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1 Ocak—30 Eylül 2014 Ara Dönem Finansal Bilgilere ilişkin
Sınırlı Denetim Raporu
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.Yönetim Kurulu’na:
Kredi kayıt bürosu AŞ’nin (“Şirket”) 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte
sona eren döneme ait kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akış tablosu ve
önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor
konusu finansal tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak
üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine
rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile
muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair
sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak
finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunu sorgulanması ve
denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı
denetime kıyasla daha az güvence Sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi
nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Kredi Kayıt Bürosu
AŞ’nin 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet
sonuçları ile nakit akımlarını Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
tebliğ, genelge ve açıklamalara (bakınız dipnot 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair
önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Diğer Husus
Şirketin 31 Aralık 2013 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına
ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak düzenlenen finansal
tabloları başka bir denetim firması tarafından sırasıyla denetlenmiş ve sınırlı denetim ilke ve
kurallarına göre incelenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim firmasının 08 Kasım 2013 tarihli
raporunda Şirketin 30 Eylül 2013 tarihli finansal tablolarının Şirketin mali durumunu, faaliyet
sonuçlarını ve nakit akımlarını Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli bir hususa rastlanmadığı belirtilmiş, 19 Şubat
2014 tarihli bağımsız denetim raporunda da Şirketin 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarına ilişkin
olumlu görüş sunulmuştur.
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Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle
Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (uTL) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot
referanslan

Cari dönem
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Eylül
2014

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2013

52.730.326

48.063.872

41.379.999
9.201.894
1.304.777
7.897.117
3.798
2.049.427
95.208

35.426.625
11.057.567
4.135.691
6.921.876
21.997
1.557.683

52.723.145

52.349.573

46.683.114
5.891.226
140.424
8.381

46.932.585
5.193.938
205.819
17.231

105.453.471

100.413.445

Varlıklar
Dönen varlıklar
3

Nakitvenakitbenzerleh

Ticari alacaklar
4,6
4
5
11
12

Ilişkili taraflardan ticari alacaklar
liişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
-

-

Duran varlıklar
7
8
11
12

Maddiduranvarlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Toplam varlıklar

llişikteki dipnotlar fınansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(2>

-

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle
Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (‘TL) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Eylül
2014

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2013

14.651.865

14.477.016

4, 6
4

5.442.148
491.258
4.950.890

6,198.263
147. 841
6.050.422

5

2.249.600
2.249.600

3.049.652
3.049.652

10
10
17
11
12

418.959
3.904.687
895.222
387.413
1.353.836

250.945
3.604.656
230.199
146.330
996.971

2.349.792

2.494.660

698.486
1.451.306
200.000

1.497.741
796919
200.000

17.001.657

16.971.676

7.425.000
2.574.025
8.779.550
51.126.070
18.547.169

7.425.000
2.574.025
7.316.675
33.460.785
32.665.284

88.451.814

83.441.769

105.453.471

100.413.445

Dipnot
referanslan
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
ilişkili taraflara ticari borçlar
Ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar
-

-

Diğer borçlar
Ilişkili olmayan taraflara borçlar
-

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Dönem Karı vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

17
10
9

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar

13

Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kadarı
Net dönem (zararı) / karı
Toplam özkaynaklar
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(3)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası <“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot
referanslan

Cari dönem
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Eylül
2014

Geçmiş dönem
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Eylül
2013

14
14

74.836.564

(15.486.119)

69.283.173
(12.565.422)

59.350,445

56.717.751

(3.070.671)
<36.492.725)
271.075
(170.531)

(613.667)
(22.533.528>
143.137
(8.269)

19.887.593

33.705.424

Esas faaliyet gelirleri
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt esas faaliyet kan
15
15
16
16

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Diğerfaaliyetgelided
Diğerfaaliyetgiderleri
Faaliyet kan
Finansalgelirler

17

3.822.866

1.784.405

Finansal giderler

18

(597.368>

(126.799)

23.113.091

35.363.030

(5.365.177>
799.255

(7.298.530>
85,263

18.547.169

28.149.763

Diğer kapsamlı gelir

18.547.169

28.149.763

Toplam kapsamlı (gider) 1 gelir

18.547.169

28.149.763

Vergi öncesi (zarar) / kar
-

-

19
19

Dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri/(gideh)

Net dönem <zaran) 1 kan

llişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(4>

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Ozkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (‘TL”) olarak gösterilmiştir.)

Kardan
Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzelbne
krktan

aynlan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıllar
kadan 1
(zaıarlan)

Net dönem
kan! (zaran)

Toplam
özkaynaklar

7.425.000

2574.025

5.649.371

18.617.557

33.183.570

67.449.523

33.183,570
(1.667.304)
(16.673.038)

(33,183570)

.

31 Aralık 2012

GeçııişyıUarkadannatransfer

.

-

.

-

-

-

.

-

.

.

-

.

30 Eylül 2013

7.425,000

2.574.025

7.316 675

31 Anlık 2013

7.425.000

2.574.025

7.316.675

Yedeklerefransfer
Temellüğdemesi
Toplam kapsamlı gelir

Geçıişyıllarkadannatransfer
YedekreTransher
Ternettğğdemesi
Toplam kapsamlı gider
30 Eylül2014

-

-

.

.

1,667.304

-

1.462.675

-

-

-

-

-

-

7.425.000

2.574.025

28.149.763

(16.673.038)
28.149.763

33.460.785

28.149.763

78.926.248

33.460.785

32.665.284

83.441.769

32.665.284
(1.462.875)
(13.537.124)

(32.665.284)

8.779.550

Ilişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(5)

-

.

51.126.070

-

18.547,169

(13.537.124>
18547.159

18.547.169

88.451.814

-

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden

Geşş dönem
Sınırlı
denetimden

geçmiş

geçtiş

30 Eylül 2014

30 Eylül2013

18.547.169

28.149.763

(799.255)
5.365.177
3.904.587
4.124.012
405,602
(88)

(85.263)
7.298.530
1.874.997
2.647.848
17.484

Dlpnot
mfennslan

Işletme faaliyetleri:
Vergi öncesi (zarar) / kar
Vergi öncesi kar Ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakat
Için gerekli dCkelb,wter
Eflelerunşvergigeli/gided

Vergi gideri
Personel prim karşılığı

10
15

Amortismanveftfapayian
Kıdem tamıinatı karşılığı
Maddi duran satış kan

(72.809)

Maddi ohiayan duran varlık satış kan
Kullanılmamış izin karşılığı
Faizgeliri

239.196
(3.016.390)

(1.425>
44.513
(1.637.061)

Işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi Işletme
faaliyetlerinden sağlanan net nakit

28.771.110

38236.577
2.495.564
<3.784.949)
(3.739)
2,292.478
3.761.760
689.675

Ödenen personel primleri

1.855.673
<756.115)
18.199
(800.052)
(86.358)
765.962
<259.465)
(426.349)
3.078
6.511
(4.700.1M)
(3.604.656)

Faaliyetlerden Elde Edilen NakitAkışlan

20.787.384

35101.120

(2.050.442)
<2.522.444)

(2.686.282)
(3.367.249>

1.145
3.014.250

101.529
6.237
1.473.317

(1.497.491)

<4.472.448>

<13.537.124)

(16.673.038)

Yabancı Para Çevrim Farklannın Etkisinden Once Nakit ve Nakit
Benzederindeki Net Artşi(Azalış)

5.752.769

13.955.634

Nakit ve naldi benzeri değerlerdeki net azalış

5.752.769

13.955.634

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi

35.230.461

19.706.476

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu baklyesi

40.983.230

33662.110

Varlık ve kaynaklardaki değişimler
rıcarialacaklar
Ticari borçlar
Diğeralacaklar
Diğerborçiar
Diğerduran ve dönen varlıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Bloke mevduallardaki değim
Peşin ödenmiş g’dederdeld değişin
Ödenen izin karşılığı
Ödenen kıdem lazminatı
Ödenen kurumlar vergi

Yabnm faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
Maddi duran varlık satışlan
Maddi olmayan duran varlık satışları
Alınan faizler

7
8

-

Yatnm faaliyetlerinde ( kullanılan) net nakit

(277.897)
(6.747.400)
(1.560.949)

Finansal faaliyetler

Ödenen tenıettü

Ilişikteki dipnotlar finansal tablolarin ayrılmaz parçasını oluşturur.
(6)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (‘TL’) olarak gösterilmiştir.)

