi Limit-Kredi Risk Sorgu ve Paylaşım Hizmetleri
Kredi Limit-Kredi Risk Sorgu ve Paylaşım Hizmetleri gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kredi limitrisk ve tasfiye olunacak alacak bilgilerinin Risk Merkezi üyelerince aylık olarak bildirildiği ve
paylaşıldığı sistemdir.
Protestolu Senet Paylaşımı
Ödenmediği için protesto edilen senetler ile protestoları kaldırılan senetler Risk Merkezi’ne üye
bankalarca 15 günde bir bildirilmektedir. Bildirim kapsamında senet üzerindeki borçlu özlük bilgileri,
adres bilgileri ve tutar bilgileri sisteme kaydedilmektedir. Bankalar tarafından yapılan bildirimler
konsolide edilerek tüm Risk Merkezi üyeleri ile Dosya Transfer Sistemi üzerinden toplu olarak
paylaşılmaktadır.
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Karşılıksız Çek Sorgu ve Paylaşım Hizmetleri
Karşılıksız Çek Bildirim Hizmeti’nde bankalar tarafından karşılıksız işlemi yapılan çeke ve hesap
sahibine ilişkin bilgiler, karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çeke ve hesap sahibine ilişkin
bilgiler alt ve üst sınır olmaksızın Risk Merkezi’ne günlük olarak bildirilmektedir. Üyelerin bildirdikleri
Karşılıksız Çek verileri, toplu ve münferit sorgu bazında olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır:
Toplu Paylaşım: Üyelerin bildirdikleri Karşılıksız Çek verileri konsolide edilerek Dosya Transfer
Sistemi aracılığı ile tüm Risk Merkezi üyeleri ile topluca paylaşılmaktadır.
Münferit Sorgu: Tüm üyeler ile müşterisi olup olmadığına bakılmaksızın, Risk Merkezi web
uygulamaları üzerinden tekil sorgu bazında paylaşılmaktadır.
Çek Münferit Sorgulama
Çek Münferit Sorgulama Hizmeti ile ödenen çek bilgilerinin yanı sıra karşılıksız işlemi yapılan ve
karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek bilgileri Risk Merkezi üyelerince sorgulanabilmektedir.
Kredi Referans Sistemi (KRS)
Kredi Referans Sistemi (KRS), bireysel kredi ürünlerine yönelik her türlü detaylı bilginin Risk Merkezi
üyesi bankalar, finansman ve varlık yönetim şirketlerinden toplanıp banka ve finansman şirketleri ile
paylaşıldığı bir bilgi paylaşım sistemidir. Risk Merkezi’ne üye banka ve finansman şirketleri, KRS’de
gerçekleştirdikleri sorgulama işlemiyle; tüketicinin “borçlu” ve “kefil” konumunda bulunduğu tüm açık
hesap bilgilerine, son beş yıl içindeki kapalı hesap bilgilerine, son altı aydaki başvuru bilgilerine ve son
36 aylık döneme ait kredi geri ödeme performans bilgilerine çevrimiçi (online) ortamda birkaç saniye
içinde ulaşabilmektedir. Finansal Kuruluşlar böylece kredi kararını hızlıca vererek (SMS ile kredi
vermek gibi) doğru müşterilere doğru koşullarda hızlı kredi ürünlerini sunabilmektedir.
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Kurumsal Büro Sistemi (KRM), gerçek kişi işletmelerin ve tüzel kişilerin ticari nitelikli kredi bilgilerinin
yer aldığı bilgi paylaşım sistemidir. Firma ve gerçek kişi işletmelerinin künye bilgileri, sermaye bazlı
ilişki bilgileri, kredi hesapları ve geri ödeme bilgileri, performans, teminat bilgilerinin yanı sıra
karşılıksız çek bilgileri de paylaşılmaktadır.
Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemleri (MİDES); KRS ve KRM bünyesinde paylaşılan bilgilere
ilişkin itirazların kayıt sahibi üyeye otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem ile
müşterinin hatalı bildirimi yapılmış hesaplarına ulaşılarak müşteri itirazı kısa sürede değerlendirilmekte
ve sonuçlandırılmaktadır.
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi (BDS)
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi (BDS) üyenin, kendisine başvuruda bulunan bir tüketicinin beyan ettiği
bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesine, mevcut müşterilerinin eksik bilgilerini tamamlamasına ve
güncelliğini yitirmiş olan müşteri bilgilerinin güncellenmesine olanak sağlayan ve üyeler tarafından
yoğun olarak kullanılan bir sistemdir. Varlık yönetim şirketlerinin KRS bildirimlerine başlamasıyla
beraber, bu bilgilerin de BDS sistemini beslemesi sağlanmıştır.
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Çek Raporu Ham Veri Sunum Hizmeti
Çek Raporu Ham Veri Sunum Sistemi çek keşidecisinin geçmiş çek ödeme bilgilerine ulaşılabilmesini
sağlamaktadır. Rapor kapsamında vade kırılımında çek ödeme performansına ilişkin bilgiler yer
almaktadır. Çek raporunda karşılıksız ve ödenmiş çeklerin yanı sıra keşidecinin ileri keşide tarihli ve
açık çek bilgileri de yer almaktadır. Üyelerin aldığı raporlarda, kişinin alacaklı olduğu çeklerin
performansı da ölçülebilmektedir.
Risk Raporu Ham Veri Sunum Hizmeti
Risk Raporu Ham Veri Sunum Hizmeti, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi
ürünlerine ilişkin geçmiş kredi ödeme performansını, takip bilgilerini, mevcut limit ve risklerini ortaya
koyan bir üründür. Risk Merkezi’nin üye kuruluşlardan periyodik olarak topladığı KRS ve KRM
sistemlerine ait bireysel ve ticari kredi verileri ile KLKR’den topladığı leasing ve faktoring verileri esas
alınarak sunulmaktadır.
Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Hizmeti
Bankaya çeki ibraz eden son ciranta ile keşideci arasındaki karşılıklı çek ilişkilerinin sorgulanabilmesine
olanak sağlayan bir sorgulama hizmetidir. Çapraz Çek İlişkileri sorgulama sonucunda, firmaların ve
gerçek kişilerin birbirlerine karşılıklı olarak keşide ettikleri çek adetleri ve tutarları listelenmektedir.
Karşılıksız Çek Uyarı Hizmeti
Günlük karşılıksız çek bilgileri sisteme yüklenirken bu çeklerin keşidecilerini hem KRS hem de
KRM’de tarayan sistem, bu kişilerin müşterisi olduğu üyelere özel bir uyarı raporu üretmekte ve
karşılıksız çek durumu ile ilgili üyeyi bilgilendirmektedir.
İhale Yasaklısı Sorgulama ve Uyarı Hizmetleri
Üyelerin risk değerlendirmelerinde önemli bir unsur olan ihale yasağı bilgisi günlük bazda Resmi
Gazete’den alınarak sisteme girilmekte ve web ekran üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Ayrıca
her gün hakkında ihale yasağı yayınlanan firmalar ve gerçek kişiler hangi üyelerin kredi müşterisiyse, o
üyeye özel uyarı raporu üretilmektedir.
Türev İşlemler Paylaşım Hizmeti
Türev İşlemler Bildirimleri kapsamında, bankalarca gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ait veriler, bildirim başlangıç tarihinden bir
önceki işgünü itibarıyla mevcut olan limit ve risk tutarları ile 15 günde bir bildirilmektedir.Türev işlem
bilgi paylaşımı toplu ve münferit sorgu bazında olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır
Ödenen Senet Sorgulama Hizmeti
Ödemesi yapılan senetlere ve senet borçlusuna ilişkin bilgiler Risk Merkezi’ne üye bankalarca 15 günde
bir bildirilmektedir. Bildirim kapsamında senet üzerindeki borçlu özlük bilgileri, adres bilgileri ve tutar
bilgileri sisteme kaydedilmektedir. Ödenen senet bilgileri, tüm üyeler ile web ekran uygulaması aracılığı
ile münferit sorgu bazında paylaşılmaktadır.
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İhtiyati Tedbir Kararlı Çek Paylaşım Hizmeti
Müşterilerin rızası dışında elinden çıkan ve mahkeme tarafından; ihtiyati tedbir konulması, ihtiyati
tedbir kararının kaldırılması, çek iptal kararı verilen çek bilgilerinin bankalardan günlük olarak
toplanarak münferit sorgu ve toplu geri bildirim yolu ile paylaşımını kapsayan bir hizmettir. Karşılıksız
çek münferit sorgu ekranının yanı sıra çek raporu üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir.
İflas/İflas Erteleme Konkardato İlan Eden Şirketler Paylaşım Hizmeti
Mahkemelerce çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin alınmış olan kararlar,
yayımlandıkları tarihi izleyen ikinci işgününde Risk Merkezi tarafından, tüm Risk Merkezi üyeleri ile
topluca Dosya Transfer Sistemi üzerinden günlük olarak paylaşılmaktadır.
Çek Yasaklısı Paylaşım Hizmeti
Mahkemelerce çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin alınmış olan kararlar, Risk Merkezi
tarafından, tüm Risk Merkezi üyesi bankalar ile topluca Dosya Transfer Sistemi üzerinden günlük olarak
paylaşılmaktadır.
Müşteri GİB Künye Sorgulama Hizmeti
