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1. TEB Tüketici Finansman A.ġ.‟nin (“ġirket”) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı tarihte 

sona eren yıla ait gelir tablosu, nakit akıĢ tablosu, özkaynak değiĢim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile 

diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiĢ bulunuyoruz. 

 

Şirket Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

 

2. ġirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve 

Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ‟e ve Türkiye 

Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları‟na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliĢkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve 

genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve 

hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlıĢ bilgi içermeyecek Ģekilde hazırlanmasını ve 

sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluĢturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve 

uygulanmasından sorumludur. 

 

Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

 

3. Bağımsız denetimi yapan kuruluĢ olarak üzerimize düĢen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde 

görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 

Bankalarda Bağımsız Denetim GerçekleĢtirecek KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Finansal tabloların 

önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine iliĢkin makul güvence sağlayacak Ģekilde bağımsız denetim 

planlanmıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo 

açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmıĢ; bu teknikler 

istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmıĢ, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, 

finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan 

muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiĢtir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin 

etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara uygun olarak tasarlamak 

amacıyla, ġirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koymaktır. AĢağıda belirtilen bağımsız denetim görüĢünün oluĢturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı 

sağlanmıĢtır. 

 



 

 

 

 

 

Bağımsız Denetçi Görüşü:  

 

4. GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, TEB Tüketici Finansman A.ġ.‟nin 31 

Aralık 2010 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçları ile nakit 

akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına 

iliĢkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

GörüĢümüzü etkilememekle birlikte, aĢağıdaki hususa dikkat çekmek isteriz: 

 

34 No'lu dipnotta açıklandığı üzere, bilanço tarihi itibariyle ġirket “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 23. Madde‟sinde belirtilen; “finansman 

Ģirketlerinin kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı özkaynaklarının otuz katını geçemez” Ģeklindeki iĢlem 

sınırına uyum gösterememiĢ olup, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ġirket‟in kullandırdığı kredilerin toplamı, 

özkaynaklarının otuz katını aĢmaktadır. ġirket, söz konusu iĢlem sınırına uyum gösterebilmek amacıyla, 2010 

yılının son çeyreğinde toplam 15.000 TL tutarında sermaye artıĢı gerçekleĢtirmiĢtir. ġirket yönetimi, söz konusu 

sınıra uyumun sağlanabilmesi için bunun dıĢında ilave sermaye artırımı ile ilgili hissedarlar arasında 

görüĢmelerin devam etmekte olduğunu bildirmiĢtir. Bu rapor tarihi itibarıyla ilave sermaye artırımı ile ilgili 

henüz herhangi bir karar alınmamıĢtır.  

 

DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. 

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

 

Özlem Gören Güçdemir 

Sorumlu Ortak BaĢdenetçi, SMMM 

 

Ġstanbul, 2 Mart 2011 
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1. ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

TEB Tüketici Finansman Anonim ġirketi (“ġirket”) 21 Eylül 1995 tarihinde Anadolu Tüketici 

Finansman Anonim ġirketi adıyla kurulmuĢ olup 1996 yılı Ağustos ayından itibaren tüzel ve gerçek 

kiĢilere tüketici kredileri kullandırmak üzere faaliyete geçmiĢtir. 1998 yılında ġirket‟in ortaklık yapısı, 

mevcut hissedarların hisselerini Cetelem ve Findomestic S.P.A‟e (Findomestic) devretmesi sonucunda 

değiĢmiĢ ve söz konusu  değiĢiklik 15 ġubat 1999 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi‟nde yayınlanmıĢtır. 

Ortaklık yapısının değiĢmesine paralel olarak ġirket‟in adı da Anadolu Cetelem Tüketici Finansman 

Anonim ġirketi olarak değiĢtirilmiĢtir.  

 

ġirket hisselerinin, TEB Mali Yatırımlar A.ġ. ile Cetelem S.A., Anadolu Endüstri Holding A.ġ., 

Yazıcılar Holding A.ġ., Özilhan Sinai Yatırım A.ġ. Findomestic S.A. arasında imzalanan hisse devir 

sözleĢmeleri gereği TEB Mali Yatırımlar A.ġ.‟ye, TEB Sigorta A.ġ.‟ye, TEB Finansal Kiralama 

A.ġ.‟ye, TEB Faktoring A.ġ.‟ye devri kararlaĢtırılmıĢtır. 26 Mart 2008 tarihinde TEB Sigorta A.ġ. 

hisselerini TEB Arval A.ġ.‟ye devretmiĢtir. TEB Arval A.ġ. de 29 Eylül 2009 tarihinde hissesini TEB 

Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟ye devretmiĢtir. 26 Ekim 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısında TEB Mali Yatırımlar A.ġ., hisselerinin çoğunluğunu BNP Paribas Personal Finance 

S.A.‟ya devretmiĢtir. Ortaklık yapısındaki değiĢiklikler detaylı olarak Not:32‟de belirtilmiĢtir. 

 

ġirket‟in sermayesinde doğrudan hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi grup BNP Paribas 

Personal Finance S.A.‟dir. 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ġirket‟in çalıĢan sayısı 89‟dur (31 Aralık 2009: 85). 

 

ġirket‟in kayıtlı adresi Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi Sokullu Sokak TEB Kampüs D Blok No:7 

34768 Ümraniye – Ġstanbul‟dur.  

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

 Uygulanan Muhasebe Standartları 

  

ġirket faaliyetlerini 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve 

Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ 

kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleĢtirmiĢtir. 
 

 ġirket faaliyetlerinin muhasebeleĢtirilmesinde, 10 Ekim 2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet Esasları 

Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ve 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları için 

Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmıĢtır. 

  

Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde tarihi maliyet esasına göre 

hazırlanmaktadır. 