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“Şirket’ veya “KKB”), 11 Temmuz 1995 yılında, 1993 tarihli 3182 No’lu Bankalar
Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ve kredi bilgilerinin mali kurumlar arasında paylaşımının mümkün hale
gelmesi sonucunda kurulmuştur. Şirket, 11 bankanın eşit ortaklığı ile kurulmuştur. Şirket, 1999 yılının Nisan
ayında bireysel kredilere ilişkin bilgilerin paylaşımına yönelik “Bireysel Büro Sistemini faaliyete geçirerek üye
kuruluşlar arasında veri transfehne başlamıştır.
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi kuruluşlan
(mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık,
bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanunu’nda yer alan
faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal
holding şirketleri) arasında bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi,
kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişini sağlamak
üzere kurulmuş bir şirkettir.
11 Kasım 2004 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.’nin T. Halk Bankası A.Ş.’ye devredilmesine bağlı olarak ve 1
Ekim 2006 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koçbank AŞ’nin birleşmesine bağlı olarak bu iki
bankanın ortaklık payları %18,1 8’e yükselmiştir.
KKB Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosudur. 30 Eylül 2014 tarihi itibanyla 41 banka, 13 finansman, 76
faktoring ve 18 finansal kiralama. 3 sigorta şirketi ve 1 diğer kuruluş olmak üzere toplam 152 üyeye sahiptir
(31 Aralık 2013: 149 üye).
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla personel sayısı 203 kişidir (31 Aralık 2013: 142 kişi).
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:
Varyap Meridian Sitesi, F Blok, Barbaros Mah. Ardıç 5k., 34746, Ataşehir, Istanbul, Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ç’BDDK’), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayılı kararı ile
Şirketin Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ettiğini, anılan Kanunun Geçici 1.
maddesine isünaden uygun görmüştür.
Şirketin 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloları 10 Kasım 2014 tarihinde Şirket
Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal finansal tabloları
yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.
Bankacılık ve finans sektöründe hizmet veren KKB bankalar ve finans kuruluşlarının kredili ürün ve
hizmetlerine ilişkin tüm risk verilerinin toplanmasını, bu verilerin üye kurumlar ile paylaşılmasını ve bu
bilgilerle üye kuruluşlara yönelik katma değerli hizmetler sunulmasını amaçlamaktadır.
KKB, 2001’de yaşanan ekonomik krizin ardından bankaların kredi karar süreçlerinde ve kredi
piyasasının sağlıklı büyümesinde önemli rol üstlenmeye başlamıştır. Kredi müşterileri ve bankalar
tarafından ilk kredi tahsisi, risk yönetimi, çapraz ürün satışı ve tahsilat süreçlerinde yoğun olarak
kullanılmaktadır. KKB veri tabanında yer alan her müşteri yıl içerisinde ortalama 10 kez sorgulanmakta
ve bankalar bu sorgulama sayesinde müşterileri hakkında gerekli kararları daha doğru verebilmektedir.
Gelişen ve büyüyen KKB, 2012 yılında hayata geçirdiği Çek Raporu ve Risk Raporu sistemleriyle, bu
döneme kadar yalnız bankaların kullanımına açık olan bilgileri gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına da
sunmuştur.

(7)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı>
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı>

1.

T.C. Merkez Bankası Risk Santralizasyonu işlevlerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi iktisadi
Işletmesi bünyesinde kurulan Risk Merkezi’ne devredilmesine ilişkin altyapı geliştirmeleri 30 Haziran
2013 itibarıyla tamamlanmıştır. Risk Merkezi’nin faaliyete başlamasıyla tüm altyapı ve operasyon
süreçleri KKB tarafından yürütülmektedir.
Şirketin ürün ve hizmetleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:
Kredi Referans Sistemi (KRS)
KRS’de gerçekleştirilen sorgulama işlemlerinde;
•
•
•
•

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 ulaşılabilmektedir. Bu sayede tüketicinin toplam kredi
riski ve ödeme alışkanlıkları çok kısa bir sürede belirlenebilmekte ve kredi kararı hızlıca (örneğin SMS
ile kredi vermek gibi) verilebilmektedir. Üyeler bu bilgiler sayesinde müşterilerine kredi ürünlerini çok
kısa sürelerde sunabilmekte, risk değerlendirmelerini sağlıklı olarak yapabilmektedirler.
KRS Toplu Sorgulama Hizmeti
Üye kurumlarımızın, bireysel kredi müşterilerinin durumlarını değerlendirmek amacıyla KRS’de
yaptıkları portföy yönetimi sorgulamaları için Toplu Sorgulama hizmeti geliştirilmiştir.
Kurumsal Büro Sistemi
2005 yılında hayata geçen Kurumsal Büro Sistemi, tüzel bir müşterinin risk değerlendirmesinde ihtiyaç
duyulabilecek bilgileri üyelerinin kullanımına sunmaktadır. Sistemde firma ve gerçek kişi künye bilgileri,
sermaye bazlı ilişki bilgileri, kredi hesapları ve geri ödeme bilgileri. teminatlar, ithalat ve ihracat
bilgilerinin yanı sıra, karşılıksız çek bilgileri paylaşılmaktadır.
Kurumsal Toplu Sorgulama
Kurumsal Toplu Sorgulama Sisteminde; firma ve gerçek kişi künye bilgileri, sermaye bazlı ilişki
bilgileri, kredi hesapları ve geri ödeme bilgileri, teminatlar, ithalat ve ihracat bilgilerinin yanı sıra,
karşılıksız çek bilgileri de paylaşılmaktadır.
Limit Kontrol Sistemi (LKS)
Online ve gerçek zamanlı olarak çalışan dünyadaki ilk ve tek kredi bürosu sistemi olan Limit Kontrol
Sistemi, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca kredi kartı hesapları için bilgi paylaşımı
sağlamaktadır.
LKS sistemi, sektörde kredi kartı veren tüm kurumlardan topladığı kredi kartı limitlerini müşteri bazında
birleştirerek tek limit uygulamasının kart veren kurumlar tarafından yönetilebilmesini sağlamaktadır.
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1.

1 Mart 2014 tarihinden itibaren LKS kapsamında;
-

-

—

-

Ilk bildirim dosyasında eksik kayıt iletilmesi veya daha sonra ekleme yapılmak istenmesi,

FTP bildiriminin standartlarına uygun olarak veya süresinde yapılmaması,
Milat limitinin hatalı bildirimi,
Güncel limitin hatalı iletilmesi

konularında yaptırımlar uygulanmaktadır.
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Bir tüketicinin, KKB üyesi olan kuruluştan aldığı ya da alacağı kredinin geri ödemesini diğer bir
tüketiciye kıyasla ne ölçüde yerine getireceğini öngörmek amacıyla hesaplanan sayısal bir
göstergedir. Müşteriye ilişkin Kredi Referans Sistemi aracılığıyla edinilen bilgilerin bir özeti olarak da
tanım lanabilir.
BKN, istatistiksel model kullanılarak üretilmiş olan bir karar destek ürünüdür. Kredi kuruluşlarının
vereceği risk kararlarının rasyonel ve standart olmasına olanak sağladığı gibi, karar sürecini de
oldukça kısaltmaktadır. Bu da müşterflerin kredi ürünlerine daha kısa sürede ulaşmalarını mümkün
kılmaktadır.
BKN hesaplanmasında kullanılan modeller, tahmin güçlerinin korunması ve artırılması amacıyla belirli
aralıklarla yenilenmektedir. Mevcutta kullanılmakta olan üçüncü nesil BKN modeli, 2012 yılında daha
da güçlendirilmiş dördüncü nesil ile yenilenmiştir.
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Bireysel Borçluluk Endeksi <BBE), skor bazlı bir risk endeksidir. Amacı; aşırı borçlanma eğiliminde
olan kişileri tespit etmektir. Ana odak noktası; son dönemde ve geçmişinde ödeme güçlüğü belirtisi
göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına girme eğiliminde olan kişilerdir. Mevcut
borçlarını geciktirmeden kapatmak için yeni kredi kullanan, ancak gittikçe daha fazla borçlanan
bireyleri tespit etmek üzere geliştirilmiştir.
Geçmişte ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacını karşılamak, erken uyarı sistemi
oluşturmak, sorumlu kredilendirme (Responsible Lending) yapılmasını sağlamak ve bankaların kredi
karar sistemindeki kaliteyi artırmak amacıyla geliştirilmiştir.
BRE, bankacılık ve finans sektörüne yeni bir risk algısı getirmektedir. Bireysel Kredi Notu ve benzeri
risk tahmin modellerinin öngörmeye çalıştığı sorunlu kredi” tanımına (ardışık olarak 3 ödeme
yapmayanlar, kanuni takibe düşenler ve zarara atılanlar) ek olarak aşırı borçlanma” tespitini
getirmektedir. BBE, sadece 250 TL üzerinde teminatsız borç bakiyesi olan kişiler için ve aşırı
borçianmayı tahmin etmek üzere geliştirilmiştir.
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Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu (Devamı>