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yer alan müşteri (vergi mükelleflerinin) bilgilerinin
sorgulanabildiği Müşteri GİB Künye Sorgulama Hizmeti kapsamında müşteriye ait künye bilgileri,
kuruluş bilgisi, UAVT kodunun yer aldığı adres bilgileri ve faaliyet alanı bilgisi ile birlikte faal/terk
durumu paylaşılmaktadır. Müşterinin GİB künye bilgilerinin anlık sorgu ile alınması üyeler tarafında
verimliliği artırdığı gibi, insan kaynaklı operasyonel hataların da önüne geçilmesini sağlamaktadır.
Mevcut GİB künye sorgulama servisine ek olarak “GİB Künye Değişim Web Servisi” ile GİB nezdinde
gerçekleşen firma/kişi künye bilgilerindeki tüm günlük değişimler, işlem tipleri ile birlikte
paylaşılmaktadır.
Kredi Sigortaları Bildirim ve Paylaşımı
Kredi sigortası şirketlerinden sigorta yapılan (alıcı) ve sigorta yaptıran (satıcı) müşteriler bazında limit
ve risk bilgilerinin aylık olarak toplanmasını sağlayan bir hizmettir. Ek olarak; ödenmeyen faturalara
yönelik satıcının sigorta şirketlerine yaptığı tazminat başvuruları da paylaşılmaktadır. Kredi sigortası
bilgileri münferit olarak ekran ve web servis ile sorgulanabilmektedir.
Risk Merkezi Müşteri Raporu Hizmeti
Bu hizmet ile gerçek ve tüzel kişiler kendilerine ait kredi limit, kredi risk, tasfiye olunacak alacaklar
raporunu, çek raporunu ve protestolu senet raporunu alabilmektedir.
Kredi Başvuru Talepleri Kabul/Ret Bildirimleri
Gerçek ve tüzel kişi müşterilerin başvurduğu; konut, otomobil, ihtiyaç kredisi, kredi kartı, kredili
mevduat hesabı ve ticari kredi talepleri ve bu taleplerin kabul/ret durumları Risk Merkezi’ne toplu
istatistik olarak bildirilmektedir. Bankalardan alınan bu bilgiler, TCMB’nin finans sektörünün
gelişimini takip etmesine katkı sağlamaktadır.
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İçsel Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmetleri
İçsel Derecelendirme Sistemi’ne sahip olan Risk Merkezi üyesi bankaların, müşteriler için verilen
derecelendirme notlarını, derecelendirme notu verilen müşterilerin risk sınıflarını, derecelendirme notu
verilen müşterilerin not cetvellerini TBB Risk Merkezi’ne bildirdiği ve bu bilgilerin BDDK ile
paylaşıldığı sistemdir.
Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
BDDK tarafından yetkilendirilen ancak doğrudan tanıma kapsamında olmayan kredi derecelendirme
kuruluşları tarafından, müşteriler için verilen derecelendirme notları, derecelendirme notu verilen
müşterilerin not cetvelleri JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından TBB Risk Merkezi’ne
bildirilmektedir. Bu bildirim müşterisi olsun veya olmasın tüm Risk Merkezi üyeleri ile toplu olarak
paylaşılmaktadır.
Bilgi Güncelleme Uygulamaları Hizmeti
Risk Merkezi Bilgi Güncelleme Uygulamaları ile üyelerce bildirimi yapılan ve paylaşıma sunulan
verilerin düzeltme işlemlerinin bir sonraki bildirim periyodu beklenmeden anlık olarak
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bilgi Güncelleme Uygulamaları hizmetleri kapsamında KRS, KRM,
Protestolu Senet, Kredi sigortası ve Kredi Limit- Kredi Risk verileri online güncellenebilmektedir.
Veri Validasyon ve Yaptırım Uygulamaları Hizmeti
Üyelerin veri bildirimlerinin; ürün bazında belirlenen zaman aralıklarında ve belirli bir hata oranının
altında yapılıp yapılmadığını otomatik olarak kontrol eden, üyelerin aksiyon alması için geribildirim
yapan ve hatalı durum tespit edildiğinde RM Genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde yaptırım
uygulayan bir sistemdir. Bu hizmet ile; Hatalı bildirim oranı en aza indirilerek paylaşılan verinin kalitesi
artırılmakta, üyelerin veri bildirimlerinin daha kontrollü ve doğru şekilde yapması sağlanmakta, ürün
bazında farklılaşarak bildirim şekline özel aksiyonlar alınabilmekte, Risk Merkezi’ne bildirilen müşteri
verilerinin sağlıklı olması sağlanarak müşteri mağduriyeti önlenmektedir.
Risk Merkezi Bülten ve İstatistikler Yayınları Hizmetleri
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi resmi internet sitesi üzerinden (http://www.riskmerkezi.org) her
ay düzenli olarak 15 adet rapor ve bir adet bülten yayımlanmaktadır. İlgili bülten ve raporlar; Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne üyeler tarafından gerçekleştirilen “Kredi Limit Kredi Risk (KLKR)”,
“Bireysel Kredi ve Kredi Kartı (KRS)”, “Ödenmiş Çek”, “Karşılıksız Çek” ve “Protestolu Senet”
bildirimlerini kapsamaktadır.Türkiye finans sektörünün, banka dışı finans kurumları da dahil olmak
üzere toplam hacmi, gelişimi ve tahsili gecikmiş alacak bilgileri birçok detay ve kırılımda bu bülten ve
raporlar ile analiz edilmektedir. İlgili bülten ve raporlar çok temel aylık trend analizlerinden, sektörde
ilk kez yayımlanan kişi sayıları, il bazında tahsili gecikmiş alacak oranları gibi birçok özel analizi de
bünyesinde barındırmaktadır.
Mersis Sorgulama Hizmeti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yer alan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamında yer
alan Firma Künye Bilgileri, Firma Temsilci Bilgileri, Firma İletişim Bilgileri, Firma Faaliyet Alanı,
Firma Sermaye Bilgisi, Firma Ortak Bilgisi, Firma Adres Bilgisi tüm Risk Merkezi üyeleri ile
paylaşılmaktadır.
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BKM Üye İşyeri Ciro Bilgisi Sorgulama
BKM’den üye işyeri cirolarının aylık periyotlarda, kimlik bazında konsolide olarak alınması ve tüm
Risk Merkezi üyeleriyle Kimlik No, Dönem, Çalışılan Banka Sayısı, Toplam ciro başlıklarıyla web
servis ve web ekran kanallarından paylaşılır.
RM Uyarı Hizmeti
Risk Merkezi üyelerinin bildirimlerini gerçekleştirdiği bireysel ve ticari müşterilere ait, farklı
kurumlarca çek, senet, kredi sigortası ve ihale yasağı ile ilgili olumsuz bildirimlerin, FTP üzerinden bir
uyarı dosyası ile ilgili hizmeti talep eden üyelere iletilmesini sağlayan üründür. Üyelerde Risk
Merkezine bildirilen Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR), Bireysel Nitelikli
Kredi ve Kartı (KRS) veya Ticari Nitelikli Kredi (KRM), Banka nezdinde bulunan ileri keşide tarihli
çek, uygulamalarında yer alan müşteriler için uyarı üretilmektedir.
Münferit Sorgulama Adet Raporlaması
Münferit sorgu bazında paylaşımın yapıldığı uygulamaları kapsamaktadır. Üyelerin günlük, aylık ve
yıllık olarak yaptıkları Münferit sorgulamaların adetleri, üye kullanıcısı bazında özet ve detay olarak
paylaşılmaktadır. Buna ek olarak, aynı kapsamda Trend Analiz Raporu ve yapılan günlük sorgulardaki
değişimlere göre uyarı mesajları oluşturulup üyeler ile günlük olarak paylaşılmaktadır.
Mücbir Hal Sorgulama
Mücbir hal olarak tanımlanan olaylara maruz kalan müşteriler TBB Risk Merkezine tüm risk merkezi
üyeleri tarafından aylık olarak bildirilir.
Ekran üzerinden münferit olarak sorgulama yapılabilir. FTP aracılığıyla aylık olarak toplu paylaşım
yapılır.
Telekom Bilgileri Sorgulama
Telekomünikasyon şirketlerinden aylık periyodlar halinde, son ödeme tarihi gelmesine ragmen borcunu
ödemeyen tüzel ve gerçek kişilerin borç bilgileri, gecikme gün sayıları kırılımında alınıp, konsolide
edilerek; tüm Risk Merkezi üyeleri ile web ekran ve web servis aracılığı ile paylaşılır.
Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama
Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere kullandırılan döviz kredileri, bu kişilerce yurt dışından sağlanan ve
bankalarca kullanımına aracılık edilen krediler ile bu kişilerin son üç mali yılına ait döviz gelirlerinin
bildirildiği ve paylaşıldığı sistemdir.
Bankaların, faktoring şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin ve finansman şirketlerinin, döviz
kredisi kullandırımı, mevcut döviz kredi bakiyesinin değişmesi (geri ödeme, ilave kullandırım,
kapatılması, bakiye güncellemesi, yasal takibe intikal etmesi) halinde Risk Merkezine web servisle anlık
olarak bildirilir.
Yabancı Para Kredi ve Gelir bilgileri, bildirimi yapan üyelerin müşterisi olup olmadığına bakılmaksızın
münferit olarak ekran ve web servis uygulaması aracılığıyla paylaşılmaktadır.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1