 

Finansal tabloların onaylanması:  
 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 2 Mart 2010 tarihinde yayınlanması için 

yetki verilmiĢtir. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

Kullanılan Para Birimi 
 

ġirket‟in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. ĠĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket‟in 

geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. 

 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 

ġirket‟in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlamaya ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi 

tutulmuĢtur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir Genelge ile enflasyon 

muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiĢ ve 1 Ocak 2005 tarihi 

itibarıyla enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir. 

 

 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
 

Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar 
 

Bulunmamaktadır. 
 

Şirket’in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar 
 

Bulunmamaktadır. 
 

2010 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 
 

 UMS 27 (2008) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar: UMS 27 (2008) standardı kapsamında ġirket‟in 

konsolide edilen bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 
 

 UMS 28 (2008) İştiraklerdeki Yatırımlar: UMS 28 (2008) standardı kapsamında ġirket‟in iĢtiraki 

bulunmamaktadır. 
 

 UMS 7 Nakit Akım Tablosu (2009 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir kısmı 
olarak): UMS 7 standardında yapılan değiĢiklikler, yalnızca finansal durum tablosunda/bilançoda varlık 
olarak muhasebeleĢtirilen harcamaların yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları olarak 
sınıflandırılabileceğini belirtir. UMS 7‟deki bu değiĢikliğin uygulanması, UMS 38 Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar standardında belirtilen aktifleĢtirme kriterlerini karĢılayamayan geliĢtirme giderlerinin 
nakit çıkıĢlardaki sınıflamasını değiĢtirmiĢtir. 

 

 UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir 
kısmı olarak): UMS 1‟e yapılan değiĢiklik, ġirket‟in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli 
analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir.  

 

 UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 

tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. ġirket nakit olmayan türde herhangi bir varlık 

dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır. 
 

 UFRS 3 (2008) İşletme Birleşmeleri: UFRS 3 (Revize) standardı kapsamında iĢletme birleĢmeleri 

bulunmamaktadır. 
 

 “UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar” (UFRS 1‟deki değiĢiklik), Temmuz 

2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. Bu değiĢikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra 

baĢlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur. ġirket, UFRS‟yi ilk defa uygulamadığı için bu 

yorumu uygulamamaktadır.  
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

2010 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

 UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Şirket’in nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 2010 

tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. ġirket‟in hisse bazlı ödeme 

planı olmadığı için bu yorumu uygulamamaktadır.  
 

 UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan 

değiĢiklikler, bir iĢletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı 

durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satıĢ amacıyla elde tutulması 

durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler, iĢletmenin satıĢ sonrasında bağlı 

ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile, UFRS 5 standardı kapsamında 

sınıflandırılmalıdır. ġirket‟in UFRS 5 kapsamında Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve 

Durdurulan Faaliyetleri bulunmamaktadır. 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileĢtirmeler, Nisan 

2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. ĠyileĢtirmeler aĢağıda açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır: 

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan 

Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu, 

UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü, UMS 38 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm, UFRYK 9 

Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 YurtdıĢındaki ĠĢletmede Bulunan Net 

Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileĢtirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart için ayrı 

olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir. 

 

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut 

önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 

 UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması  – Diğer Ġstisnai Durumlar   

 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olan  UFRS 1 

standardındaki değiĢiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karĢılaĢtırmalı sunumu 

açısından UFRS‟leri ilk kullanan iĢletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.  

 

UFRS 1 standardı, aĢağıdaki değiĢiklikleri yapmak amacıyla 20 Aralık 2010 tarihinde yeniden 

düzenlenmiĢtir; 
 

 UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo kullanıcıları için UFRS standartlarına geçiĢ 

dönemi öncesinde ortaya çıkan iĢlemlerin yeniden yapılandırılmasında rahatlık sağlanması, ve 

 

 UFRS‟ye göre ya da ilk kez UFRS‟ye göre mali tablo hazırlanması ve sunulması amacıyla yüksek 

enflasyonlu ekonomilerden ciddi anlamda etkilenen iĢletmeler için açıklayıcı bilgi sağlanması. 

   

  ġirket, halihazırda UFRS‟ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değiĢiklikler ġirket için geçerli 

değildir. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut 

önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

 UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar‟ 

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dıĢı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı 

inceleme çalıĢmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler, mali 

tablo kullanıcılarının finansal varlıklara iliĢkin devir iĢlemlerini ve devri gerçekleĢtiren iĢletmede kalan 

risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değiĢiklikler uyarınca, oransız 

devir iĢlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleĢtirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması 

gerekmektedir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali 

dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

 UFRS 9 “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme” 
 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un  finansal araçların 

sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıĢtır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: 

MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‟nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların,  iĢletmenin 

finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleĢmeye dayalı nakit akıĢ özellikleri baz 

alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiĢ maliyetle 

değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda 

finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir.   

 

 UMS 12, “Gelir Vergisi” 

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değiĢikliğe uğramıĢtır. UMS 12 uyarınca 

varlığın defter değerinin kullanımı ya da satıĢı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak 

varlıkla iliĢkilendirilen ertelenmiĢ vergisini hesaplaması gerekmektedir.  Varlığın UMS 40 „Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller‟ standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara 

alındığı durumlarda,  defter değerinin geri kazanılması iĢlemi varlığın kullanımı ya da satıĢı ile olup 

olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değiĢiklik, bu 

durumlarda varlığın geri kazanılmasının satıĢ yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik 

bir çözüm getirmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali 

dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 
 

 UMS 24 (2009) “İlişkili Taraf Açıklamaları” 
 

Kasım 2009‟da UMS 24 “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiĢtir. Standarda yapılan güncelleme, 

devlet iĢletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliĢkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu 

güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde 

uygulanması zorunludur. ġirket, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir.   
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut 

önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

 UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu  
 

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiĢiklikler, 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değiĢiklikler finansal tablo hazırlayan bir iĢletmenin 

fonksiyonel para birimi dıĢındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar 

ya da teminatlar) muhasebeleĢtirilme iĢlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev 

yükümlülükler olarak muhasebeleĢtirilmekteydi ancak bu değiĢiklikler, belirli Ģartların karĢılanması 

doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine 

bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir. ġirket, değiĢikliklerin 

uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

 UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi  
 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan 

mali dönemler için geçerlidir. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması 

zorunlu olan ve bu katkıları peĢin ödemeyi tercih eden iĢletmeler bu değiĢikliklerden etkilenecektir. Bu 

değiĢiklikler uyarınca, isteğe bağlı peĢin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak 

muhasebeleĢtirilir.  ġirket, bu değiĢikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düĢünmektedir. 

 

 UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi” 
 

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir.  

UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları 

ihraç eden iĢletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. ġirket, değiĢikliklerin 

uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 

 

Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler 

 

UMSK, yukarıdaki değiĢikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde 

aĢağıda belirtilen ve baĢlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıĢtır: UFRS 

1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Olarak Uygulanması;  UFRS 3 ĠĢletme 

BirleĢmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar;  UMS 1 Finansal Tablo Sunumu; UMS 27 

Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve 

UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları.    1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli 

olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değiĢiklikler haricindeki tüm diğer değiĢiklikler, erken uygulama opsiyonu 

ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. 

ġirket, yukarıdaki standartlar ile değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında 

oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 

Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur. Finansal tablo 

kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiĢtiğinde karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak amacıyla, 

önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. 
 

ġirket, önceki yılda finansman kredileri altında muhasebeleĢtirdiği 8.738 TL tutarında kazanılmamıĢ 

gelirlerini cari yılda diğer yabancı kaynaklar hesap kalemine sınıflamıĢtır. 
 

Netleştirme / Mahsup 
 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleĢtirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi 

veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eĢ 

zamanlı olarak gerçekleĢmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
 

3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI 
 

Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında takip edilen değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları 

aĢağıdaki gibidir: 
 

a. Hasılat 
 

Faiz gelir ve giderleri etkin faiz metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir. ġirket 

tarafından tahsis edilmiĢ kredilerin tahsilatı Ģüpheli duruma düĢtüğü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku 

yapılmaz. 
 

Kampanya dahilinde yapılarak faiz oranı piyasa faiz oranından düĢük olarak verilen kredilere bağlı 

olarak satıcıdan elde edilen katkı payı gelirleri ise ertelenmiĢ gelir kapsamında değerlendirilmektedir. 

Satıcıdan peĢin tahsil edilen katkı payı gelirleri, etkin faiz oranı yöntemi ile, dönemsellik ilkesi gereği 

ilgili dönemde gelir kaydedilmektedir. Söz konusu katkı payı gelirleri, kredilerin ayrılmaz bir parçası 

olarak elde edilmelerinden dolayı, kredilerin geri ödeme dönemleri üzerinden, tahakkuk esasına göre 

muhasebeleĢtirilmektedir. 
 

Diğer gelir ve giderler tahakkuk ettikleri tarihte muhasebeleĢtirilirler. Ayrıca alınan dosya masraf 

gelirleri ile komisyon giderleri, ilgili oldukları kredinin vadesine yayılarak gelir ve giderden 

düĢülmektedir. 
 

b. Maddi Duran Varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı değer düĢüĢleri 

ayrılarak kayıtlara yansıtılır. 
 

Maddi varlıklara iliĢkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara giriĢ veya montaj 

tarihleri esas alınarak, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıĢtır. ġirket‟in kullandığı yıllık 

amortisman oranları aĢağıdaki gibidir: 
 

DöĢeme ve demirbaĢlar  4-10 yıl 

Özel maliyetler   5 yıl 
 

Maddi varlıkların tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. 

 

Maddi varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi varlığın  hizmetten alınması sonucu oluĢan kar ve 

zararlar satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil 

edilirler. 



TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 
 

31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

15 

 

3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 
 

c. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
 

 Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve birikmiĢ 

değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine 
göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde 

ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve 
tahminlerdeki değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. Maddi olmayan varlıklar için 

kullanılan faydalı ömür 3-5 yıldır. 
 

d.  Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 
 

Ġtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da 

olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri 

kazanılabilir tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, 

satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük 

olanıdır. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının 

olduğu en düĢük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düĢüklüğüne tabi olan finansal 

olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 
 

e. Borçlanma Maliyetleri 
 

Tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Banka kredileri 

alındıkları tarihlerde alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleri ile kayıt 

edilir. Banka kredileri sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değeri üzerinden 

değerlenir. 
 

f. Finansal Araçlar 

 

Finansal varlık ve borçlar, ġirket‟in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda 

ġirket‟in bilançosunda yer alır. 
 

Finansman Kredileri ve Diğer Alacaklar 
 

Finansman kredileri ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde rayiç değerleri ile muhasebeleĢtirilmekte 

olup, ilk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 

edilmiĢ maliyeti üzerinden gösterilmektedir. Tahsili ileride Ģüpheli olabilecek finansman kredileri ve 

diğer alacaklar için karĢılık ayrılmakta ve gider yazılmak suretiyle cari dönem karından düĢülmektedir. 