Müşteri itiraz! arı Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Müşteri ltirazları Değerlendirme Sistemi (MIDES>, bir tüketicinin Kredi Referans Sistemi bünyesinde
paylaşılan bilgilerine ilişkin itirazını ilgili tüm üyelere ve birimlere kolayca duyurabilmesine olanak
sağlayan bir sistemdir. MIDES kurgusu sayesinde, müşterinin itirazı kısa sürede değerlendirilmekte ve
sonuçlandırılmaktadır. Inceleme sonucunda paylaşılan bilgilerde bir sorun olduğu tespit edilirse,
gereken düzeltme işlemi de herhangi bir talebe gerek olmaksızın kısa sürede yapılmaktadır.
Bugüne kadar gerçekleşen itirazların KKB üyesi bankalar tarafından ortalama yanıtlama süresi 2
saattir. KKB tarafından kurgulanmış olan MIDES, diğer ülkelerdeki benzer sistemlerle
karşılaştırıldığında “tüketici itirazının irdelenmesi ve yanıtlanması” bakımından dünyadaki en hızlı
sistem olma özelliğini de taşımaktadır.
Risk Raporlarına yapılacak itirazlar kkb.com.tr altında yer alan online işlemler adımı içerisinden ilgili
kaydın referans numarası kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.
Kurumsal MiDES
KKB, Kurumsal Büro bünyesinde paylaşılan bilgilerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yoğun
çalışmalar sürdürmüş, son dönemde sorgulama sayıları artış göstermiş ve üyeler tarafından çok
sayıda soru gelmeye başlamıştır.
Gelen soruların kısa sürede ve net olarak yanıtlanabilmesi ve bu konudaki tüm iletişimin belirli
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Kurumsal Büro için MIDES uygulaması
geliştirilmiştir.
Sahte BilgilBelgeİBeyaniBaşvuru Alarm Sistemi (Sabas)
2000 yılından bu yana finans sektörüne hizmet vermekte olan SABASI belirlenen kötü amaçlı
girişimlere ait bilgilerin ve bunlarla ilgili risk unsurunun belirli bir disiplin içinde üyeler arasında
paylaşılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına olanak sağlayan bir sistemdir. SABAS’ın üç temel
amacı vardır;
Vatandaşlarımızın bilgi, belge, mal ve mülklerinin başkaları <kimlik hırsızları, kara para
aklayıcılar, sahtekadar, dolandırıcılar, vb.> tarafından kullanılmasına engel olarak, onları (tüketicileri,
KKB üyelerinin müşterilerini) risklerden ve mağduriyetlerden korumak.
KKB üyelerini SABAS’a konu olan girişimler karşısında doğabilecek ya da doğmuş olan
risklerden haberdar ederek onları risklerden korumak veya yaşadıkları mağduriyeti en az zararla
kapatabilmelerine olanak sağlamak.
KKB Üyeleri; SABAS sayesinde risklerini minimize etme olanağı bulurken, gerçek ve tüzel müşteriler
de bu tür girişimler sebebiyle mağdur konuma düşmekten korunmaktadır,
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İnternet Sahtekğrlıkları Alarm Sistemi (IFAS)
FAS, öncelikle internet üzerinden gerçekleştirilen sahtekrlıklarla ilgili olarak üye kurumlar arasında
iletişim kurulmasını amaçlamaktadır. Sahtekarlık amacıyla gerçekleştirilmiş para aktarımlarında
hesabın bloke edilmesi talepleri IFAS üzerinden iletilmektedir. Böylece, hem kurumlar arası iletişim
daha etkin hale getirilmiş; hem de işlemlerle ilgili her türlü bilginin, bilgi işlem ortamında saklanması
mümkün kılınmıştır.
Gerçekleşen para hareketlerinin oldukça karmaşık haller alabileceği göz önünde bulundurularak ve
olayların daha kolay incelenebilmesine olanak sağlamak amacıyla, sistemde otomatik grafik çizme
özelliği de bulunmaktadır. Bu seçenek sayesinde gerçekleşen her sahtekarlık için para hareketlerinin
akış şeması elde edilebilmektedir.
E-Rapor Sistemi
E-rapor, bankalar tarafından şube ve alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile müşterilere sunulan risk
ve çek raporlarının elektronik ortamdan sunulmasıdır. Ürünün en önemli özelliği; finans sektörü
dışındaki kullanıcıların da 3. kişilerin risk ve çek raporlarına, ilgili kişilerin elektronik ortamda onay
vermeleri ile ulaşabilmeleridir. Söz konusu raporlar finans dışı sektörlerin etkin risk yönetimi
yapabilmeleri için önemli bir enstrüman olarak ülkemiz ekonomisindeki yerini alacaktır. Reel sektörün
aktif kalitesini arttırması; gerek ülke ekonomisine, gerekse finansal sektöre ciddi faydalar
sağlayacaktır.
Raporların SMS ve internet şubesi üzerinden teslimini 2012 yılsonu itibariyle hayata geçiren KKB, bu
proje de müşteri ilişkilerinin yönetimi amacıyla çağrı merkezi kuruluşunu da tamamlamıştır.
Çek Raporu Sunum Sistemi
Çek Raporu Sunum Sistemi, çek hamillerinin sağlıklı karar vermek adına keşidecilere ilişkin
gereksinim duyacakları geçmiş çek ödeme bilgilerini sağlamak üzere kurulan bir hizmettir. Sistem
sayesinde, çek keşidecisinin geçmiş çek ödeme bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Çek Raporu ile hesap sahibinin çek ödeme performansının olumlu ya da olumsuz olarak gelişimi
izlenebilmektedir. Bu raporla, hesap sahibine kaç bankanın çek karnesi verdiği bilgisi öğrenilirken,
kişinin kredibilitesi hakkında bir görüş edinilebilmektedir.
Mobil cihazlar aracılığı ile veya internet üzerinden alınabilen çek raporları; reel sektör oyuncuları
tarafından, ticari alışverişe konu her platformda karşı taraftan talep edilebilmektedir. Online rapor
uygulamaları ile reel sektör oyuncuları alacak riskini kontrol etmek üzere, borçlusunun çek ya da risk
raporunu kendisinden ya da kendisinin onayı ile doğrudan KKB sorgu sisteminden anında
alabilecektir. KKB, online olarak üçüncü kişilerden muvafakat alınarak Çek Raporlarının talep
edilebilmesini sağlayan ve Türkiye’deki tüm Bankalarla entegre çalışan alt yapısı ile dünyada örnek bir
uygulama gerçekleştirmiştir.
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Çek Endeksi
Çek Endeksi, ilgili tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışını olçülebilir hale getirecek,
sorun yaşanmışsa bu sorunu; adet ve tutarlarını yansıtır bir şekilde hesaplayacak endeks değeridir.
Gerçek ve tüzel kişi çek Ödeme bilgilerinden hareketle oluşturulmuş bir göstergeyi ifade etmektedir.
Çek Raporu’nda yer alan detaylı verilerin analizi ile istatistiksel olarak hesaplanan Çek Endeksi;
raporların yorumlanması ve daha sağlıklı karar verilebilmesini kolaylaştırarak kaynak ve zaman
tasarrufu sağlamaktadır.
Risk Raporu
Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş
ödeme performansı sunan bir üründür.
KKB’nin yakın zamana kadar sadece bankalar ile paylaştığı rapor sonuçları, Eylül 2012’den itibaren
banka şubeleri aracılığıyla rapor sahibi kişi ve kurumlar ile bu kişi ve kurumların onay verdikleri üçünü
kişilerle de paylaşılmaya başlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin banka şubeleri ya da alternatif dağıtım
kanallarından başvuru ile bankalarda yer alan açık ve kapalı borçlarına ait tüm fınansal bilgilere
ulaşmaları mümkün hale gelmiştir.
Risk Raporu sadece negatif bilgileri değil, kişinin olumlu bilgilerini de içeren bir rapordur. Rapor
içeriğinde sadece gecikmiş ödemeler ya da takibe intikal eden kayıtlar değil, zamanında ödenen kredi
bilgileri de paylaşıldığından, bu rapor borcunu vadesinde ödeyen kişiler için önemli bir avantaj
sağlamaktadır.
Kurgulanmış olan E-Rapor altyapısı ile Risk Raporları da mobil cihazlar aracılığı ile veya internet
üzerinden alınabilmektedir.
Teyit Sistemi
Risk ve Çek Raporları’nın içeriğini doğrulatmak amacı ile teyit işlemi yapılabilmektedir. Üretilen tüm
Risk ve Çek Raporları KKB tarafından tüm içeriğiyle birlikte veri tabanında saklanmaktadır. Verilen her
bir rapor üzerinde o rapora özel olarak üretilmiş bir referans numarası, rapor sahibinin kimlik numarası
bilgisi ile rapor tarihi yer almaktadır. Bu sayede, internet sitesi üzerinden girilecek bilgiler ile ilgili tarihte
üretilmiş rapora ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.
Rapor üzerinde yer alan bilgilerden bir kısmı rumuzları ve içerikleri ile birlikte ekranda görüntülenerek
kişi veya kurumun, elindeki raporda yer alan bilgiler ile ekranda yer alan bilgileri karşılaştırarak raporu
teyit edebilmesi sağlanmaktadır.
Teyit ekranında raporun tamamı görüntülenmeyip, sadece kullanıcının isteyebileceği 3 alan ile
rastgele seçilen bilgi sahaları görüntülenir. Bilgiler saha ismi ile değil, rapordaki kodlar ile görüntülenir.
Teyit işlemi sonrasında ekranda rumuzları ile birlikte görüntülenecek olan alanların içehkleri ile rapor
üzerinde aynı rumuza sahip alanların içerikleri aynı ise rapor doğrulanmış demektir.
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Tanm Kredileri Değerlendirme Sistemi <TARDES>
KKB, bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen fınansal kurumlar için veri paylaşımı ve hazır
sistem alt yapısını içeren Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemini (TARDES) 2013 yılı
içerisinde hayata geçirmiştir.
TARDES, tarım faabyetinin bulunduğu her noktada uzman ekiplere ihtiyaç olmadan sistematik ve
kontrollü bir şekilde tarımsal kredilendirme alanında büyümek isteyen kurumlar için çok önemli bir
hizmettir. Ustelik kredi vermek isteyen kurumun tüm kredi değerlendirme alt yapısı web tabanlı bir
program ile KKB tarafından sağlanmaktadır.
TARDES