Uygulanan muhasebe standartları

Şirket, konsolide finansal tablolarını 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 Muhasebe Standardı
34, “Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı” (“TMS 34”) hükümlerini içeren “BDDK Muhasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirketler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde tam set finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir. Finansal tablolar, 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.
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını TL cinsinden Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve
vergi mevzuatında belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Şirket’in finansal tabloları KGK tarafından 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”)
9. maddesinin (b) bendine dayanılarak geliştirilen 2 Haziran 2016 tarihli ve 30 sayılı Kurul kararıyla
onaylanan 2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.
2.2

Sunuma ilişkin temel esaslar

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla finansal tabloların hazırlamasında kabul edilen temel muhasebe
politikaları aşağıda sunulmuştur. Bu politikalar aksi belirtilmediği sürece, sunulan tüm yıla tutarlı bir
şekilde uygulanmaktadır.
2.2.1 Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in geçerli para birimi ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”)’dır.
2.2.2 Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na (“TMS 29”) göre enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmuştur. BDDK tarafından yayımlanan 28 Nisan 2005 tarihli Genelge ile bankacılık sisteminde
uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar verildiği duyurulmuş ve
finansal tabloların hazırlanmasında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi
uygulamasına son verilmiştir.
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2.2

Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı)

2.2.3 Netleştirme/mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya
sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları
da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda
“Esas Faliyetlerden Diğer Gelirler” kalemi altında sunulan toplam 6.307.372 TL tutarındaki kambiyo
karları ve vadeli mevduat faiz gelirleri, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibarıyla
hazırlanan kar veya zarar tablosuna karşılaştırma amaçlı sunulan 1 Ocak-30 Haziran 2017 ara hesap
dönemine ait kar veya zarar tablosunda “Finansman Gelirleri” kalemi altında yeniden sınıflandırılarak
sunulmuştur. Ayrıca, 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait kar veya zarar
tablosunda “Esas Faliyetlerden Diğer Giderler” kalemi altında sunulan toplam 6.534.423 TL tutarındaki
kambiyo zararları, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibarıyla hazırlanan kar veya
zarar tablosuna karşılaştırma amaçlı sunulan 1 Ocak - 30 Haziran 2017 ara hesap dönemine ait kar veya
zarar tablosunda “Finansman Gelirleri” kalemi altında yeniden sınıflandırılarak sunulmuştur.
2.2.5 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardına ilk geçiş
Şirket, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürülülüğe giren KGK tarafından 19 Ocak 2017 tarihli ve 29953
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümüne ilişkin “TFRS 9
Finansal Araçlar” standardını 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilk kez uygulamaya başlamış olup finansal
yatırımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe politikalarında değişikliğe gitmiştir.
Finansal varlıklara ilişkin muhasebe politikalarındaki değişikliklerin özet finansal tablolar
üzerindeki etkileri
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenir. TFRS 9’un ilk kez uygulanması esnasında, TFRS 9’un riskten
korunma muhasebesine ilişkin belirlenmiş hükümleri haricinde önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenmeden uygulanır. Bu çerçevede, yeniden sınıflandırmalar ve finansal varlıklara ilişkin değer
düşüş karşılıklarına ilişkin düzeltmeler Özkaynaklar altında 1 Ocak 2018 tarihli açılış bakiyelerinde
düzeltme yapılarak uygulanmakta ve 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal tablolarda bir
değişiklik yapılmamaktadır.
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2.2

Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı)

Şirket, TFRS 9’un ilk kez uygulanması kapsamında yapmış olduğu incelemeler neticesinde muhasebe
politikalarında gerçekleşen değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin
bulunmaması nedeniyle açılış bakiyelerinde bir değişiklik yapmamıştır.
TFRS 9 kapsamında finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin değişiklikler aşağıda
özetlenmiştir. Söz konusu sınıflama farklılıklarının, aşağıda listelenen finansal varlıkların ölçümüne
ilişkin etkisi bulunmamaktadır.

Finansal varlıklar

TMS 39’a göre önceki sınıflandırma
Ölçüm
Defter değeri
esasları
31 Aralık 2017

TFRS 9’a göre yeni sınıflandırma
Ölçüm
Defter değeri
esasları
31 Aralık 2017

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal kiralama borçları

İtfa edilmiş maliyet
İtfa edilmiş maliyet
İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet
İtfa edilmiş maliyet
İtfa edilmiş maliyet

69.141.340
24.553.331
22.135.924

69.141.340
24.553.331
22.135.924

2.2.6 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler 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.
2.2.7 İşletmenin sürekliliği
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.3

Standartlarda değişiklikler ve yorumlar

Yeni ya da düzenlenmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının ve yorumların uygulanması
Şirket KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
a.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

-

TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar
ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şu anda
kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen
kredi riski modelini de içermektedir.

-

TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe
Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal
raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir olmasını
sağlamayı amaçlamıştır.
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-

TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri
mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır değerlendirmesine
(net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama
rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir.
UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiştir.

-

TFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan değişiklik
sigorta şirketleri için ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleme yaklaşımı (deferral
approach)’ olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Buna göre:
•

•

Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı
yayımlanmadan önce TFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kar
veya zararda muhasebeleştirmek yerine diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirme
seçeneğini sağlayacaktır ve
Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere isteğe bağlı olarak 2021
yılına kadar geçici olarak TFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 uygulamayı
erteleyen işletmeler hali hazırda var olan TMS 39, ‘Finansal Araçlar’ standardını
uygulamaya devam edeceklerdir.

-

TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım
amaçlı gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında
değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan
sınıflandırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi
durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının
değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değişim kanıtlarla desteklenmelidir.

-

TFRS 2 ‘Hisse bazlı ödemeler’ standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse
bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa dayalıya
çeviren değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Bu değişiklik aynı zamanda
bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek ve bunu vergi dairesine
ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, TFRS 2’nin esaslarına bir istisna getirerek, bu ödül sanki
tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görmesini gerektirmektedir.
2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
-

-

TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19 ve
TFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını
kaldırılmıştır.
TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının
gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.

23

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3
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-

TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”;
1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak
yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele
almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin
yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği
azaltmaktadır.

b.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
standartlar ve değişiklikler :

-

TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, 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 IAS 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. En azından yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve
kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre biz 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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-

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.

-

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.

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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2.3
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Aşağıda yer alan standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından yayımlanmamıştır:
TFRS 2 ‘Hisse bazlı ödemeler’ değişiklikler
TMS 12 ‘Gelir vergileri’ değişiklikler
TMS 40, ‘Yatırım amaçlı gayrimenkuller’ değişiklikler
2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeleri
TFRS 17 ‘Sigorta Sözleşmeleri’
2015-2017 dönemi yıllık iyileştirmeler
TMS 19 ‘Çalışanlara sağlanan faydalar’ değişiklikler
TFRS 4 ‘Sigorta sözleşmeleri’ değişiklikler
TFRS 15 ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ değişiklikler
TFRS 9 ‘Finansal araçlar’ değişiklikler
TMS 28 ‘İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’ değişiklikler
2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal araçlar
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 19 Ocak 2017 tarihli ve 29953
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile alakalı “TFRS 9
Finansal Araçlar” standardı 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere TMS 39, “Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının yerine uygulanmaktadır.
TFRS 9 standardı, finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü, finansal varlıklar için hesaplanacak
beklenen zarar karşılığı için yeni ilkeler ortaya koymaktadır.
Finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü
TFRS 9, standardına göre finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü, finansal varlığın yönetildiği
iş modeline ve sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye dayalı
nakit akışlarına bağlı olup olmadığına göre belirlenmektedir. Şirket yönetimi yapmış olduğu
değerlendirmeler sonucunda finansal varlıklarını özleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için elde
tutmayı amaçlayan iş modeli olarak sınıflandırmış olup, finansal tablolarında muhasebeleştirdiği
finansal varlıklarının ilgili finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara
ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiğini tespit etmiştir.
Sözleşmeye dayalı nakit akışların sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini
içerip içermemesi durumuna ilişkin değerlendirmeler:
Bu değerlendirme kapsamında; "anapara", finansal varlığın ilk defa finansal tablolara alınması sırasında
gerçeğe uygun değeri olarak tanımlanır. “Faiz”, paranın zaman değeri için, belirli bir süre zarfında
anapara tutarı ile ilişkilendirilen kredi riski ve diğer temel kredi riskleri ve kar marjı için maliyetleri
(örneğin likidite riski ve idari maliyetler) dikkate almaktadır.
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Sadece anapara ve anaparaya ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye dayalı nakit akışlarının
değerlendirilmesinde, Şirket, finansal varlığın sözleşmeden doğan koşullarını dikkate almaktadır. Bu
değerlendirme, finansal varlığın sözleşmeden doğan nakit akışlarının zamanlamasını veya miktarını
değiştirebilecek bir sözleşme şartı içerip içermediğini değerlendirmeyi içermektedir.
Şirket, tüm finansal varlıklar için yukarıda anlatılan prosedürleri uygulayarak bilanço içi sınıflandırma
ve ölçme kriterlerini yerine getirmektedir. Buna göre, Şirket finansal varlıklarını “İtfa edilmiş maliyeti
ile ölçülen finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve ölçmektedir.
İlk defa finansal tablolara alınması sırasında, her bir finansal varlık, gerçeğe uygun değeri kar veya
zarara yansıtılarak, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı
gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılır. Finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü için ise TMS 39’daki hükümlerin uygulanması büyük ölçüde
değişmemektedir.
Şirket finansal yatırımlarını “İtfa edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıklar, “TFRS 9 Finansal Araçlar”
standardının üçüncü bölümünde yer alan “Finansal Tablolara Alma ve Finansal Tablo Dışı Bırakma”
hükümlerine göre kayıtlara alınmakta veya çıkarılmaktadır. Finansal varlıklar ilk kez finansal tablolara
alınma esnasında gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir. “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar” dışındaki finansal varlıkların ilk ölçümünde işlem maliyetleri de gerçeğe
uygun değere ilave edilmekte veya gerçeğe uygun değerinden düşülmektedir.
Şirket, finansal bir varlığı sadece finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olduğunda finansal
tablolarına almaktadır. Finansal bir varlığın ilk kez finansal tablolara alınması sırasında, Şirket yönetimi
tarafından belirlenen iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye dayalı nakit akışlarının özellikleri dikkate
alınmaktadır.
İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar:
Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli
kapsamında elde tutulması ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması
durumunda finansal varlık itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır.
İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde
etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını
takiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak “İtfa edilmiş maliyeti” ile ölçülmektedir. İtfa
edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ile ilgili faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablolarında nakit ve nakit benzerleri
ile ticari alacaklarını İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır.
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Şirket TFRS 9’un ilgili hükümleri uyarınca itfa edilmiş maliyetinden
ölçülen finansal varlıkları için beklenen kredi zarar karşılığı yöntemi ile değer düşüş karşılıklarını
değerlendirmektedir. Değer düşüş karşılığı yöntemi ilgili finansal varlıkların kredi risklerinde ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra önemli bir değişiklik olup olmamasına dayanmaktadır.
Beklenen kredi zararını ölçmeye ilişkin muhasebe koşullarını uygulamak için bir grup karar alınması
gereklidir. Bunlar:
-