Takipteki alacaklar karĢılığı, mevcut finansman kredileri ile ilgili ileride çıkabilecek muhtemel zararları 

karĢılamak amacıyla, ġirket‟in kredi portföyü, kalite ve risk açısından değerlendirilerek, ekonomik 

koĢulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır. ġirket, 20 Temmuz 

2007 tarihli ve 26588 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları için 

Ayrılacak KarĢılıklara iliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, tahsili vadesinden itibaren 

90 günden fazla geciken ancak 180 günü geçmeyen finansman kredilerinin, teminatları dikkate 

alındıktan sonra, en az %20‟si oranında, tahsili vadesinden itibaren 180 günden fazla geciken ancak 360 

günü geçmeyen finansman kredilerinin, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %50‟si oranında ve 

tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiĢ olan finansman kredilerinin, teminatları dikkate 

alındıktan sonra, %100‟ü oranında özel karĢılık ayırır. 
 

Tahsili 360 günden az gecikmiĢ olan finansman kredileri “Takipteki Alacaklar” altında bulunan 

“Tasfiye Olunacak Alacaklar” olarak, tahsili 1 yıldan fazla gecikmiĢ olan finansman kredileri ise “Zarar 

Niteliğindeki Alacaklar” olarak sınıflandırılır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 

 

f. Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal Varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun 

değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım 

iĢlemiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleĢtirilir.Yatırım 

araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koĢulunu taĢıyan bir kontrata 

bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satıĢı sonucunda ilgili varlıklar, iĢlem tarihinde kayıtlara alınır 

veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan 

finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve 

“kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı 

olarak yapılır ve ilk muhasebeleĢtirme sırasında belirlenir. 

 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 

 

ġirket‟in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlığı bulunmamaktadır. 

 

Etkin Faiz Yöntemi 

 

Finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili olduğu döneme 

dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 

durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam 

olarak ilgili finansal varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

 

Vadesine kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır borçlanma araçları ve kredi ve alacaklar olarak 

sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadır. 

 

Vadesine Kadar Elde Tutulan Yatırımlar  

 

ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak yatırımı bulunmamaktadır. 

 
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 

 

ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 

 

f. Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal Varlıklar (devamı) 
 

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlıklar, her 

bilanço tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin 

göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk 

muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu zarar 

olayının ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki 

tahmini nakit akımları üzerindeki etkisi sonucunda değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir 

göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğüne uğrar ve değer düĢüklüğü zararı oluĢur. Kredi ve 

alacaklar için değer düĢüklüğü tutarı BDDK‟nın “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

ġirketlerince Alacakları için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri 

çerçevesinde hesaplanmaktadır. 

 

Bir karĢılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı kredi ve alacaklar haricinde, 

bütün finansal varlıklarda, değer düĢüklüğü direk varlığın kayıtlı değerinden düĢülür. Kredi ve 

alacakların tahsil edilememesi durumunda bu tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. KarĢılık 

hesabındaki değiĢimler, kar veya zarar içinde muhasebeleĢtirilir. 

 

Finansal Yükümlülükler 

 

Faizli finansal borçlar baĢlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınır ve sonradan etkin faiz 

oranı yöntemi kullanılarak değerlenir. Finansal borçlardan elde edilen nakit ile (iĢlem maliyetleri 

düĢüldükten sonra) finansal borçların geri ödenmesi veya kapanması için ödenen tutarlar arasındaki fark 

ġirket‟in borçlanma maliyetleri ile ilgili muhasebe politikasına uygun olarak borcun vadesi süresince 

kayda alınırlar.  

 
Diğer Finansal Yükümlülükler 
 

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ 

gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilir.  

 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 

birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir.  

 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 

giderinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü 

boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini 

nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 
 

f. Finansal Araçlar (devamı) 
 

Türev Finansal Araçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi 
 

ġirket‟in faaliyetleri, temel olarak iĢletmeyi kurlar ve faiz oranlarındaki değiĢimlere bağlı olan finansal 

risklere maruz bırakır. ġirket, gelecekte gerçekleĢecek döviz ve kredi iĢlemlerine bağlı kur ve faiz oranı 

dalgalanmaları ile iliĢkilendirilen finansal risklerini yönetmek amacıyla türev finansal araçları 

kullanabilmektedir. Türev finansal araçlar, sözleĢme tarihindeki gerçeğe uygun değer ile hesaplanır ve 

sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri ile yeniden hesaplanırlar. ġirket yabancı para 

cinsinden borçlanmalarından kaynaklanabilecek kur riskinden korunmak amacı ile türev finansal 

araçlardan faydalanmakta ve buna göre nakit akıĢ riskinden korunma muhasebesi uygulamaktadır. 
 

g. Kur DeğiĢiminin Etkileri 

 

ġirket‟in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan  para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. ĠĢletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket‟in 

fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. ĠĢletmenin yasal kayıtlarında, yabancı para 

cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) muhasebeleĢtirilen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar kullanılarak 

Türk Lirası‟na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço 

tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiĢlerdir. Gerçeğe uygun değerden 

ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki 

döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal 

olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal kalemlerin çevirimden ve dövizli iĢlemlerin tahsil ve 

tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır. 

 

h. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı 

için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  

 

ı. KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar 

 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  

getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin 

edilebilir olması durumunda mali tablolarda karĢılık ayrılır. 
 

KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 

bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi 

yoluyla hesaplanır. 

 

KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak 

ölçülmesi durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine 

eĢittir.  
 

KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 

hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 

 

i. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 

dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. ġirket‟in cari yıl 

içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. 
 

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, 

ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirket‟in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir 

değiĢikliği olmamıĢtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki 

dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 

 

j. Kiralama ĠĢlemleri  

 

ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla faaliyet kiralaması iĢlemi bulunmamaktadır. 

 

k. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

 

ġirket faaliyetlerini tüketici finansmanı alanında yürütmektedir. ġirket‟in ayrıca faaliyetlerini sadece 

Türkiye‟de yürütüyor olmasından dolayı bölümlere göre raporlama yapmasını gerektiren bir husus 

bulunmamaktadır. 