—

ÇKS Entegrasyonu

Tarım Reform Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de tarımsal amaçla kullanılan arazilerinin kayıt altına
alınması ve çiftçi bilgilerinin güncellenmesi, denetlenebilmesi ve izlenebilmesi için kullanmakta olduğu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilen TARDES’e entegre edilmiştir.
Tarım faaliyetlerinin bulunduğu her noktada, uzman ekiplere ihtiyaç olmadan sistematik ve kontrollü bir
şekilde tarımsal kredilendirme alanında büyümeyi hedefleyen kurumlar için oldukça büyük bir öneme
sahip olan TARDES üzerinden bundan böyle üretim sezonuna göre kayıtlı çiftçi bilgilerine (bitkisel
üretim bilgileri, sulama durumu, üretim yeri, arazi mülkiyet durumu vb.) erişilebilecektir. Bu uygulama
ile çiftçi verilen daha da genişletilerek doğru kararlar almak için ihtiyaçlara yönelik çözümler
bu luna bilecektir.
Adres işleme Hizmeti
Bankadaki müşteri adres bilgilerinin geocode edilerek değişen sokak, ilçe vb. bilgilerin yenileri ile
güncellenmesi, adres verilerine geocode bilgisinin eklenmesi ve yeni eklenen adreslenin sisteme doğru
tanımlanabilmesi için kontrol içeren bir uygulamadır.
1. Toplu Müşteri Adreslerinin Işlenmesi
Bankadaki mevcut müşteri adres bilgilerinin formatlanması, değişen sokak, ilçe vb bilgilerin yenileri ile
güncellenmesi ve tamamlanması, adres verilerine coğrafi koordinatların eklenmesi (geocoding)
2. Güncel Adres Veritabanının Üye Ile Paylaşılması
Yeni adres girişlerinin düzgün yapılmasını sağlamak amacıyla, Türkiye adres veritabanı üye sistemine
yüklenir ve adres giriş ekranlarına entegre edilir. Girişi tamamlanan adres için KKB üzerinden
koordinat atama hizmeti de ayrıca sağlanacaktır. Ek olarak; ilçe değişimi gibi durumlarda kullanılmak
üzere koordinat üzerinden güncel adresin elde edilmesi (reverse geocoding) hizmeti de sunulacaktır.
3. Haritalama Servisi
KKB üzerinden çalışacak bir fonksiyon aracılığıyla üyeye özel herhangi bir veri istenen şekilde harita
üzerinde gösterilebiliyor olacak.
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İhale Yasaklılan

Üye kurumların risk değerlendirmelerinde önemli bir unsur olan ihale yasağı bilgisi için yıl içinde
önemli bir proje yürütülmüştür. Resmi Gazete’de her gün yayınlanan ilanlar otomatik karakter okuma
sistemi ile taranarak sisteme girilmektedir.
Merkezi Karar Oestek Sistemleri
Merkezi Karar Destek Sistemleri, kurumların müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili başvuru

yönetimi, risk/tahsilat, kredi izleme, erken uyarı hizmetleri vb. her türlü kararı etkin, hızlı ve standart bir
şekilde sunabilmeleri için kullanılan karar otomasyon sistemleridir. Sağlamış olduğu avantajlara karşın
bu sistemlerin en önemli dezavantajı, kurumlar tarafından satın alınması, kurulması ve işletilmesinin
son derece maliyetli olmasıdır.
Ticari Kredi Notu (TKN)
Ticari Kredi Notu (TKN); demogratik, kredi ve teminat bilgileri ile çek ödeme performansından
hareketle firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gerekliliklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin
etmek amacıyla üretilen, ilgili firmanın kredi değerliliğine ilişkin bir derecelendirme notunu ifade
etmektedir. Finansal kurumlar, kredi verme sürecinde birçok değişkeni göz önünde bulundurmaktadır.
TKN, tüzel kişilerin davranış (kredi geri ödeme) performanslarının değerlendirmesinde ihtiyaç duyulan
bilgiyi sağlamasıyla önemli bir eksikliği gidermektedir. Bu sayede, kredi müşterilerinin dışsal
davranışlarının kolaylıkla izlenmesini mümkün kılmaktadır.
Krediler Analiz Portalı
Gerçek kişilere ait her türlü taksitli krediler, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı ürünlerine ait portföy
bilgileri ve ödeme performanslarının raporlanabilmesi ve GeoMIS Bireysel uygulamasında belirlenen
karşılaştırma grubu ve sektör geneli ile kıyaslama imkanı veren interaktif bir raporlama ortamıdır.
Bu kapsamda bireysel segmente özel hazırlanmış Krediler Analiz Portalı;
•
yeni açılan hesaplar,
•
portföy analizi,
•
risk analizi,
adı altında 3 ana başlıkta raporlama yapabilme imkanı sunmaktadır.
Bu portal sayesinde;
Kurumun kredi portföy verilerinin güncel hali ve zaman serisi içindeki gelişimi takip edilebilir,
Kurumun farklı portföylerdeki adet, hacim, gecikme ve tahsilat oranları belirlenen grup ile
karşılaştırılabilir,
• Tüm bu veriler, kurumun risk yönetim politikalarının oluşturulmasında ve test edilmesinde
kullanılabilir.
GEOMIS Kurumsal Harita Bazlı Raporlama Hizmeti (Ge0MIS KRM)
Bankaların, küçük/orta/büyük ölçekli işletme segmentlerine ve ticari segmente özel hazırlanmış,
bakiye, limit, NPL, hesap adedi, skor ve banka şubesi başına ortalama değerler gibi bilgileri içeren
raporların Türkiye haritası üzerinden seçim kriterleri sunularak gösterilmesini sağlayan, lokasyon bazlı
bir raporlama hizmetidir.
Bu hizmet, Kurumsal Büro’da (KRM> yer alan hesaplara ait farklı paremetrelerin; birçok filtre ile detaylı
şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu bilgilerin il, hatta ilçe bazına indirgenerek harita üzerinde
görüntülenmesi sağlanmıştır.

(14)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL’) olarak gösterilmiştir.)

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu (Devamı)

GeoMIS

-

Harita Bazlı Raporlama Hizmeti

KKB bünyesindeki verilerin içerdiği adreslerin işlenerek coğrafi koordinatlara dönüştürülmesi ve harita
üzerine konumlandırılması esasına dayanan bir üründür. GeoMIS ile her türlü istatistiki veri, il ve ilçe
detayında belirli kategorilere göre renklendirilerek harita üzerinde göstermek amacıyla kurulan bir
raporlama alt yapısıdır. Ge0MIS alt yapısı yalnızca üye banka ve diğer finans kurumları tarafından
kullanabilmekted ir.
Uygulamaya giren kullanıcının ait olduğu kurum kullandığı IP adresinden belirlenip, tüm gösterim 0

kurum esas alınarak yapılmaktadır. Üyenin belirli bir dönemdeki kendi portföy verisini gösteren
standart raporlar alınabileceği gibi belirli bir dönem aralığındaki veri değişimlerinin incelenmesine
olanak sağlayacak eğilim raporları alınabilmektedir. Ek olarak; üye varisinin sektörün tamamıyla ve
uygun karşılaştırma grubuyla karşılaştırmalı görüntülendiği kıyaslama (benchmark) raporları da
mevcuttur.
Analitik Veri Tabanı
KKB, bünyesinde barındırdığı geniş veri kaynağı ile Türk finansal sektörüne daha çok fayda sağlamayı
kendisine amaç edinmiştir. Bu doğrultuda, üyelerine ve kamu kuruluşlarına, sürekli üreteceği raporlar
aracılığı ile elindeki verilerden azami bilgi akışı sağlamaktadır.
Raporlama Sistemi
Halihazırda yaptığımız raporlamaları daha kapsamlı, kaliteli, esnek ve kolay erişilebilir kılacak bir iş
Zekası sisteminin alınması tamamlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu sistemden alınan rapodarın içeriği
ve sayısı sürekli olarak geliştirilerek, finansal sektöre katma değeri gittikçe artan bir bilgi akışının
sağlanması hedeflenmektedir.
Veri Kalitesi Çalışmaları
KKB’nin sunduğu tüm hizmetlerin hammaddesi üyelerin bildirdikleri verilerdir. Dolayısıyla KKB
tarafından verilen hizmetin ve yaratılan katma değerin kalitesi KKB’ye gönderilen yerinin kalitesi ile
doğru orantılıdır.
Kurumsal Büro için üye kurumların da desteğiyle Veri Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirilmiş ve aylık
olarak raporlanmaya başlamıştır. Benzer yapı KRS tarafında da geliştirilmiş olup 2014 yılı başlarında
devreye alınması amaçlanmaktadır.
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1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu (Devamı>

Risk Merkezi Hizmetleri

5111 sayılı Torba Kanun ile kurulan Risk Merkezi, 2012 yılı içerisinde Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezi lktisadi işletmesi bünyesinde bir iktisadi işletme olarak hayata geçirilmiştir. Ilgili işletme, tüm
operasyonlarını gerçekleştirmek için uygulamacı kurum olarak KKB’yi seçmiştir.
Risk Merkezi, kanunun verdiği yetkiler dikkate alındığında ülkemizde risk yönetiminin ve veri
paylaşımının merkezi olacaktır. KKB, etkin insan kaynağı ve bilgi birikimi ile hizmetlerin hedeflenen
seviyeye gelmesini kışa sürede sağlayacaktır.
Bu amaçla 2012 yılı Aralık ayında, TBB ve KKB arasında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca
Haziran 2012’den başlayarak kurulan çalışma gruplarına etkin katılım sağlanarak süreçlerin ve
içeriklerin oluşturulmasına diğer katılımcı banka ve finans kuruluşları ile beraber katkı sağlanmıştır.
Yine 2012 yılının son aylarında TCMB Risk Merkezi devir çalışması için proje planları hazırlanarak
ilgili partilerin onayları alınmıştır. Bu onaylar çerçevesinde çalışmalar başlamıştır.
—