Kredi riskindeki önemli artışa ilişkin kriterlerin belirlenmesi
Beklenen kredi zararının ölçülmesi için uygun model ve varsayımların seçilmesi
İlişkili beklenen kredi zararı ve her tip ürün/piyasaya yönelik ileriye dönük senaryoların sayısı ve
olasılığı belirleme
Beklenen kredi zararını ölçme amaçlarına ilişkin benzer finansal varlık gruplarının belirlenmesi

Bu kapsamda, Şirket yönetimi 31 Aralık 2017 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla finansal
tablolarında taşımakta olduğu finansal varlıkların kredi risklerinde önemli bir değişimin olmadığını ve
finansal varlıklara ilişkin tespit etmiş olduğu değer düşüklüğü karşılığı tutarının önemsiz olduğunu
varsaymıştır. Buna göre, Şirket yönetimi 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarında
yer alan açılış bakiyelerinde ve 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan özet finansal tablolarında
ilgili finansal varlıklarına ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı muhasebeleştirmemiştir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, borçlanma aracının itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının,
ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Finansal borçlar
Finansal yükümlülükler ilk defa maliyet değerleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarları
ile kayda alınmakta olup sonraki dönemlerde itfa edilmiş maliyet bedelinden ölçülür.
Finansal kiralamalar (Şirket’in “kiralayan” olduğu durumlar)
Şirket finansal kiralama yoluyla elde ettiği varlıklarını “Gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düşük olanı”nı esas almak suretiyle kaydetmektedir. Finansal kiralama yoluyla
edinilen varlıklar maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu varlıklar faydalı ömürleri esas
alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan
finansal borçlar etkin faiz yöntemi üzerinden itfa edilmiş maliyeti ile muhasebeleştirilmekte olup
finansal durum tablosunda “Kısa vadeli borçlanmalar” ve “Uzun vadeli borçlanmalar” kalemlerinde
gösterilmektedir.
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Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi
duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve
varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004
tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman
ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara
yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal
amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve gerekli
durumlarda düzeltmeler yapılmaktadır.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir.
Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal
veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
Maddi duran varlıklar için tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:
10-50 yıl
5-10 yıl
3-10 yıl

Binalar
Makine ve tesisatlar
Demirbaşlar
Maddi olmayan duran varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş
itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı
ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek
amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler.
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Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Şirket’in diğer maddi olmayan duran varlıkları; lisanslar, marka ve patentlerden oluşmaktadır. Satın
alınan diğer maddi olmayan duran varlıklar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Diğer maddi olmayan duran
varlıkların sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar
düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan diğer maddi olmayan duran varlıklar, beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir. Şirket’in diğer maddi
olmayan duran varlıklara ilişkin belirlemiş olduğu faydalı ömür süresi 3 ila 15 yıl arasındadır.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
3-15 yıl içerisinde itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya
zarar tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım
ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda
sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren
çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.
Maddi duran varlıklar ve şerefiye haricinde maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi
olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerinin geri kazanılabilir tutarını inceler. Varlıklarda değer
düşüklüğü olması durumunda, değer düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri
kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Şirket,
varlıkla ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası
belirlenmesi halinde şirket varlıkları nakit yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı
durumlarda, Şirket varlıkları makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için en küçük nakit yaratan
birimlere dağıtılır.
Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu
durumlarda, varlığın (ya da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili
varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar
içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalışı olarak
dikkate alınır.
Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit
yaratan birimin) defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk
gelecek şekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki
dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış olması durumunda ulaşacağı defter değeri
aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararına
ilişkin iptal işlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer
düşüklüğü zararının iptali, yeniden değerleme artışı olarak dikkate alınır.

30

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin TMS 19 hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar” hesabında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut İş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün,
belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
Kullanılmamış izin karşılığı
Türkiye’de geçerli İş Kanunu’na göre Şirket, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
çalışanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür.
Kar payı ve ikramiye ödemeleri
Şirket, Şirket’in karlılık, bütçe gerçekleştirme ve performans kriterlerini dikkate alan bir yönteme
dayanarak ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir
zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan durumlarda da karşılık ayırmaktadır.
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.
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Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Gelir ve giderin tanınması
Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Gelir, hizmet satışlarının
faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin
yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların
üyelere akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Gelir (Hasılat), KDV, iadeler, indirimler ve iskontolardan
netlenmiş hali ile gösterilmektedir.
KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile Türkiye Bankalar Birliği A.Ş. arasında 19 Aralık 2012 tarihinde
yapılan anlaşma uyarınca KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin Risk Merkezi sistemsel operasyonun
sağlanabilmesi için yapılmış olan ve yapacağı tüm harcamalar üzerine belirli bir kar marjı eklemek
kaydıyla periyodik olarak Türkiye Bankalar Birliği A.Ş.’ye faturalanmaktadır ve Risk Merkezi işlemleri
hizmet geliri olarak kaydedilmektedir.
Yabancı para işlemleri
Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk Lirasına
çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir. 30 Haziran 2018
tarihi itibarıyla ABD doları işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru 4,5607 TL, Avro işlemlerinde
kullanılan dönem sonu kuru ise 5,3092 TL’dir (31 Aralık 2017: 1 ABD doları: 3,7719 TL, 1 Avro:
4,5155 TL).
Hisse başına kazanç
TMS 33, “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden
dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
Ertelenmiş gelirler
Satış sözleşmeleri dolayısıyla müşterilerden veya diğer kişilerden alınan avanslar gibi karşılığının
tamamı veya bir kısmı, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk ettirilen
ancak gelecek dönemlere ait olan gelirlere ilişkin yükümlülüklerdir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergileri içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü,
dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile
hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını
içermektedir.
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Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile varlıkların ve
borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların vergi
etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi, raporlama dönemi sonunda geçerli olan
kanunlara dayanarak, geçici farkların geri çevrildiklerinde uygulanması beklenen vergi oranları ile
hesaplanır.
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 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 vergilerin aynı mali otoriteye
bağlı olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş
vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilenler haricindeki cari vergi ile döneme
ait ertelenmiş vergi, dönem kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde kaydedilir. Sermaye artırımına ilişkin katlanılan vazgeçilmez ve kaçınılmaz doğrudan
masraflar toplam ödenmiş sermaye içerisinde sınıflandırılmaktadır. Şirket ortaklarına dağıtılacak
temettü, ortaklar tarafından onaylandığı dönem içerisinde Şirket’in finansal tablolarına borç olarak
kaydedilir.
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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İlişkili taraflar
İlişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan Şirket’le (‘raporlayan Şirket’) ilişkili olan kişi veya Şirkettir.
(a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan Şirket’le ilişkili
sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)

(b)

raporlayan Şirket’le üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
raporlayan Şirket’le üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan Şirket’in veya raporlayan Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde Şirket raporlayan Şirket ile ilişkili
sayılır:
(i)

Şirket ve raporlayan Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık,
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii) Şirket’in, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki Şirket’in de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) Şirketlerden birinin üçüncü bir Şirket’in iş ortaklığı olması ve diğer Şirket’in söz konusu
üçüncü Şirket’in iştiraki olması halinde.
(v) Şirket’in, raporlayan Şirket’in ya da raporlayan Şirket’le ilişkili olan bir Şirket’in
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması
halinde. Raporlayan Şirket’in kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan Şirket ile ilişkilidir.
(vi) Şirket’in (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin Şirket üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu Şirket’in (ya da bu Şirket’in ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
şarta bağlı 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.
Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda tahminlerden ayrı
olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal
tablolardaki miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve
yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:
Maddi ve maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri: Şirket’in varlıklarının ve ilave maliyetlerinin
faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket Yönetimi tarafından belirlenir ve düzenli
olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini
faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket’in benzer varlıklarla ilgili
deneyimlerine dayanır.
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 tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra
çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, Şirket’in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır.
3.