 

l. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

  

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin toplamından oluĢur.  

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 

kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile 

vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen 

kardan farklılık gösterir. ġirket‟in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da 

önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

ErtelenmiĢ 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 yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak 

hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte 

vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla 

hesaplanmaktadır. ġerefiye veya iĢletme birleĢmeleri dıĢında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa 

finansal tablolara alınmasından dolayı oluĢan ve hem ticari hem de finansal kar veya zararı etkilemeyen 

geçici zamanlama farklarına iliĢkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 

 

l. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 

 

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen 

vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 

düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri 

azaltılır. 
 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla kanunlaĢmıĢ veya önemli ölçüde 

kanunlaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve 

yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini 

geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları 

dikkate alınır. 

 

ErtelenmiĢ 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 

mercileri tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi durumunda ya da ġirket‟in cari vergi 

varlık ve yükümlülüklerini net bir esasa bağlı bir Ģekilde ödeme niyetinin olması durumunda mahsup 

edilir. 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda onlara 

iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme 

birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananların haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ 

vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir.  

 

m. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 

  

Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya 

iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları 

olarak nitelendirilir.  

 

Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve finansal 

tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı) 

 

n. Nakit Akım Tablosu 

 

Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 

bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, ġirket‟in finansman kredisi faaliyetlerinden 

kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı 

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Nakit ve nakde eĢdeğer varlıklar; 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 değiĢikliği 

riskini taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

4. NAKĠT DEĞERLER 

 

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

 

5. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FĠNANSAL VARLIKLAR 

 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

  

6. BANKALAR 
 

  

  

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

  

TP YP 

 

TP YP 

Vadesiz Mevduat 3.826 - 

 

           4.448               -    

Vadeli Mevduat 

 

4.300 2.814 

 

         70.367           2.298  

  

8.126 2.814 

 

         74.815           2.298  
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6. BANKALAR (devamı) 

 

Döviz Cinsi 

 

Faiz Oranı 

 

Vade 

 

31 Aralık 2010 

       TL 

 

%5,31 

 

3.1.2011 

 

4.300 

ABD Doları 

 

%3,00 

 

3.1.2011 - 13.1.2011 

 

959 

Avro 

 

%3,00 - %3,50 

 

13.1.2011 - 25.1.2011 

 

1.855 

    

 

 

7.114 

       Döviz Cinsi 

 

Faiz Oranı 

 

Vade 

 

31 Aralık 2009 
       

TL  %9,60 - %10,50 

 

6.1.2010 - 21.1.2010 

 

70.367 

ABD Doları  %2,70 - %3,00 

 

6.1.2010 - 18.1.2010 

 

1.215 

Avro  %2,70 - %3,00 

 

6.1.2010 - 22.1.2010 

 

1.083 

      

72.665 

 

 

Toplam mevduat bakiyesi içerisinde ġirket‟in, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla iliĢkili Ģirket olan Türk 

Ekonomi Bankası A.ġ. nezdinde 7.967 TL (31 Aralık 2009: 4.031 TL) tutarında mevduat hesabı 

bulunmaktadır (Bakınız Not 14). 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri oluĢturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım 

tablosunda kayıtlı tutarları arasındaki mutabakatı: 

 

  

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

Bankalar 

 

10.940 

 

77.113 

Eksi: Faiz reeskontu 

 

 (5) 

 

(369) 

  

10.935 

 

76.744 

 

7. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR  

  

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 
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8.  FĠNANSMAN KREDĠLERĠ 

  

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

Kısa vadeli finansman kredileri                  389.013  

 

               116.598  

Uzun vadeli finansman kredileri                 593.280  

 

               105.316  

   Toplam finansman kredileri               982.293  

 
             221.914  

Takipteki finansman kredileri                  16.222  

 

                 19.480  

Eksi: Özel karĢılıklar (9.639) 

 

(8.194) 

    

 

                988.876  

 

               233.200  

  

 Kullandırılan kredilerin faiz oranları sabit olup, aylık %0,79 ile %2,99 (31 Aralık 2009: %0,99 -%3,95) 

arasındadır. 

 

Kullandırılan kredilerin tamamı TL cinsindendir. 

 

Finansman kredilerinin vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    2010 - 

 

116.598  

2011 389.013 

 

64.739  

2012 306.350 

 

30.971  

2013 190.463 

 

9.606  

2014 86.409 

 

- 

2015 10.058 

 

- 

Takipteki alacaklar 6.583 

 

11.286  

 

988.876 

 

233.200  

 

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    Vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  813.381 

 

180.859 

Vadesi geçmiĢ henüz değer düĢüklüğüne uğramamıĢ krediler 168.912 

 

41.055 

Değer düĢüklüğüne uğramıĢ krediler 16.222 

 

19.480 

    Toplam            998.515  

 

           241.394  

    Eksi: değer düĢüklüğüne uğramıĢ krediler için ayrılan özel karĢılık (9.639) 

 

(8.194) 

    Bilançodaki Net Kredi Bakiyesi            988.876               233.200  
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8. FĠNANSMAN KREDĠLERĠ (devamı) 

 

Bilanço tarihi itibarıyla vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ tüketici finansman 

kredilerinin geciken taksitlerinin içindeki anaparaya göre yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    30 güne kadar 142.557 

 

27.946 

30 - 60 gün arası 21.831 

 

10.118 

60 - 90 gün arası 4.524 

 

2.991 

 

168.912 

 

                  41.055  

 

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ tüketici finansman kredilerinin vadesi gecikmiĢ 

taksitleri içerisindeki faiz, masraf ve benzeri alacak toplamı 978 TL (31 Aralık 2009: 528 TL)‟dir. 