TC Merkez Bankası’nda tutulmakta olan Risk Santralizasyon bilgileri KKB veri merkezine aktarılarak
üye kurumlarla paylaşılmaya başlanmıştır.
Buna ilave olarak, TCMB, BDDK gibi kamu kurumlarının raporlama ve veri ihtiyaçlarının bir kısmı da
KKB’nin kuracağı raporlama alt yapısı ile sağlanacaktır.
Çek Durum Sorgulama
Son dönemde artan çek sahteciliğini önlemek amacıyla geliştirilen Çek Durum Sorgulama ile alınan
çeklerin durumları sorgulanarak çekin dolaşımda olup olmadığının öğrenilebilmesi amaçlanmaktadır.
Bu servis çeki veren banka üzerinden online sorgulama yapılarak çalışmakta olup, 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 verilen ile çek durumu sorgulanabilecektir.
Hane Halkı Veritabanı
KKB tarafından, bireylerin güncel adres bilgileri kullanılarak birleştirilen fınansal bilgileri, hane halkı
bazında değerlendirilme imkanı sunulan bir hizmettir. Aynı hanede ikamet eden bireylerin toplam ve
ortalama limit/risk bilgilerinden gecikmedeki ve takipteki hesap bilgilerine kadar, ihtiyaç duyulan birçok
bilgiye tek bir sorgulamayla konsolide bazda ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Düzenli olarak
güncellenen ikamet adresi bilgisi ışığında yapılacak gruplama sonrası hane halkının borçluluk durumu,
kredi geçmişi ve ödeme performansı bilgileri görülebilmektedir.
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi
Ticaret hayatının yoğun temposu içinde finansal kurumların müşterileri ile ilgili güncel ticari sicil
bilgilerini görmeleri veya bu bilgiler değiştiğinde anında haberdar olmaları mümkün değildir.
KKB’nin sunduğu Ticari Sicil Paylaşım Sistemi, bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen ve kullanıma
sunulan bir üründür.
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi ile Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan değişiklik bilgilerine arzu edilen
yöntem ile günlük olarak ulaşmak mümkün olabilecektir. Ayrıca Kurumsal Büro’daki müşterileri ve yeni
kurulan firmalar ile ilgili tercih edilen ilan türleri için günlük olarak bildirim yapılabilecektir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

A.

SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirketin finansal tabloları 1

Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

“Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin” ilgili hükümleri çerçevesinde ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları itürkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Lirası (“TL”) cinsinden Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”) ve vergi mevzuatında belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
haz ı riamaktad ı r.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Şirketin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile
bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz
konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta
ve bu düzeltmelerin etkisi kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
30 Eylül 2013 mali tablolarında yapılan sınıflamalar
Şirket, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum sağlamak amacıyla 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki sınıflamaları yapmıştır.
Finansal durum tabıosu
Pazarlama, satış ve dağıtım giderıerl (not 15a)
Genel yönetim giderleri (not 15b)

Yayımıanan
3D Eyıüı 2013
.

23.147.195

Sınıflama

Yeniden düzenıenmlş
30 Eyıüı 2014

513667
(613.667)

613.667
22.533.528

TMS’ye Uygunluk Beyanı

Ilişikteki finansal tablolar Kamu GözeUmi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (‘KGK”>
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve
yorumlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar ve dipnotlar KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihli ilke kararı ile açıklanan “finansal
tablo örnekleri ve kullanım rehberi”ne uygun olarak sunulmuştur.
Netleştirme 1 Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, 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.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait fınansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standatarın ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
-

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması!!
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz
konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
açıklamaları (Değişiklik)

-

Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer

TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun> gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)

—

Türev ürünlerin devri ve riskten

Standarda getirilen değişiklik. finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
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ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar

—

Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası fınansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9a yapılan değişiklikler esas olarak fınansal vadıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan fınansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket,
standardın fınansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK
tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TMS 19—Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TMS 16 ve TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMSftFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine Ilişkin Yıllık Iyileştirmeler” ve ‘2011-2013 Dönemine Ilişkin
Yıllık lyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-

TFRS 2 Hisse BazI, Ödemeler
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
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TFRS 3 Işletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. li) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 24 ilişkili Taraf Açıklamalan
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler 2011—2013 Dönemi
-

TFRS 3 işletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Olçümü Karar Gerekçeleri
TFRS 13deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır?
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık İyileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
Yıllık iyileştirmeler 2011—2013 Dönemi
-

UFRS 11

—

Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)

UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi
muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS ili değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 Işletme
Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı
edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde
yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek
olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri
açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 15- Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları> satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS iSe geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında
karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
UMSK, Haziran 2014’de taşıyıcı bitkilerin “UMS 16 Maddi duran varlıklar” standardı kapsamında
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınlamıştır. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması,
kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma
döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü
Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli
süresince tutulduğu belirtilmektedir.
biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin UMS 41 yerine UMS 16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli’ ya da yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise UMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli
değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
-

UFRS 9 Finansal Araçlar

—

Nihai Standart (2014)

UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 fınansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, fınansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak fınansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, fınansal araçların muhasebesi
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski
ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir.
Şirket, standardın fınansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
‘

UMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi

—

UMS 27’de Değişiklik

Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki
yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak
için UMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
‘maliyet değeriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre
veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
lşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz
konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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UFRS Yıllık İyileştirmeler, 201 2-2014 Dönemi
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık Iyileştirmeler, 2012-2014
Dönemini yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili
Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin
konuları aşağıdaki gibidir:
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma
yöntemlerinde değişiklik
UFRS 7 Finansal Araçlar Açıklamalar hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem
özet finansal tablolara uygulanabilirliği
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar— iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
açıklanması
bölümde’
—

-

—

-

-

—

-

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirketin flnansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı işletmenin iştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları Değişiklikler
-

UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında. UFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. işletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
B.

MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKi DEĞİŞiKLiKLER 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
dönemde, ileriye yönelik alarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
30 Eylül 2014 hesap döneminde muhasebe
şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
—
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C.

ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan fınansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile
alım işlemiyle doğrudan ilişkilendihlebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir.
Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir
kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve alacaklar’ olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda
alma sırasında belirlenmektedir.

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 fınansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
krediler ve alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar,
etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendidlmiştir (Dipnot 4).
Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir alacaklar risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değehdir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer
gelirlere yansıtılır.
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Finansal varlık/arda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan fınansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
fınansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin

ilk
varlığın
Finansal
tutulur.
tabi
değerlendirmeye
dair
bulunmadığına
bulunup
olayın
konusu
ve
söz
gelmesi
meydana
olayın
fazla
birden
bir
veya
muhasebeleştirilmesinden sonra
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için gerçeğe uygun değerin önemli ve sürekli bir düşüş ile maliyetin
altına inmesi objektif bir değer düşüklüğü göstergesi sayılır.
Itfa edilmiş değerinden gösterilen fınansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının fınansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Maliyet değerinden gösterilen fınansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini
nakit akımlarının benzer bir fınansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki dönemlerde iptal
edilemez.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Itfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir
olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün
iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için daha önceki dönemlerde kar/zarar içinde muhasebeleştirilen
değer düşüklüğü zararı, kar/zarar içinde iptal edilmez. Değer düşüklüğü zararı sonucunda oluşan
gerçeğe uygun değer artışı, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve yatırımlara ilişkin yeniden
değerleme karşılığı başlığı altında toplanır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri için değer düşüklüğü
zararı, yatırımın gerçeğe uygun değerindeki artışın değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi
sonrasında ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilmesinin söz konusu olması durumlarda, sonraki
dönemlerde kar/zarar içinde iptal edilir.
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. Şirketin nakit ve nakit
benzerleri ‘Krediler ve Alacaklar’ kategorisinde sınıflandırılmaktadır.
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Finansal varlıkların bÜanço dışı bırakılması

Şirket. fınansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya
ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa
devretmesi durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm
risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket tarafından elde
bulundurulduğu durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi
gereken yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Şirketin devredilen bir varlığın
mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları elde tutması durumunda, fınansal varlığın
muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen fınansal varlık
karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir.
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.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak
doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan yıllık amortisman oranları ve ilgili faydalı ömürler
aşağıdaki gibidir:
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 lüzumlu hallerde
gerekli 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
(Dipnot 7).
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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Lisanslar
Satın alınan lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Lisanların sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır ve

maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan
lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortişman yönetimi kullanılarak itfa edilir (15 yıl>.
Bilgisayar yazılımi
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
(5-10 yıl) itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde gelir
tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirketin 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 değerini 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.
Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az
bir kez ya da değer düşüklüğü göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri
kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık veya nakit yaratan birimden
elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin
hesaplanmasında mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve
gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi
iskonto oranı kullanılır.
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. Ilgili
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 değedenmiş 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.
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Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kidem tazminalları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları
olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan aktüeryal kazançlar ve kayıplar önemlilik düzeyinin altında olduğu
için cari dönemde diğer kapsamlı gelir/gider olarak muhasebeleştirilmemiştir.
Kar payı ve ikramiye ödemeleri

Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak
hesaplanan kar payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye
bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda
karşılık ayırmaktadır.
Şarta bağlı yükümlülük ve varlıklar
Karşılıklar, Şirketin hesap dönemi itibarıyla süre gelen bir yasal veya yapıcı yükümlülüğü olması, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunması ve tutar hakkında güvenilebilir bir
tahmin yapılabilmesi durumunda finansal tablolara yansıtılır.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
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.
KRS, LKS, PMP ve Çek raporu ücret gelirleri, üye bankalara veya finansal kuruluşlara hizmetler
karşılığında, üyelik sözleşmesine istinaden etkin sorgulama başına tutar üzerinden faturalanarak
tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile Türkiye Bankalar Birliği A.Ş. arasında 19 Aralık 2012 tarihinde yapılan
anlaşma uyarınca Kredi Kayıt Bürosu AŞ’nin Risk Merkezi sistemsel operasyonun sağlanabilmesi
için yapmış olduğu ve yapacağı tüm harcamalar üzerine belirli bir kar mallı eklemek kaydıyla periyodik
olarak Türkiye Bankalar Birliği A.Ş.’ye faturalanmaktadır ve Risk Merkezi işlemleri hizmet geliri olarak
kaydedilmektedir.
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Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki
muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 17).

kapsamlı

gelir tablosunda tahakkuk esasına göre

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 Eylül 2014
itibarıyla ABD doları işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru 2,2789 TL, Avro işlemlerinde kullanılan
dönem sonu kuru ise 2,8914 TL’dir (31 Aralık 2013: 1 ABD doları: 2,1343 TL, 1 Avro: 2,9365 TL)
(Dipnot 20).
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Edelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme
ilişkin geçici fark, şerefıye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından
(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık
ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
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Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirketin bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii
tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirketin cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da
işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. Işletme birleşmelerinde,
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık,
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
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 Şirketin finansal tablolarına borç olarak
kaydedilir.
Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirketin hizmet satışı faaliyetlehnden kaynaklanan
nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirketin yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3
aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

İlişkili taraflar

Ilişkili 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 Şirketle ilişkili
sayılır:

Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(ih)
(b)

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

(vi)
(vii)

D.

raporlayan Şirketle üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
raporlayan Şirketle üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan Şirketin veya raporlayan Şirketin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin
bir üyesi olması durumunda.

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

ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI

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:
Eflelenmiş 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. Iş planı, Şirketin koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır.

Maddi varlıkların faydalı ömürleri: Şirketin varlıklarının 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.
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3.

Nakit ve nakit benzerleri
30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

Bankalar
Vade!i mevduat
Vadesiz mevduat

41.011.166
368.833

3446U 634
965.991

Nakit nakit benzerleri

41.379.999

35.426.625

30 Eylül 2014 ibadyle vadeli mevduatlar için en düşük ve en yüksek faiz oranları sırasıyla %2,30 ve %1050
olup, 536.148 ABD doları yabancı mevduat bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır.)
Vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:

Vade
10-10-14
01-10-14
31-10-14
01-10-14
03-11-14

Döviz
tipi

Brüt faiz
oranı (%)

30 Eylül
2014

TL
USD
TL
TL
TL

9.86%
2.30%
10.50%
9.27%
10.25%

15.000.000
1.221.828
10.000.000
4.684.310
10.000.000
40.906.138
105.028

Nakit ve nakit benzerlerine eş faiz reeskontları

41.011.166
Şirketin 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit benzeri
değerler, hazır değerlerden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:
30 Eylül 2014

30 Eylül 2013

41.379.999

33.902.255

Faiz tahakkukları

(105.028>

(201.366)

Blokeli vadesiz mevduat

(291.741)

(38.779)

40.983.230

33.662.110

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
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Ticari alacak ve borçlar

4.

Ticari Alacaklar
-ilişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 6)
-Diğer ticari alacaklar
1 .29

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

1.304.777
7.897.117

4.135.691
6.921.876

9.201.894

11.057.567

Ticari alacaklar için ortalama vade 10 gündür (2013: 10 gün). Bilanço tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

Ticari Borçlar
-Ilişkili taraflara ticari borçlar (Not 6)
-Diğer ticari borçlar

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

491.258
4.950.890

147.841
6.050.422

5.442.148

5.198.263

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

3.798

21 .997

2.249.600

3.049.652

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

286.241
277.083
191.030
131.636
98.709
87.692
58.021
56.693
48.448
69.224

1.004.062
2.394.232
1.011.201
1.148.925
1.590.538
684.570
1.501.573
872.806
157.720
170.222
(6.400.158)

Ticari borçlar için ortalama vade 10 gündür (2013: 10 gün).
Diğer alacak ve borçlar

5.

Diğer Alacaklar
-Diğer taraflardan alacaklar
Diğer Borçlar
-ilişkili olmayan taraflara borçlar

İlişkili taraflarla olan işlemler ve bakiyeler

6.

ilişkili taraflarla olan bakiyeler ve önemli işlemler aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan alacaklar

T.lş Bankası A.S
T.Garanti Bankası AS.
T.C Ziraat Bankası AS.
DenizbankA.S.
Yapı ve Kredi Bankası AS.
T.Halk Bankası AS.
Akbank TAS.
T.Vakıflar Bankası TAO.
Sekerbank TAS.
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar
Tahakkuk eflirilmiş nema giderleri

-

‘

1.304.777

Toplam
(*)

4.135.691

lıişkilı şirketlerden hizmet alımıarı aıtında sınıflandırılan aıımlar finansal kuruluşların portföye katııan müşteri bilgilerinin
netıenmesi sonrasında kalan bedeııerden oluşmaktadır.
(33)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (“TL”) oıarak gösterilmiştir.)

ilişkili taraflarla olan işlemler ve bakiyeler (devamı>

6.

İlişkili taraflara borçlar
30 Eyıül 2014

31 Araıık 2013

Aksigorta A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve iletişim Hizmetıed A.Ş.
Anadoıu Anonim Türk Sigorta Şti.
Hedef Medya Tanıtım lnt.Med.Paz.A.Ş.
Anadolu Hayat Emekıilik A.Ş (Ferdi Kaza)

(790)
1.369
445.583
665
44.431

53589
3.123
84.464

Toplam

491.255

147.841

7.

6.665

Maddi duran varlıklar

1 Ocak —30 Eylül 2014 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak2014
Açııış

İlaveler

Çıkışlar

Transferler

.

.

.

.

-

Maıiyet
Binaıar
Makine tesisat demirbaşlar
Taşıtıar
Demirbaşlar

Birikmiş amortisman
Binalar
Makine tesisat demirbaşlar
Taşıtıar
Demirbaşıar

Net defter değeri

30 Eylül 2014
Kapanış

42.009.617
7.308.314
211.086
2.277.956

37.978
1.285.336
-

-

724.125

<2.115)

-

42.047.595
8.596.650
211.056
2.999.969

51.806.973

2.050.442

(2.115>

.

53.855.300

<2.161.605)
(1.783.444)
(130.170)
(799.169)

(672.546)
(1.284.087)
(31.663)
(310.560)

1.058

.

(2.834.151)
(3.067.531)
(161.833)
(1.108.671)

(4.874.358)

<2.298.856)

1.058

.

<7.172.186)

.

.

.

-

.

.

46.683.114

46.932.555
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7.

Maddi duran varlıklar <devamı)

1 Ocak—30 Eylül 2013 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak2013
Açılış
Maliyet
Binalar
Makine tesisat demirbaşlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

Birikmiş amorbsman
Binalar
Makine tesisat demirbaşlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

Net defter değeri

8.

Ilaveler

41.646.007
3.260.838
327.256
1.849.806

343.314
1.978.652
364.316

(382.286)
(116.485)
(95.267)

47.083.907

2.686.282

(594.038)

(1.332.555)
(974.1 22)
(190.153)
(588.514)

(604.511)
(882.615)
(38.321)
(256.313)

367.958
108.544
88.816

(3.085.344)

(1.781.760)

565.318

-

30 Eylül2013
Kapanış

Çıkışlar Transferler

41.989,321
4.857.204
210.771
2.118.855

-

-

-

-

49.176.151

-

(1.937.066)
(1.488.779)
(119.930)
(755.011)

-

-

-

-

-

(4.301.786)

-

44.874.365

43.996.563

Maddi olmayan duran varlıklar

1 Ocak —30 Eylül 2014 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet
Bilgisayar yazılımları
Haklar
Diğer maddi olmayan duran
varlıklar

Birikmiş amortisman
Bilgisayar yazılımları
Haklar
Diğer maddi olmayan duran
varlıklar

Netdefterdeğeri

1 Ocak 2014
Açılış

llaveler

8.268.639
51.315

2.147.866
124.836

218.058

30 Eylül 2014
Kapanış

Çıkışlar

Transferler

-

-

-

-

10.416.505
176.151

249.742

-

-

467.800

8.538.012

2.522.444

-

-

(3.303.486)
(2.585)
(38.003)

(1.707.102)
(5.123)
(112.931)

(3.344.074)

<1.825.156)

-

-

-

-

-

-

-

-

11.060.456

(5.010.588)
(7.708)
(150.934)
(5.169.230)
5.891.226

5.193.938
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Maddi olmayan duran varlıklar (devamı>

8.