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Bankalar
- Vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
Vadesi 3 aydan kısa kredi kartı alacakları (*)

84.279.370
1.636.636
1.638.203

67.130.701
358.081
1.652.558

Toplam

87.554.209

69.141.340

(*)

Şirket’in, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla vadesiz mevduatlar içerisinde bulunan 1.638.203 TL
(31 Aralık 2017: 1.652.558 TL) tutarındaki kredi kartı alacaklarının vadesi 3 aydan kısa kredi kartı
alacakları içerisinde sınıflanmıştır. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kredi kartı alacaklarının ortalama
vadesi 40 gündür (31 Aralık 2017: 40 gün).
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3.

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı)

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde bloke
mevduat bulunmamaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatlarının detayları aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2018
Vade tarihi

Döviz
cinsi

Brüt faiz
oranı (%)

30 Haziran 2018

TL
TL
TL
TL
TL
TL
EUR

19,25
19,60
17,00
18,40
19,75
15,85
1,80

20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
8.307.927
5.309.200

16 Temmuz 2018
23 Temmuz 2018
2 Temmuz 2018
9 Temmuz 2018
24 Temmuz 2018
2 Temmuz 2018
24 Temmuz 2018

83.617.127
Vadeli mevduatlara ait faiz tahakkukları

662.243

Toplam vadeli mevduat

84.279.370

31 Aralık 2017

Vade tarihi

Döviz
cinsi

Brüt faiz
oranı (%)

31 Aralık 2017

TL
TL
TL
TL
TL

15,75
14,25
15,40
15,60
15,71

20.000.000
16.730.054
10.000.000
10.000.000
10.000.000

16 Ocak 2018
2 Ocak 2018
12 Ocak 2018
15 Ocak 2018
19 Ocak 2018

66.730.054
Vadeli mevduatlara ait faiz tahakkukları

400.647

Toplam vadeli mevduat

67.130.701
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3.

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı)

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit
benzeri değerler, hazır değerlerden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:
30 Haziran 2018

30 Haziran 2017

Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları (-)

87.554.209
(662.243)

39.475.922
(55.112)

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

86.891.966

39.420.810

4.

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ticari alacaklarının detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 6)
Diğer ticari alacaklar

18.951.104
3.595.830

22.347.959
2.205.372

Toplam

22.546.934

24.553.331

Ticari alacaklar

Ticari alacakların ortalama vadesi 10 gündür (31 Aralık 2017: 10 gündür). 30 Haziran 2018 tarihi
itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).
Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

9.424.618
2.565.196

20.584.469
1.368.622

11.989.814

21.953.091

Ticari borçlar (*)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 6)
Toplam
(*)

Ticari borçlar için ortalama vade 30 ile 60 gün arasındadır. (31 Aralık 2017: 30 ile 60 gün arasındadır).
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ticari borçların önemli bir kısmı maddi olmayan
duran varlıklarına ilişkin hizmet alımı ve bakım onarım giderlerine ilişkin borçlarından oluşmaktadır.
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5.

DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla diğer alacaklarının detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 6)

203.444
67.220

203.800
36.378

Toplam

270.664

240.178

Diğer alacaklar

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Ödenecek KDV
Ödenecek vergi ve yükümlülükler
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer borçlar

2.696.051
1.828.672
450.799
25.416

595.162
2.145.431
1.929.142
3.689

Toplam

5.000.938

4.673.424

Diğer borçlar

6.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER VE BAKİYELER

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan ticari alacaklar

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İkt. İşl.
T.Garanti Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Şekerbank T.A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar

12.767.604
1.172.677
888.607
880.495
861.065
725.165
669.238
555.786
130.301
300.166

15.839.772
892.041
1.155.166
500.749
1.586.783
802.287
192.823
349.577
104.758
653.365
270.638

Toplam

18.951.104

22.347.959
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6.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)

İlişkili taraflara borçlar

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İkt. İşl.
Şekerbank T.A.Ş
Aksigorta A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.

2.431.677
133.199
320
-

258.175
151.152
560.456
335.534
63.114
191

Toplam

2.565.196

1.368.622

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflar ile olan nakit ve nakit
benzeri bakiyelerinin detayları aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan nakit ve nakit benzerleri

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Denizbank A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

53.961.953
10.621.684
10.049.378
969.717
729.641
404.233
257.620
118.805
61.533

884
517.106
30.232.192
143.715
617.701
255.866
17.093.189
20.152.546
6.337

Toplam

77.174.564

69.019.536

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflardan olan diğer alacaklar
bakiyelerinin detayları aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan diğer alacaklar

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Aksigorta A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.

28.245
20.472
6.269
3.217
3.076
2.378
1.637
1.026
455
445

2.749
10.046
18.669
4.722
123
69

Toplam

67.220

36.378
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6.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflara olan peşin ödenmiş
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflara peşin ödenen giderler
Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
Toplam

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

816.596
335.308
288.580
14.544
1.472

318.186
1.191.278
556.336
53.957
-

1.456.500

2.119.757

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflara olan borçlanmalarının
detayları aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan borçlanmalar

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

İş Finansal Kiralama A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

19.677.794
1.155.899

20.838.065
1.297.859

Toplam

20.833.693

22.135.924

30 Haziran 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla Şirket’in ilişkili taraflara olan
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İkt. İşl.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
Denizbank A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.

3.339.226
1.462.032
1.342.318
1.119.121
747.719
408.453
123.526
79.794
52.205
45.631
38.833
22.598
18.480
7.385
6.525
4.793
2.130
69
-

899.809
86.344
1.413.178
886.681
481.696
59.636
761.348
798.307
30.215
60.045
102.914
217.795
338.735
173.178
47.923
36.519
171.145

Toplam

8.820.838

6.565.468

İlişkili taraflara giderler
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6.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
Şirket’in hissedarları, üst düzey yönetici ve direktörleri, yönetim kurulu üyeleri ve bu kişilerin ilgili
oldukları şirketler ve aileleri ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren
ara hesap döneminde üst düzey yönetime sağlanan faydalar 3.242.767 TL’dir (30 Haziran 2017:
2.622.902 TL).
İlişkili taraflardan gelirler
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İkt. İşl.
T. Garanti Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
T. Halk Bankası A.Ş.
Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
İş Faktoring A.Ş.
Koç Finansman A.Ş.
TBB Türkiye Bankalar Birliği
Şeker Faktoring A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Hemenal Finansal Kiralama A.Ş.
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Deniz Faktoring A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
Garanti Faktoring A.Ş.
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Halk Faktoring A.Ş.
Arap Türk Bankası A.Ş.
Vakıf Faktoring A.Ş.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Yatırım Finansal Kiralama A.Ş.
VDF Faktoring A.Ş.
A&T Finansal Kiralama A.Ş.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Toplam
41

1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

72.794.544
5.905.769
5.085.177
4.885.380
4.839.416
4.198.481
4.128.640
2.788.550
2.184.448
949.225
665.472
135.478
91.124
85.339
81.160
69.219
62.127
59.935
48.545
33.613
31.505
31.500
30.035
28.038
18.300
17.414
15.571
15.161
14.249
12.091
11.888
10.186
10.048
9.592
9.285
7.765
5.446
4.279
3.603
1.517
1.516
1.097
405
133

84.551.922
3.965.156
3.396.269
3.933.892
2.730.309
2.009.453
3.578.847
584.046
1.386.300
422.465
30.364
197.266
73.536
66.201
42.603
63.434
28.256
6.141
19.862
30.535
32.074
16.114
18.193
14.153
18.798
14.813
27.337
13.603
615
8.250
5.736
18.398
6.091
5.895
3.322
1.359
607
544
153

109.382.266

107.322.912

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
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7.

MADDİ DURAN VARLIKLAR

1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Maliyet Değeri
Maliyet
Binalar
Makine, tesisat
ve ekipmanlar
Demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Toplam

Birikmiş amortismanlar
Binalar (-)
Makine, tesisat
ve ekipmanlar (-)
Demirbaşlar (-)

1 Ocak 2018
Açılış

İlaveler

Çıkışlar (-)

Transferler

30 Haziran 2018
Kapanış

130.331.609

648.817

-

-

130.980.426

41.554.049
23.810.743
1.511.480

1.346.008
3.237.862
239.895

(13.587)
-

197.207.881

5.472.582

(13.587)

1 Ocak 2018
Açılış

İlaveler (-)

1.511.480
(1.511.480)

42.886.470
28.560.085
239.895

-

202.666.876

Çıkışlar

Transferler

30 Haziran 2018
Kapanış

(8.285.086)

(1.662.790)

-

-

(9.947.876)

(17.708.490)
(5.563.485)

(2.553.356)
(2.991.007)

8.866
-

-

(20.252.980)
(8.554.492)

Toplam

(31.557.061)

(7.207.153)

8.866

-

(38.755.348)

Net defter değeri

165.650.820

163.911.528

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Maliyet Değeri
Maliyet
Binalar
Makine, tesisat
ve ekipmanlar
Demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Toplam

Birikmiş amortismanlar
Binalar (-)
Makine, tesisat
ve ekipmanlar (-)
Demirbaşlar (-)

Transferler

31 Aralık 2017
Kapanış

(537.508)

-

130.331.609

3.876.543
20.046.772
1.511.480

(1.325.751)
(17.171)
-

2.128.398
-

41.554.049
23.810.743
1.511.480

166.618.892

30.341.021

(1.880.430)

2.128.398

197.207.881

1 Ocak 2017
Açılış

İlaveler (-)

Çıkışlar

Transferler

31 Aralık 2017
Kapanış

-

(8.285.086)

1 Ocak 2017
Açılış

İlaveler

125.962.891

4.906.226

36.874.859
3.781.142
-

Çıkışlar (-)

(4.963.508)

(3.375.329)

53.751

(12.092.574)
(1.909.261)

(5.739.309)
(3.658.539)

299.983
4.315

(176.590)
-

(17.708.490)
(5.563.485)

Toplam

(18.965.343)

(12.773.177)

358.049

(176.590)

(31.557.061)

Net defter değeri

147.653.549

Şirket’in, maddi duran varlıkları
(31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).