 

Bilanço tarihi itibarıyla vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ tüketici finansman 

kredilerine iliĢkin alınan teminatların makul değerleri aĢağıdaki gibidir: 

 

Teminat Bilgileri: 31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

Araç Rehni 167.571 

 

36.715 

 

Bilanço tarihi itibarıyla değer düĢüklüğüne uğramıĢ tüketici finansman kredilerinin yaĢlandırması 

aĢağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    90 güne kadar 971 

 

1.127 

90-180 gün arası 1.807 

 

3.077 

180-360 gün arası 1.328 

 

5.401 

360 gün üzeri 12.116 

 

9.875 

 

16.222 

 

19.480 
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8. FĠNANSMAN KREDĠLERĠ (devamı) 
 

Bilanço tarihi itibarıyla değer düĢüklüğüne uğramıĢ tüketici finansman kredilerine iliĢkin alınan 

teminatların makul değeri aĢağıdaki gibidir: 
 

Teminat Bilgileri: 31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

Araç Rehni 5.704 

 

                   8.327  
 

    

Özel KarĢılık Hareket Tablosu: 2010 

 

2009 

    AçılıĢ bakiyesi 8.194  

 

7.726 

Cari yıl gideri 10.085 

 

19.044 

Takipteki kredilerden yapılan tahsilatlar 

     sonucu iptal edilen karĢılıklar 
(8.640) 

 

(8.602) 

Ġptaller (portföy satıĢı nedeni ile) - 

 

(9.974)(*) 

 
   Yıl sonu itibarıyla karĢılık bakiyesi 9.639 

 

8.194 

(*) 27 Ekim 2009 ve 30 Aralık 2009 tarihlerinde takipteki alacaklar olarak sınıflandırılan krediler bir varlık 

yönetim Ģirketine 1.142 TL karĢılığında temlik edilmiĢtir. SatıĢa konu olan tutar cari yılda tahsil edilmiĢtir (Bkz. 

Not:37). 
 

9. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ  
 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).  
 

10. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR / (YÜKÜMLÜLÜKLER) 
 

   31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

   TP   YP  

 

 TP   YP  

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden 

Korunma Amaçlı   - - 

 

- - 

Nakit AkıĢ Riskinden Korunma 

Amaçlı (net)  (6.627) - 

 

(10.558) - 

Yurt DıĢındaki Net Yatırım 

Riskinden Korunma Amaçlı  - - 

 

- - 

Toplam  (6.627) - 

 
(10.558) - 

 

ġirket nakit akıĢ riskinden korunmaya yönelik gerçekleĢtirdiği swap iĢlemleri ile kullandığı kredileri 

için kur ve faiz riskine karĢı koruma sağlamaktadır. Söz konusu riskten korunma iĢlemine iliĢkin, etkin 

olarak nitelendirilen 1.710 TL (31 Aralık 2009: 2.011 TL) tutarındaki zarar özkaynaklar altında 

“Riskten Korunma Değerleme Farkları” içerisinde gösterilmiĢtir.  
 

11. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

12.  BAĞLI ORTAKLIKLAR ve ĠġTĠRAKLER (Net) 
 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: TEB Finansal Kiralama A.ġ. nin 0,0058 TL‟lik iĢtirak payı 30 

Eylül 2010 tarihinde Fortis Finansal Kiralama A.ġ.‟ye 0,025 TL bedel ile, TEB UCB Konut 

DanıĢmanlık A.ġ. nin 0,001 TL lik iĢtirak payı 28 Temmuz 2010 tarihinde 0,001 TL bedel ile TEB 

Portföy Yönetimi A.ġ.‟ye devredilmiĢtir). 
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13. Ġġ ORTAKLIKLARI (Net) 

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır.) 

14. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 

İlişkili Taraflara Borçlar    

TEB Mali Yatırımlar A.ġ. 14 

 

42 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. 293 

 

- 

 

307 

 

42 

İlişkili Taraflardan Kullanılan Krediler    

BNP PARIPAS 567.142 

 

118.692 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. 97.154 

 

                    -    

 

664.296 

 

118.692 

İlişkili Taraflara Banka Mevduatları 

   Türk Ekonomi Bankası A.ġ. 7.967 

 

4.031 

 

7.967 

 

4.031 

İlişkili Taraflarla Yapılan Türev İşlemler 

   Türk Ekonomi Bankası A.ġ. – TL 235.257 

 

121.171 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. – YP 212.112 

 

105.692 

BNPP London – TL 213.089 

 

- 

BNPP London – YP 215.050 

 

- 

 

875.508 

 

226.863 

İlişkili Taraflarla Yapılan Türev İşlemlerden 

 Doğan Varlıklar/Yükümlülükler 

   Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (15.718) 

 

 (10,558) 

BNPP London 9.091 

 

- 

 

(6.627) 

 

(10,558) 

İlişkili Taraflara Giderler 

 
 

 BNP PARIBAS (Faiz Gideri) 14.303 

 

21.549 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (Faiz Gideri) 18.562 

 

14 

TEB – Offshore (Faiz Gideri) - 

 

13 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (Bilgisayar Kullanım Gideri) 218 

 

237 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ.  (Forward Gideri) -  67 

TEB Mali Yatırımlar A.ġ. (Kira Gideri) 354 

 

118 

TEB Arval (Kira Gideri) 38 

 

41 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ.  (Bina Aidat Gideri) 126 

 

42 

TEB Mali Yatırımlar A.ġ. (DanıĢmanlık Gideri) 150 

 

170 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ.  (DanıĢmanlık Gideri) 166 

 

125 

 

33.917 

 

34.583  

İlişkili Taraflardan Gelirler 

   Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (Çapraz SatıĢ Geliri) 108 

 

43 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (Faiz Geliri) 68  418 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ. (Forward Geliri) - 

 

97 

 

175 

 

558  



TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 
 

31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.) 