1 Ocak—30 Eylül2013 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak2013
Açılış
Maliyet
Bilgisayar Yazılımları
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Birikmiş amortisman
Bilgisayar Yazılımları
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Çıkışlar Transferler

30 Eylül 2013
Kapanış

(24.279)
21.515
2.764

6.549.147
40.935
136.024

3.209.499
19.420
138.510

(5.250)

3.363.927

3.367.249

<5.250)

(1.910.120)

(851.622)
(476)
(13.990)

438

(866.088>

438

3.363.927
-

-

-

-

(1.910.120)
Netdefterdeğed

liaveler

-

-

-

-

-

212
<120>
<92)
-

6.725.926
<2.761.530)
(596)
(13.644)
<2.775.770)
3.950.156

1.453.807

Şirketin, maddi olmayan duran vadıklan üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır <30 Eylül 2013Yoktur).

9.

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler

a>

Verilen teminat mektupları:

Verilen teminat mektupları

b)

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

18,680

56.059

18.680

56.059

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

19.207

18.860

19.207

18.860

30 Eylül 2014

31 Aralık2013

200.000

200.000

200.000

200.000

Alınan teminat mektupları:

Alınan teminat mektupları

Karşılıklar:

Dava Karşılıklan

<36)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (“TL”> olarak gösterilmiştir.>

10.

Çalışanlara sağlanan faydalar

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
30 Eylül 2014

31 Aralık2013

11.046
407.913

1.388
249.557

418.959

250.945

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

3.904.687

3.604.656

3.904.687

3.604.656

30 Eylül 2014

31 Aralık2013

730.472
720.834

488.198
308.721

1.451.306

796.919

Personele borçlar
ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

Personel prim karşılığı

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

Kullanılmayan izin karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazrninatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Türk iş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirketle ilişkisi kesilen veya emekli olan 25
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağnlan veya vefat eden personeli için
kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandınlmıştır. 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 bilanço tarihindeki değerinin
aktüeryal öngörüler doğrultusunda tahminiyle hesaplanır.
TFRS, Şirketin uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır

Yıllık iskonto oranı (%)
Beklenen ücret/ limit artış oranlan (enflasyon oranı) (%)
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30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

%10,00
%7,40

%1 0,00
%7.40
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11.

Peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler

Peşin Ödenmiş giderler

Gelecek yıllara ait giderler

Ertelenmiş gelirler

12.

Diğer varlıklar ve yükümlülükler

a)

Diğer dönen varlıklar:

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

2.049.427

1.557.683

2.049.427

1.557.683

30 Eylül 2014

31 Aralık2013

140.424

205.819

140.424

205.819

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

387.413

146.330

387.413

146.330

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

2.546
92.662

Personelden alacaklar
Verilen avans ve teminatlar

-

-

95.208
b)

Diğer duran varlıklar

Verilen depozito ve teminatlar

c)

-

30 Eylül 2014

31 Aralık2013

8.381

17.231

8.381

17.231

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

1.353.836

996.971

1.353.836

996.971

Diğer kısa vadeli yükümlülükler:

Gider tahakkukları

(38>
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13.

Özsermaye

Şirketin onaylanmış ve çıkanlmış sermayesi her biri 1 TL kayıflı nominal bedeldeki 7.425.000 hisseden
oluşmaktadır (31 Aralık 2013—7.425.000 TL>.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillehnin oy hakkı
pay başına l’dir.
Şirketin 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir

Pay
Hissedarlar:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Akbank TAŞ.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
ŞekerbankT.A.Ş.
Türkiye Iş Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
T. Vakıflar Bankası TAO.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

oranı

(%)

30 Eylül 2014
Pay
tutan (TL>

31 Aralık 2013
Pay
tutarı (TL>
oranı (%)
Pay

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

100

7.425.000

100

7.425.000

18,182
18,182

9,091

Ödenmiş sermaye

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya
kadar, kanuni net karın %S’i olarak ayrılır. ikinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %S’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde
kullanılması mümkün değildir.

(39)
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14.

Satışlar ve satışlann maliyeti

KRS Sorgulama Gelirleri
Çek Raporu Sorgulama Gelirleri
Risk Merkezi Hizmet Gelirleri
LKS Sorgulama Gelirleri
Bireysel Borçluluk Endeksi Sorgulama Gelirleri
PMP Sorgulama Gelirleri
Risk Raporu Sorgulama Gelirleri
ERS Sorgulama Gelirleri
KRM Sorgulama Gelirleri
Geomis Abonelik Gelirleri
Abonelik Gelirleri
Tardes Abonelik Gelirleri
Hane Halkı Vehtabanı Sorgulama Gelirleri
Diğer Hizmet Gelirleri
Ticaret Sicil Değişiklik Paylaşımı
MKDS Gelirleri
Tardes Kullanım Gelirleri
Karşılıksız çek sorgulama gelirleri
Kurumsal sorgulama gelirleri
Üyelik tesis gelirleri
Parasal yaptırım gelirleri
Diğer Üyelik Gelirleri

30 Eylül 2014

30 Eylül2013

56.318.658
5.188.556
5.112.936
4.813.656
4.304.139
2.453.950
1.837.651
1.810.905
1.291.982
457.500
232.086
110.000
107.127
73.589
55.000
50.754
34.715

94.756655
3.190.559
10.144.760
2.516.177

-

-

-

28.429.717
1.120.695
112.538
-

25.000
-

-

-

80.133
-

-

1.538.582
1.619.894
601.059
10.900

79.668

Satıştan iadeler
Nema gelirlerifl

(453.275)
(9.043.033)

(6.129>
(74.857.367)

Netsatışlar

74.836.564

69.283.173

<15.486.119)

(12.565.422>

59.350.445

56.717.751

Hizmet üretim maliyeti
Brüt esas faaliyet kan

(>

Nema gelirleri: mevcut veri tabanında üyeler adına yapılan her sorgulamada elde edilen bilgi bir diğer
üyeden sağlandığı takdirde bilgi sağlanan kurumun lehine bir gelir yaratılır. Böylece sistem çift yönlü
çalışmakta ve üyeler KKB’nin sistemini kullanırken aynı zamanda sisteme sağladıklan bilgiler için
sistemden gelir elde ederler. Bu gelire nema adı verilmektedir.

(40>
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15.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri
30 Eylül 2014

30 Eylül2013

3.070.671

613667

3.070.671

613.667

30 Eylül 2014

30 Eylül2013

25.814.763
4.124.012
2.259.129
1.490.852
382.721
379.055
398.227
196.374
160.866
382.204
404.522

15021.476
2.647.848
782.270
1.380.487
437.048
348.207
156.000
130.148
59.112
774.856
796.076

36.492.725

22.533.528

a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:
Reklam, fuar ve tanıtım giderleri

b) Genel yönetim giderleri:

Personel giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Bakım onarım gideri
Danışmanlık giderleri
Iletişim Giderleri
Elektrik, su, yakıt giderleri
Seyahatgidederi
Vergi ve diğer yükümlülükler
Sigorta giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer

16.

Diğer faaliyetlerden gelirleri giderler

a) Diğer faaliyet gelirleri:
30 Eylül 2014
(*)
Önceki dönem gelir ve karları
Faaliyet dışı gelirler
Hizmet Gelirleri
Sabit Kıymet Satış Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Satış Karı

(*)

129.641
128.749
4.830
88

30 Eylül2013
-

6.403
-

7.767

74.234
44.715
17.785

271.075

143.137

-

30 Eylül 2014 tarihi itibariyle amortisman hesaplamasındaki düzeltmenin etkisi cari dönem gelir
hesabında gösterilmiştir.

b) Diğer faaliyet giderleri:
30 Eylül 2014
170.531

Önceki dönem giderleri
Diğer faahyet giderleri

-

170.531

(41)

30 Eylül2013
-

8.269
8.269
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17.

Finansal gelirler

Faiz gelirleri
Kurgelirleh

18.

30 Eylül2013

3.178.088
644.778

1.637.061
147.344

3.822.866

1.784.405

30 Eylül 2014

30 Eylül2013

597.368

126.799

597.368

126.799

30 Eylül 2014

31 Aralık2013

5.365.177
(4.469.955)

7.670.512
(7.440.313)

895.222

230.199

Finansal giderler

Kur farkı giderleri

19.

30 Eylül 2014

Vergi varlıklan ve yükümlülükleri

Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen kurumlar vergisi
Cari dönem vergi vadığıİ(yükümlülüğü), net

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına
vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna
(iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temetüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temellü
ödemeleri ikili anlaşma hükümleri saklı olmak üzere %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi,
kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
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.
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. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.

(42)
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19.