165.650.820

üzerinde

herhangi

bir

ipotek

bulunmamaktadır

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 301.899.829 TL
(31 Aralık 2017: 293.650.395 TL)’dir.
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8.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak 2018
Açılış

İlaveler

Bilgisayar yazılımları
Haklar
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

39.068.879
61.500

4.100.255
-

1.528.211

104.833

Toplam

40.658.590

4.205.088

1 Ocak 2018
Açılış

İlaveler (-)

Maliyet Değeri

Birikmiş amortisman

Transferler

30 Haziran 2018
Kapanış

-

43.168.765
61.500

-

1.633.044

-

44.863.309

Çıkışlar

Transferler

30 Haziran 2018
Kapanış

Çıkışlar (-)
(369)
(369)

Bilgisayar yazılımları (-)
Haklar (-)
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar(-)

(25.875.115)
(13.638)

(3.831.883)
(2.050)

31
-

-

(29.706.967)
(15.688)

(1.150.467)

(64.826)

-

-

(1.215.293)

Toplam

(27.039.220)

(3.898.759)

31

-

(30.937.948)

Net defter değeri

13.619.370

13.925.361

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2017
Açılış

İlaveler

Bilgisayar yazılımları
Haklar
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

26.944.797
2.189.898

13.033.261
-

1.495.660

32.551

Toplam

30.630.355

13.065.812

(909.179)

(2.128.398)

1 Ocak 2017
Açılış

İlaveler (-)

Çıkışlar

Transferler

Maliyet Değeri

Birikmiş amortisman

Çıkışlar (-)
(909.179)
-

Transferler
(2.128.398)
-

31 Aralık 2017
Kapanış
39.068.879
61.500
1.528.211
40.658.590
31 Aralık 2017
Kapanış

Bilgisayar yazılımları (-)
Haklar (-)
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar(-)

(18.810.379)
(186.127)

(7.973.915)
(4.101)

909.179
-

176.590

(25.875.115)
(13.638)

(954.091)

(196.376)

-

-

(1.150.467)

Toplam

(19.950.597)

(8.174.392)

909.179

176.590

(27.039.220)

Net defter değeri

10.679.758

13.619.370
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9.

KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli borçlanmalar detayı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar

10.387.362

8.999.811

Toplam

10.387.362

8.999.811

Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar

10.446.331

13.136.113

Toplam

10.446.331

13.136.113

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Amerikan Doları, Avro ve Türk Lirası cinsinden olan finansal kiralama
borçlarının ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları sırasıyla %5,90, %3,19 ve 14,21%’dir (31 Aralık 2017:
%5,88, %3,33 ve %14,21).
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal kiralama borçlarının ödeme planı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

1 yıla kadar
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası

10.387.362
8.457.568
1.988.763
-

8.999.811
8.623.666
4.469.170
43.277

Toplam

20.833.693

22.135.924

Şirket’in 1 Ocak - 30 Haziran 2018 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal borçlarının hareket tablosu
aşağıdaki sunulmuştur:
2018
Dönem başı - 1 Ocak

22.135.924

Dönem içi yapılan ödemeler (-)
Gerçekleşmemiş kur farklarının etkisi
Faiz tahakkuku

(4.552.054)
3.278.349
(28.526)

Dönem sonu - 30 Haziran

20.833.693
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10.

KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Alınan teminat mektupları:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Alınan teminat mektupları (*)

4.690.831

5.210.415

Toplam

4.690.831

5.210.415

(*)

Şirket’in Ankara Organize Sanayi Bölgesi’ndeki binasına hizmet sağlayıcı kuruluşlardan almış olduğu
teminat mektuplarından oluşmaktadır.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in kendi borcunu veya Şirket dışında herhangi bir kişi ya da
kuruluşun borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek
bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).
Şirket aleyhine açılan davalar:
30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket aleyhine açılan 2 adet dava bulunmaktadır. Bu davalara ilişkin
Şirket yönetiminin en iyi tahminlerine dayanarak 397.844 TL tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık
2017: 2 adet dava bulunmakta olup, 397.844 TL tutarında karşılık ayrılmıştır).
11.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR VE KISA VE
UZUN VADELİ KARŞILIKLAR

i)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar

2.664.447
29.847

2.182.998
49.140

Toplam

2.694.294

2.232.138
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11.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR VE KISA VE
UZUN VADELİ KARŞILIKLAR (Devamı)

ii)

Kısa vadeli karşılıklar

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklarının detayları
aşağıdaki gibidir:

Personel prim karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Banka komisyonu karşılığı (*)
Fatura gider karşılığı
Diğer karşılıklar
Toplam
(*)

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

9.386.550
3.730.596
2.231.035
210.547
282.826

11.739.895
2.904.036
188.859
214.336
444.816

15.841.554

15.491.942

Şirket, Findeks ürün hizmetlerinin sağlanması kapsamında Türkiye’de bulunan çeşitli Banka şubeleri
üzerinden işlem yapmaktadır. Şirket, belirlenen şartlar çerçevesinde Banka şubelerine satış tutarlarıyla
doğru orantılı olmak üzere komisyon bedelleri ödemektedir. İlgili bakiyeler, Şirket’in 30 Haziran 2018 ve
31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Banka şubelerine ödenecek komisyonlar için ayrılmış olan karşılığı ifade
etmektedir.

Şirket’in 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ve 2017 dönemlerine ait personel prim karşılığının hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:

Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içindeki artış
Dönem içinde ödenen (-)

2017

11.739.895

9.091.815

9.386.550
(11.739.895)

Dönem sonu - 30 Haziran
iii)

2018

9.386.550

5.691.372
(9.091.815)
5.691.372

Uzun vadeli karşılıklar

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Kıdem tazminatı karşılığı
Dava karşılıkları

1.924.121
397.844

1.680.325
397.844

Toplam

2.321.965

2.078.169

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Şirket ile ilişkisi kesilen
veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için
58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı
ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki
hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
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11.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR VE KISA VE
UZUN VADELİ KARŞILIKLAR (Devamı)

iii)

Uzun vadeli karşılıklar (Devamı)

Temel varsayımlar, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
yürürlükte olan tavan yükümlülüğünün arttırılmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun
beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında
1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 5.434,42 TL (31 Aralık 2017: Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan: 5.001,76 TL) olan kıdem
tazminatı tavanı kullanılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
Şirket kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerini geliştirip
kullanmaktadır. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler
kullanılmıştır:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

4,00

4,00

2018

2017

1.680.325

1.066.823

Yıllık iskonto oranı (%)
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

Dönem başı - 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içinde ödenen (-)
Aktüeryal kayıp

204.455
90.317
(351.578)
300.602

Dönem sonu - 30 Haziran

12.

1.924.121

182.111
87.987
(176.724)
306.233
1.466.430

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Peşin ödenmiş giderler (*)

7.524.378

7.321.570

Toplam

7.524.378

7.321.570

(*)

İlgili tutarlar 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kar veya zarar tablosuna intikal
ettirilmemiş peşin ödenmiş sigorta, bakım, aidat, eğitim ve diğer muhtelif giderlerden oluşmaktadır.
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12.

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı)

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Peşin ödenmiş giderler (*)

712.571

733.827

Toplam

712.571

733.827

(*)

İlgili tutarlar 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kar veya zarar tablosuna intikal
ettirilmemiş peşin ödenmiş sigorta, bakım, aidat, eğitim ve diğer muhtelif giderlerden oluşmaktadır.

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
Ertelenmiş gelirler

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Ertelenmiş gelirler (*)

37.715.904

25.405.570

Toplam

37.715.904

25.405.570

(*)

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ilgili tutarlar Şirket’in Findeks, IFAS ve MKDS
ürünlerine ilişkin olarak peşin tahsil etmiş olduğu ve henüz tahakkuk etmemiş hizmet gelirlerinden
oluşmaktadır.

13.

DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a)

Diğer dönen varlıklar:

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Personelden alacaklar
Fatura edilecek tutarlar
Gelir tahakkuku

17.697
1.537
-

70.005
22.633
6.479

Toplam

19.234

99.117

b)

Diğer duran varlıklar

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla diğer duran varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Verilen depozito ve teminatlar

70.911

17.881

Toplam

70.911

17.881
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14.

ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki 7.425.000 TL
hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2017: 7.425.000 TL).
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin oy
hakkı pay başına 1’dir.
Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar:

30 Haziran 2018
Pay
Pay
oranı (%)
tutarı

31 Aralık 2017
Pay
Pay
oranı (%)
tutarı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

18,182
18,182
9,091
9,091
9,091
9,091
9,091
9,091
9,091

1.350.000
1.350.000
675.000
675.000
675.000
675.000
675.000
675.000
675.000

18,182
18,182
9,091
9,091
9,091
9,091
9,091
9,091
9,091

1.350.000
1.350.000
675.000
675.000
675.000
675.000
675.000
675.000
675.000

Ödenmiş sermaye

100,00

7.425.000

100,00

7.425.000

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Olağanüstü yedekler
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Sermaye düzeltme farkları

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

123.581.647
12.668.175
2.574.025

100.709.110
11.205.300
2.574.025

138.823.847

114.488.435

Yasal yedekler TTK’ya göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip
yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20’sine
erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler,
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10
oranında ayrılır. 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. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in statü yedekleri içerisinde sınıflandırılan
olağanüstü yedekleri 123.581.647 TL’dir (31 Aralık 2017: 100.709.110 TL).
Şirket’in 28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’unda 13.537.125 TL tutarında
temettü ödemesi kararı alınmış olup kar payı ödemeleri, Şirket ortaklarına 2018 yılının ikinci çeyreği
içerisinde yapılmıştır (31 Aralık 2017: Şirket 2017 yılı içerisinde 9.037.125 TL tutarında kar payı
ödemesi gerçekleştirmiştir).
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15.

SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Şirket’in 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait satışlar ve
satışların maliyeti detayları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

KRS ürün geliri
47.726.056
Findeks ürün geliri
25.665.537
LKS ürün geliri
12.651.400
Bireysel kredi notu sorgu geliri
9.555.172
Risk Merkezi çek raporu ürün geliri
9.253.654
BBE ürün geliri
8.327.347
Münferit Limit Risk Sorgu geliri
6.373.381
KRM ürün geliri
3.419.218
Datacenter ürün geliri
2.805.732
Ticari kredi notu ürün geliri
2.501.830
Risk Merkezi risk raporu ürün geliri
2.258.955
Risk Merkezi hizmet geliri
2.011.857
KKB çek raporu ürün geliri
1.402.343
Faktoring fatura havuzu ürün geliri
1.198.899
Ticaret sicil bilgisi değişikliği
paylaşımı ürün geliri
1.069.000
GeoMIS ürün geliri
897.000
Sistemik risk
820.770
GİB Künye ürün gelirleri
474.916
Çapraz çek sorgulama ürün geliri
447.977
Tardes Sorgu & Abonelik gelirleri
385.588
Çek durum sorgulama ürün gelirleri
228.025
Yabancı para kredi ve gelirlerinin
bildirim ve paylaşımı ürün geliri
192.673
KKB risk raporu ürün geliri
190.955
BDS ürün geliri
160.705
ÇKS ürün gelirleri
148.484
Münferit Çek Sorgu ürün geliri
141.924
Eğilim skoru gelirleri
129.914
İnternet sahtekarlıkları alarm sistemi gelirleri 92.521
MKDS gelirleri
54.097
Merkezi fraud sorgulama gelirleri
19.522
Diğer gelirler
651.770

23.608.862
12.411.164
7.097.658
4.741.121
4.616.346
3.873.239
3.532.317
1.749.712
1.403.114
1.254.740
1.148.457
1.115.120
675.331
599.450

64.073.578
17.098.102
9.150.493
8.671.515
7.353.233
4.088.111
1.550.812
1.110.627
1.512.319
5.577.335
2.187.633
1.054.440

28.785.437
9.838.263
4.441.689
4.060.498
2.935.242
2.063.559
1.089.815
580.958
735.657
2.903.238
967.060
527.220

543.000
456.000
227.567
233.937
169.788
120.797

990.000
897.500
350.660
263.393
177.738
92.091

495.000
462.500
112.359
122.463
109.875
45.160

192.673
87.503
54.837
79.013
71.256
128.488
46.260
20.136
10.528
347.094

287.062
97.561
2.909
81.157
61.574
9.436
419.270

137.738
53.245
2.417
40.579
28.749
4.502
211.456

70.615.508

127.158.549

60.754.679

Satışlar
Satış iadeleri (-)

141.257.222
(273.021)

(148.577)

(273.746)

Net Satışlar

140.984.201

70.466.931

126.884.803

Satışların maliyeti (-)
- Personel giderleri (-)
- Skor hizmeti giderleri (-)
- Amortisman giderleri (-)
- Sistem hizmeti giderleri (-)
- Sorgu hizmeti giderleri (-)
- Diğer giderler (-)

(56.897.213)
(29.250.395)
(13.153.671)
(6.686.977)
(3.995.038)
(2.923.375)
(887.757)

(29.165.590)
(15.012.403)
(6.831.298)
(3.336.750)
(2.058.247)
(1.464.593)
(462.299)

(47.732.266)
(19.576.700)
(13.855.483)
(6.330.903)
(5.574.441)
(2.072.745)
(321.994)

84.086.988

41.301.341

79.152.537

Brüt esas faaliyet karı
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(96.708)
60.657.971
(23.166.675)
(9.963.803)
(5.954.959)
(3.494.428)
(2.580.228)
(1.016.899)
(156.358)
37.491.296
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16.

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

a)

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

Şirket’in 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ve 2017 ara hesap dönemlerine ait pazarlama, satış ve dağıtım
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Komisyon giderleri
Reklam, medya ve satış giderleri
Diğer

7.513.099
4.956.225
133.842

4.477.869
3.787.560
69.241

3.007.003
3.573.797
95.639

957.244
2.483.449
43.399

Toplam

12.603.166

8.334.670

6.676.439

3.484.092

b)

Genel yönetim giderleri:

Şirket’in 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ve 2017 ara hesap dönemlerine ait genel yönetim giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

20.396.643
6.792.620
4.418.935
4.412.619
4.142.870
1.401.454
723.379
385.471
362.137
2.024.732

9.711.052
3.698.244
2.253.690
2.054.880
2.016.195
716.834
431.124
224.130
183.255
1.078.026

16.787.204
4.795.957
3.788.927
5.423.962
3.647.679
826.062
672.944
259.841
270.510
1.413.473

8.116.351
2.335.050
1.819.587
2.723.252
1.748.886
459.807
275.695
158.519
162.698
699.308

45.060.860

22.367.430

37.886.559

18.499.153

1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Personel giderleri
Skor hizmeti giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Bakım onarım giderleri
Danışmanlık giderleri
İletişim giderleri
Sistem hizmeti giderleri
Sorgu hizmeti giderleri
Elektrik, su ve yakıt giderleri
Vergi ve diğer yükümlülük giderleri
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Diğer giderler

49.647.038
13.153.671
11.105.912
6.792.620
4.412.619
4.142.870
3.995.038
2.923.375
1.401.454
723.379
385.471
362.137
2.912.489

24.723.455
6.831.298
5.590.440
3.698.244
2.054.880
2.016.195
2.058.247
1.464.593
716.834
431.124
224.130
183.255
1.540.325

36.363.904
13.855.483
10.119.830
4.795.957
5.423.962
3.647.679
5.574.441
2.072.745
826.062
672.944
259.841
270.510
1.735.467

18.080.154
5.954.959
5.314.015
2.335.050
2.723.252
1.748.886
2.580.228
1.016.899
459.807
275.695
158.519
162.698
855.666

Toplam

101.958.073

51.533.020

85.618.825

41.665.828

Personel giderleri
Bakım onarım gideri
Amortisman ve itfa giderleri
Danışmanlık giderleri
İletişim giderleri
Elektrik, su ve yakıt giderleri
Vergi ve diğer yükümlülük giderleri
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Diğer
Toplam

17.

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
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18.

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Konusu kalmayan karşılıklar
Findeks indirim bedeli gelirleri
Menkul kıymet satış karları
Diğer gelirler

418.091
26.468
38.641
2.744.517

291.016
26.299
23.803
2.354.765

284.002
1.095.528
63.622
423.586

88.075
351.704
46.468
231.649

Toplam

3.227.717

2.695.883

1.866.738

717.896

1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Esas faaliyetlerden diğer giderler :

Diğer giderler (-)

(2.356)

(1.446)

(22.709)

(21.599)

Toplam

(2.356)

(1.446)

(22.709)

(21.599)

19.

FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Şirket’in 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ve 2017 ara hesap dönemlerine ait finansman gelirlerinin ve
finansman giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Vadeli mevduat faiz gelirleri
Kur farkı gelirleri
Reeskont gelirleri

5.983.704
614.684
261.596

3.105.107
351.976
261.596

2.363.675
3.915.069
28.628

1.459.319
1.114.329
(40.518)

Toplam

6.859.984

3.718.679

6.307.372

2.533.130

1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Finansman gelirleri

Finansman giderleri (-)
Kur farkı giderleri (-)
Faiz giderleri (-)
Toplam

20.

(4.754.501)
(407.325)

(2.629.544)
(189.682)

(6.534.423)
(477.968)

(1.548.069)
(239.314)

(5.161.826)

(2.819.226)

(7.012.391)

(1.787.383)

VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)
Cari dönem vergi yükümlülüğü/(varlığı), net
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31 Aralık 2017

9.416.632
(5.553.445)

10.134.580
(10.906.618)

3.863.187

(772.038)
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20.

VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5520 sayılı Kanun 32. Maddesine
eklenen geçici madde ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları
için, kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir.
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi
istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında
yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp
ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi,
kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü
gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği
gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
30 Haziran 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablolarında
yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 30 Haziran 2018
Cari dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi geliri
Toplam vergi gideri (-)

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

(9.416.632)
1.748.212

(4.295.659)
907.045

(8.105.388)
478.975

(3.774.820)
330.249

(7.668.420)

(3.388.614)

(7.626.413)

(3.444.571)
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20.

VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Şirket’in 30 Haziran 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri itibarıyla vergi mutabakatı
aşağıdaki sunulmuştur:
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

Vergi öncesi kar

31.349.586

35.729.301

Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan teorik vergi (-)
Vergi oranındaki değişimin etkisi (*)
(Kanunen kabul edilmeyen giderler)/indirimler, net

(6.896.909)
(469.432)
(302.079)

(7.145.860)
(480.553)

Toplam dönem vergi gideri (-)

(7.668.420)

(7.626.413)

(*)

Yukarıda detaylı olarak belirtildiği üzere kurumlar vergisi oranında uygulanan değişiklik nedeniyle Şirket
ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemler itibarıyla yürürlükte olacak olan vergi oranlarını baz alarak hazırlamış olup 2018,
2019 ve 2020 yıllarında ortadan kalkması beklenen geçici farklar için %22 oranında ertelenmiş vergi varlığı
veya yükümlülüğü hesaplamıştır.

Ertelenmiş vergi
Şirket, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas
değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı” TMS 12 hükümlerine uygun olarak ertelenmiş vergi hesaplamakta ve
muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca
bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilmektedir.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyla 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.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi hesaplamalarının detayları
aşağıdaki gibidir:
Toplam
geçici farklar
30 Haziran
2018
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Prim karşılığı

31 Aralık
2017

Ertelenmiş vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
30 Haziran
31 Aralık
2018
2017

1.924.121
3.730.596
9.386.550

1.680.325
2.904.036
-

423.307
820.731
2.065.041

336.065
580.807
-

15.041.267

4.584.361

3.309.079

916.872

Maddi duran ve maddi olmayan duran
varlıklar amortisman düzeltmesi (-)

(28.132.047)

(28.055.936)

(6.189.050)

(5.611.187)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)

(28.132.047)

(28.055.936)

(6.189.050)

(5.611.187)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, net

(13.090.780)

(23.471.575)

(2.879.971)

(4.694.315)

Ertelenmiş vergi varlığı
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20.

VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

30 Haziran 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri itibarıyla ertelenmiş vergi
yükümlülüklerinin hareket tablosunun detayları aşağıdaki gibidir:
2018
Dönem Başı - 1 Ocak

(4.694.315)

Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen
ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilen vergi geliri
Dönem Sonu - 30 Haziran
21.

2017
(2.916.547)

1.748.212

478.975

66.132

61.247

(2.879.971)

(2.376.325)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
1 Ocak 30 Haziran 2018

1 Nisan 30 Haziran 2018

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Nisan 30 Haziran 2017

Sabit kıymet satış gelirleri

3.105

2.507

752

-

Toplam

3.105

2.507

752

-

22.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye
riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in riskleri yönetim politikası, finansal
piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.
Finansal risklerin yönetim politikası Şirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu
özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika
hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.
Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır:
Kredi Riski
Likidite Riski
Piyasa Riski
Sermaye riski
Bu not Şirket’in yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Şirket’in bu risklerin
yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.
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22.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

a)

Kredi riski:

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı
tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve bilançoda
net olarak gösterilmektedir. 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki
gibidir:

30 Haziran 2018
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (2)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

Ticari
alacaklar
İlişkili
İlişkili olmayan
taraf
taraf

Diğer
alacaklar
İlişkili
İlişkili olmayan
taraf
taraf

Bankalardaki nakit
ve nakit benzerleri
İlişkili
İlişkili olmayan
taraf
taraf

18.951.104

3.595.830

67.220

203.444

77.174.564

10.379.645

-

-

-

-

-

-

3.595.830

67.220

203.444

77.174.564

10.379.645

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri (3)
18.951.104
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri (3, 4)
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri (5)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
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22.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

a)

Kredi riski (Devamı):

31 Aralık 2017
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (2)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

Ticari
alacaklar
İlişkili
İlişkili olmayan
taraf
taraf

Diğer
alacaklar
İlişkili
İlişkili olmayan
taraf
taraf

Bankalardaki nakit
ve nakit benzerleri
İlişkili
İlişkili olmayan
taraf
taraf

22.347.959

2.205.372

36.378

203.800

69.019.536

121.804

-

-

-

-

-

-

2.205.372

36.378

203.800

69.019.536

121.804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri (3)
22.347.959
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri (3, 4)
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri (5)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
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22.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

b)

Likidite riski:

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket’in yeterli sayıda kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının
sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için
müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin
Şirket’e finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar
sonucunda Şirket’in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri
belirlemektedir. 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülük türleri
itibarıyla maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2018:

Sözleşme uyarınca vadeler

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar
Defter
toplamı
değeri
(=I+II+III)

3 aydan
kısa ( I )

3 - 12 ay
arası (II)

1 - 5 yıl
arası (III)

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar

20.833.693
11.989.814

21.834.044
11.989.814

2.667.194
11.989.814

7.973.664
-

11.193.186
-

Toplam

32.823.507

33.823.858

14.657.008

7.973.664

11.193.186

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar
Defter
toplamı
değeri
(=I+II+III)

3 aydan
kısa ( I )

3 - 12 ay
arası (II)

1 - 5 yıl
arası (III)

31 Aralık 2017:

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar

22.135.924
21.953.091

23.476.533
21.953.091

2.304.022
21.953.091

6.911.051
-

14.261.460
-

Toplam

44.089.015

45.429.624

24.257.113

6.911.051

14.261.460
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22.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

c)

Piyasa riski:

i)

Döviz kuru riski

Döviz kuru riski Şirket'in başlıca ABD Doları ve Avro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve bunların TL’ye çevrilmesi sırasında yabancı para
kuru değişikliklerinden doğan kur riskinden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tablo, yabancı paraların TL karşılıkları kullanılarak hazırlanmıştır.
Yabancı para pozisyonu tablosu:
Toplam
1.
2a
2b.
3
4.
5.
6a.
6b.
7
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler(15+16+17)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net
varlık/(yükümlülük ) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19+9-18)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu
(1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri

30 Haziran 2018
Avro

ABD Doları

Toplam

31 Aralık 2017
Avro

ABD Doları

31.049
47.464
78.513
78.513
(3.058.294)
(9.579.887)
(371.644)
(13.009.825)
(9.602.717)
(9.602.717)
(22.612.542)

3.436
47.464
50.900
50.900
(1.064.913)
(8.704.273)
(371.644)
(10.140.830)
(8.405.117)
(8.405.117)
(18.545.947)

27.613
27.613
27.613
(1.993.381)
(875.614)
(2.868.995)
(1.197.600)
(1.197.600)
(4.066.595)

121.419
121.419
121.419
(9.118.210)
(8.149.257)
(1.590.037)
(18.857.504)
(11.979.613)
(11.979.613)
(30.837.117)

25.001
25.001
25.001
(1.076.036)
(7.424.913)
(1.590.037)
(10.090.986)
(10.670.021)
(10.670.021)
(20.761.007)

96.418
96.418
96.418
(8.042.174)
(724.344)
(8.766.518)
(1.309.592)
(1.309.592)
(10.076.110)

(22.534.029)

(18.495.047)

(4.038.982)

(30.715.698)

(20.736.006)

(9.979.692)

(22.162.385)

(18.123.403)

(4.038.982)

(29.125.661)

(19.145.969)

(9.979.692)

-

-
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22.
i)

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Döviz kuru riski (Devamı)

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Haziran 2018
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

31 Aralık 2017
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

(403.898)
(403.898)

403.898
403.898

(997.969)
(997.969)

997.969
997.969

4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

(1.849.505)
(1.849.505)

1.849.505
1.849.505

(2.073.601)
(2.073.601)

2.073.601
2.073.601

Toplam (3+6)

(2.253.403)

2.253.403

(3.071.570)

3.071.570

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
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22.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

ii)

Faiz oranı riski

Piyasadaki devlet tahvili ve hazine bonolarının faiz oranlarındaki yükselişlerin fiyatlarda düşüşlere yol
açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Faiz oranı riskinden etkilenen
varlıklar genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmekte olup piyasa koşulları düzeldiğinde
vade süresi uzatılmaktadır. Şirket’in faiz riskine maruz kalacak faiz barındıran finansal varlıklarına
ilişkin duyarlılık tablosu ve analizi aşağıda verilmiştir.
Faiz pozisyonu tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmalar

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

84.279.370
10.387.362
10.446.331

67.130.701
8.999.811
13.136.113

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in faize duyarlı finansal varlığı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır). Şirket’in değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riski
faiz riskine maruz kalmamaktadır. Bu nedenle faize duyarlılık tablosu sunulmamıştır.
d)

Sermaye yönetimi

Şirket, sermayesini bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç
ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak operasyonlarından sağladığı nakit ve ticari alacak
ve mali ve ticari borçlarının vadelerinin incelenmesi yoluyla yönetmektedir. Şirket’in sermaye maliyeti
ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından
değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine
sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını
yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri
yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
23.

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).
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24.

FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ

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. Uzun vadeli borçlanmaların gerçeğe uygun değeri raporlama tarihi itibarıyla
Şirket’in borçlanma faiz oranları kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Şirket yönetimi tarafından kısa
vadeli ve uzun vadeli borçlanmaları etkin faizle iskonto edilmiş maliyet bedeli ile gösterilmiştir.
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değeri
ve gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2017

30 Haziran 2018
Kayıtlı
değeri

Gerçeğe
uygun
değeri

Kayıtlı
değeri

Gerçeğe
uygun
değeri

Finansal varlıklar
Nakit değerler ve bankalar
Ticari alacaklar

87.554.209
22.546.934

87.554.209
22.546.934

69.141.340
24.553.331

69.141.340
24.553.331

Finansal yükümlülükler
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar

20.833.693
11.989.814

21.834.044
11.989.814

22.135.924
21.953.091

23.476.533
21.953.091

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•

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.

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in gerçeğe uygun değeri üzerinden
gösterilen finansal varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
25.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).

………………….
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