27 

 

14. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 

  

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler 

    1 Ocak -  

31 Aralık 2010 

 

1 Ocak -  

31 Aralık 2009 

  

  Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 809 

 

909 

Kıdem tazminatı karĢılığı gideri 49 

 

29 

 858 

 

938 

 

15.  MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

 

 

 Araçlar  

Diğer Maddi 

Varlıklar  

Özel 

Maliyetler  

 

Toplam 

Maliyet        

1 Ocak 2010 AçılıĢ Bakiyesi -  671  45  716 

Alımlar -  103  3  106 

31 Aralık 2010 KapanıĢ Bakiyesi -  774  48  822 

     
 

  

BirikmiĢ Amortisman        

1 Ocak 2010 AçılıĢ Bakiyesi -  (302)  -  (302) 

Dönem Amortismanı -  (140)  (10)  (150) 

31 Aralık 2010 KapanıĢ Bakiyesi -  (442)  (10)  (452) 

        

31 Aralık 2010 Net Defter Değeri -  332  38  370 

 

 

 Araçlar  

Diğer Maddi 

Varlıklar  

Özel 

Maliyetler  

 

Toplam 

Maliyet        

1 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi 2  1.559  146  1.707 

Alımlar -  203  45  248 

ÇıkıĢlar (2)   (1.091)   (146)   (1.239) 

31 Aralık 2009 KapanıĢ Bakiyesi -  671  45  716 

     
 

  

BirikmiĢ Amortisman        

1 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi (2)   (1.148)   (102)   (1.252) 

Dönem Amortismanı -   (134)   (16)   (150) 

ÇıkıĢlar 2  980  118  1.100 

31 Aralık 2009 KapanıĢ Bakiyesi -   (302)  -   (302) 

           

31 Aralık 2009 Net Defter Değeri -  369  45  414 
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16.  MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 

Maliyet (Lisanslar ve Programlar)     

1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi 2.817   1.592 

Alımlar 1.051   1.225 

Dönem Sonu KapanıĢ Bakiyesi 3.868   2.817 

     

Ġtfa Payı     

1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi (1.106)   (484) 

Dönem Ġtfa Payı (969)   (622) 

Dönem Sonu KapanıĢ Bakiyesi (2.075)   (1.106) 

     

Net Defter Değeri 1.793   1.711 

 

17. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI / YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

ġirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS'ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları 

arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi alacağı ve 

yükümlülüğü hesaplamaktadır. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 

esas tutarlarının TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 

kaynaklanmakta olup aĢağıda açıklanmaktadır.  

 

Ertelenen vergiye baz teĢkil eden zamanlama farklılıkları aĢağıdaki gibidir: 

 

  

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

   

Kıdem tazminatı karĢılığı 238 

 

190 

KazanılmamıĢ gelirler 25.060 

 

8.738 

Türev iĢlemler 6.627 

 

10.558 

BirikmiĢ vergi zararları - 

 

4.483 

Ġç verim düz reeskont farkları (6.312) 

 

(6.711) 

Komisyon giderleri (14.747) 

 

(2.412) 

Muhtemel kredi zararları karĢılığı 9.639 

 

8.194 

Diğer (1.245) 

 

(294) 

 

19.260  

 

22.746  
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17. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI / YÜKÜMLÜLÜĞÜ (devamı) 

 

  

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

   

Kıdem tazminatı karĢılığı 47   38 

KazanılmamıĢ katkı payı geliri 5.012   1.748 

Türev iĢlemler 1.325   2.112 

BirikmiĢ vergi zararları -   897 

Ġç verim düz reeskont farkları (1.262)   (1.342) 

Komisyon giderleri (2.949)   (482) 

Muhtemel kredi zararları karĢılığı 1.928   1.639 

Diğer (249)   (61) 

Ertelenen vergi aktifi 3.852 

 

4.549 

Ertelenen vergi aktifi karĢılığı - 

 

(4.549) 

Net ertelenen vergi aktifi 3.852 

 

- 

 

 2010  2009 

1 Ocak itibarıyla ErtelenmiĢ Vergi Aktifi - Net -  - 

ErtelenmiĢ Vergi (Gideri) / Geliri 3.424  - 

Özkaynaklar Altında MuhasebeleĢtirilen ErtelenmiĢ Vergi  428  - 

31 Aralık ErtelenmiĢ Vergi Aktifi - Net 3.852  - 

 

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, ġirket hesaplanan ertelenmiĢ vergi aktifinin öngörülebilir bir gelecekte 

gerçekleĢebilirliğinin kesin olmaması nedeniyle, ertelenmiĢ vergi varlığının tamamı için karĢılık 

ayırmıĢtır. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, ertelenen vergi varlığının sağlayacağı faydanın, elde 

edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olması sebebiyle, ertelenmiĢ vergi 

aktifine iliĢkin herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır. 

 

18. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR 

  

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

 

19. DĠĞER AKTĠFLER 

 

 

31 Aralık  

2010 

 

31 Aralık 

2009 

    PeĢin ödenmiĢ vergiler ve giderler 19.254 

 

3.494 

Satıcılardan katkı payı alacağı 3.781 

 

- 

Diğer 1.050 

 

261 

Toplam 24.085 

 

3.755 

 

20. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

  

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).
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21. ALINAN KREDĠLER 

  

    

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Finansal Borçlar:      

Kısa vadeli finansal borçlar 457.429 

 

236.699 

Uzun vadeli finansal borçlar  492.681 

 

41.689 

 

   Toplam Finansal Borçlar 950.110 

 

278.388 

 
ġirket‟in kullanmıĢ olduğu banka kredilerinin 12.500.000 ABD Doları tutarındaki bir kredisi hariç 
olmak üzere, tamamı sabit faizlidir. TL kredilerin vade tarihi 3 Ocak 2011 ile 30 Aralık 2013 
arasında değiĢmektedir (2009: 4 Ocak 2010 ile 11 Ağustos 2012). Yabancı para kredilerin vadeleri 11 
Ocak 2011 ila 13 Mayıs 2013‟tür (2009: 30 Mart 2010 ile 1 Haziran 2011‟dir). 
 