Vergi varlıklan ve yükümlülükleri (devamı)

30 Eylül 2014 ve 30 Eylül2013 tarihleri itibariyle sona eren dokuz aylık döneme ait vergi giderinin mutabakatı
aşağıdaki gibidir
lOcak30 Eylül 2014

lOcak
30 Eylül 2013

Vergi öncesi (zarar)! kar

23.113.091

35.363.030

Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Ilaveler
İndirimler
Diğer

(4.622.618)
(76.441)
<911.583)
170.531
74.934

(7.072.606)
(568.749)

Toplam vergi gideri

(5.365.177)

(7298530)

-

28.562
314.263

Ertelenmis vergi
Şirket, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile
vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranlarını
kullanarak hesaplamaktadır. ileriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna
göre hesaplanan ertelenmiş vergi vadıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2013- %20>,
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü
aşağıdaki gibidir
Vergilendidıebilir
geçici farklar
31 Araıık
30 Eylül
2014
2013
Maddi duran ve maddi cımayan duran varlıkıar
amortisman düzeltmesi
Prim karşılığı
Kıdemtazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Aktifleştirilmiş bina
Eftelermn vergi yükümlülükleri- net

1.522.687

(308.720)
(488.200)
672.190

1.636.170
(780.937)
(144.167>
(146.094>
133.514

7 488.704

698.486

1.497.741

6.181.171
(3.904.687)
(720.834)
(730.472)
667.568

7.613.434

3.492.746

(43>

Ertelenen vergl
varlığı? <yükümlülüğü)
31 Aralık
30 Eylül
2013
2014

-

(61.744)
(97.640)
134.438
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20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine,
kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki
beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.
Finansal risklerin yönetim politikası Şirketin 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 operasyonell
riskleri yakından takip etmektedir.
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 gözönüne
alınarak değeriendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riski analizi
aşağıdaki gibidir
Aacakl

30 Eylül 2014
Rapodama tarihi itibariyle maniz kalınan azami ı riski
(A+B4C+D+€fl2)
. Azamı nskın teminat vs iıe güvence altına alınmış kısmı
4. Vadesi gegılemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal
vadıkıann net defter değeri (3)
9. Kcşuııann yeniden göıüşüımüş bulunan, aksi takdirde vadesi
gegniş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansaı vadıklann defter değeri (3, 4)
c. Vadesi geğıliş ancak değer düşükıüğüne uğramamış vartıklann
net defter değeri (5)
. Teminat, vs iıe güvence aıtına aıınmış kısmı
D. Değer düşükluğüne uğrayan vadıklann net defter değedeh
. Vadesı gegiış (brüt defter değen)
.Deerdüşüidüğü(-)
. Net değerr temra vs ‘le güvence alt na alınmış kısmı
. Vada şçrertş (brüt defter değen)
. Değer düşüldüğü (.)
. Net değenn teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
EBaodışıkredırisıiiçerernaıso4ar

Ticari
aiacakıar

Diğer
atacakiar

BanküaM
mevduat

Toplam

9.201.894

3.796

41379.999

50.585.691

-

.

-

9.201.894

3.798

41.379.999

.

-

.
-

.

50.585.691

-

.

.

.
.

.
-

al Anlık 2013:
Tcaıi
alacaklar
Rapodama tarihi itibariyle mami kalınan azaml kredi riski
(A+B+C+D+E)(2)
A2ami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
4. vadesi geçııemiş yada değer düşuktüğüne uğramamış fınansal
variıklann netdefter değeri (3)
B. Koşullann yeniden gdıüşütmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçııiş veya değer düşüktüğüne uğramış sayılacak
fr,ansal vadklann defler değeri (3.4)
c. Vadesi gegr4 arv d ğerdiış4i ğüre t4ıamantş vankdar.n
net defter değeri (5)
- Tenınat. vs e güvence altına alınmış ksrj
D. Değer düşükuğüne ı4rayan vadık’arın net defter değedeti
Vadesı geçnş (brüt defter değen)
- Değer eüşü’düğü (.)
Net değem temra vs le gırence arıra alınmış kısmı
Vadesı gegnemış (brüt defter değen)
Değer duşüklüğü (.)
Net değenn teminat vs ile güvence atına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsuılar

(44)

.

.

Ajacakar
Bankalardaki
Diğer
alacaklar
mevduat

Taam

11.057567

21.997

35.426.625

46.5O6,18

11.057.567

21.997

35426625

46506189
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20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

b)

Likidite riski:

ihtiyatlı 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, Şirketin 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 yapmakla, tahsilatlardaki gecikmenin Şirkete finansal herhangi bir
yük getirrnemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirketin ihtiyaç duyması halinde
kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limiüeh belirlemektedir. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibariyle finansal yükümlülük türleri itibariyle maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki gibidir
30 Eylül 2014:

Sözleşme uyannca vadeler

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=1+11+111)

3aydan
kısa ( 1)

3-l2ay
arası (Il)

1 -Syıl
arası (111)

5.442.148

5.442.148

5.442.148

-

-

2.249.600

2.249.600

2.249.600

-

-

7.691.748

7.691.748

7.691,748

-

-

Defter
değeji

Sözleşme
uyannca
nakit çıkışlar
toplamı
(=1+11+111)

3aydan
kısa (1)

6.198.263
3.049.652

6.198.263
3.049.652

6.198.263
3.049.652

9.247.915

9.247.915

9.247.915

Türev olmayan fınansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

31 Aralık 2013:

Sözleşme uyannca vadeler

3-lZay
arası (Il)

1 -5yıl
arası (111)

.

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

(45)

-

Eylül

2014

22.
23.
24.

1.
2a
Zb.
3
4.
5.
La.
6b.
7
8.
9.
10.
Il.
1 2a.
12b.
13.
14.
15.
ISa.
lbb.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.

ıthaıat

Tıcaıi alacaklar
Parasal fiuıansaı vadklar (Kasa. Banka hesapları dahil)
Parasal arayan finansal vailıklar
Diğer
Dönen vadıkıar(I+2+3)
licari alacaklar
Pamsaı flnansaı varlıkıar
Parasal olmayan tnansal vaılıklar
Diğer
Duran varlıkıar(5+6+7)
Topbmvaflıkbr(4+8)
Yıcadborçıar
Fınansaı yükümlülükler
Parasaı olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlüıükıer
Kısavadoliyükümlülükler(1G+1I+12)
licaııborçlar
Finansal iğümkikikier
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasaloımayandiğeryükümlülükler
Uzun vadeıi yükümıüıükıeflls+16÷17)
Topıamyükümıüıükler(13+17)
Bilanço dışı tümv ançıann net vadıki(yükümlülük ) pozisyanu (19a-I9b)
Fledgeilentoptamvarlıklutan
Hedgeedilen(opıamyükümıülüktutan
Net yabancı para vadıki (yükünüüıük) pozisyonu (9-18+19)
Parasal kalemlornet yabancı para vadıktyükümlülük pozisyonu(1+2a+S+6a-10-Il12a-14-l5-16a)
Döviz Hedgel için kuııanııan finansaı araçıann toplam gerçeğe uygun değeri
ihracat

Yabancı para pozisyonu tablosu

456.544

.

-

765.284

.

.

-

-

-

765.284

1.221.828
765.284

-

-

1.221.828

.

1.221.828

TL Karşııığı
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Döviz kum riski:

c)

olarak gösterilmiştir.)

ve düzeyi (devamı)
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği

(“TL”)

20.

(Tutarlar aksi beli6ilmedikçe Türk Lirası

açıklayıcı dipnotlar (devamı)

hesap dönemine ait

finansal tablolara ilişkin

30

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş

-

.

-

.

.

-

.

-

-

.

-

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

kim

200.335

-

.

335.813

.

-

-

-

-

335Sl3

-

-

536.148
335.813

536.148

536.148

30 Eyıüı 2014
ABD
Dolan

(553221)

-

.

553.221

-

-

-

-

-

553221

553.221

.

TL karşıIıı

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

kim

(259.205)

-

259.205

-

-

-

259.205

259,205

-

31 Aralık2013
ABD
Dolan

(-)

Topıam (3+6.9)

4Avronetvadık/yükümlülüğü
5- Avro dskinden kownan kısım
6- kiro net etki (4+5)

(-)

Avronun il karşısında %10 değedenmesi haUnde:

1- ABD Doları net vadıV yükümlülüğÜ
2-ABD Dolan riskinden komnan kısmı
3-ABD Dolan net etki (1+2)

ABD Dolannın TL karşısında %10 değedenmesi halinde:
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı>

Döviz kum duyarlılık analizi tablosu

20.

30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi beliflilmedikçe Türk Lirası (“TL”) oıamk gösterilmiştir.)

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş

-

(45.654)

-

45.654

-

(45.654)

-

(45.654)

-

-

45.654

45.654

Yabancı paranın
değer kazanması

30 Eylüı 2014
Karrzarar
Yabancı paranın
değer kaybeflesi

-

(55.322)

-

-

-

55.322

-

-

-

55.322

(55322)

55.322
(55.322)

Yabancı paranın
değer kazanması

31 Aralık2013
KariZarar
Yabancı paranın
değer kaybetmesi

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar <devamı>
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL’) olarak göstedımişlir.)

20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

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. Şirketin sermaye maliyeti
ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirketin 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.
Şirket sermayeyi borçiözkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam ana ortaklığa ait
özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından
(bilançoda gösterildiği gibi finansal borçlar, ticari ve diğer borçlar ile kısa ve uzun vadeli diğer
yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler

17.002.969
(41.379.999)

16.971.676
(35.426.625)

Net borç

(24.377.030>

(18.454.949)

88.451.814

50.776.485

(28%)

<36%)

Özkaynaklar
Borçİözkaynaklar oranı

21.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.

22.

Finansal tablolan önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolann açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar

Yoktur.
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