Kısa vadeli finansal borçlar aĢağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık 2010 

  

  

 

Para Birimi Faiz Oranı  Döviz Tutarı  TL Tutarı 

         

TL %7,9- %11,21 - 

 

194.471 

ABD Doları %0,84- %2,25 119.200.000 

 

185.310 

Avro %1,98- %6,06 37.000.000 

 

77.648 

Toplam 

   

457.429 

     31 Aralık 2009 

  

  

 

Para Birimi Faiz Oranı  Döviz Tutarı  TL Tutarı 

         

TL %7,5- %22,61 - 

 

149.444 

ABD Doları %5,59 25.999.340 

 

39.147 

Avro %2,37- %5,32 22.269.000 

 

48.108 

Toplam 

   

236.699 
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21. ALINAN KREDĠLER (devamı) 

 

Uzun vadeli finansal borçlar aĢağıdaki gibidir: 

  

31 Aralık 2010 

  

  

 

Para Birimi Faiz Oranı  Döviz Tutarı  TL Tutarı 

         

TL %7,77- %12,44 - 

 

325.300 

ABD Doları %2,09- %3,26 90.833.333 

 

141.665 

Avro %2,98 12.500.000 

 

25.716 

Toplam 

   

492.681 

     31 Aralık 2009 

  

  

 

Para Birimi Faiz Oranı  Döviz Tutarı  TL Tutarı 

         

TL %10,68- %11,85 20.457 

 

20.457 

Avro %2,85- %6,06 9.829 

 

21.232 

Toplam 

   

41.689 

 

ġirket‟in kullanmıĢ olduğu kredileri için verdiği teminat mektubu, ipotek veya garanti mektubu 

bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır.).  

 

22. FAKTORĠNG BORÇLARI 

 

       Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

 

23. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR 

 

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

 

24. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER 

 

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

 

25. MUHTELĠF BORÇLAR  

 

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

    

Diğer ticari borçlar  2.805  1.073 

 2.805  1.073 
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26.  DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 

 

  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

    

KazanılmamıĢ gelirler 25.060 

 

8.738 

Ödeme emirleri 2.607 

 

640 

Diğer 8 

 

198 

 27.675 

 

9.576 

 

27. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER  

 

 Riskten korunma amaçlı türev finansal yükümlülükler Not:10‟da açıklanmıĢtır. 

 

28. ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    Ödenecek KKDF 1.282 

 

213 

Ödenecek BSMV 678 

 

218 

Diğer vergiler 475 

 

200 

 

2.435 

 

631 

 

 

29. BORÇ ve GĠDER KARġILIKLARI 

 

  Uzun vadeli borç karĢılıkları 

 

   

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

Krediler genel karĢılığı 8.294 

 

2.159 

Prim karĢılığı 460 

 

440 

Fatura karĢılığı 513 

 

357 

Kıdem tazminatı karĢılığı 238 

 

190 

Ġzin karĢılığı 95 

 

68 

Diğer 355 

 

- 

 

9.955 

 

3.214 

 

Krediler Genel KarĢılığı 

 

ġirket, “Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları için Ayıracakları 

KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ‟‟ çerçevesinde kullandırılan krediler için %0,85 

oranında genel karĢılık ayırmıĢtır. 
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29. BORÇ ve GĠDER KARġILIKLARI (devamı) 

 

ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı: 

 

Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümeri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak Ģekilde iĢ 

sözleĢmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 

Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 

25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değiĢik 60‟ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını 

alarak iĢten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Emeklilik öncesi hizmet Ģartlarıyla ilgili bazı geçiĢ karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde 

değiĢtirilmesi ile Kanun‟dan çıkarılmıĢtır. 

 

31 Aralık 2010 tarihi  itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.517,01 TL (2009: 2.365,16 TL) 

tavanına tabidir. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karĢılığı, 

ġirket‟in, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının 

bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), 

Ģirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri 

kullanılarak geliĢtirilmesini öngörür. 
 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarda ġirket, kıdem tazminatını tahmin edilen 

enflasyon oranlarına ve personelin iĢten ayrılması veya iĢine son verilmesi ile ilgili kendi deneyimlerinden 

doğan faktörlere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili faiz 

oranını ve “Öngörülen Birim Kredi Yöntemi‟ni” kullanarak iskonto eden bir hesaplama yapmıĢ ve ekli 

finansal tablolarına yansıtmıĢtır. Bu çalıĢmada iskonto oranı  %10 (31 Aralık 2009: %11), enflasyon oranı 

%5,1 (31 Aralık 2009: %4,8) olarak kullanılmıĢtır. 
 

1 Ocak – 31 Aralık 2010 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında kıdem tazminatı karĢılığı 

hesabının hareketi aĢağıda sunulmuĢtur: 

 

  

 

2010 

 

2009 

1 Ocak itibarıyla karĢılık 190 

 

161 

Dönem gideri 173 

 

143 

Ödenen kıdem tazminatları (125) 

 

(114) 

31 Aralık itibarıyla karĢılık 238 

 

190 

 

30. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN       

VARLIK BORÇLARI 

  

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 

 

31.  SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER 

  

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 
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32. ÖZKAYNAKLAR 

 

ġirket‟in 26 Ekim 2010 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, ġirket‟in ortaklık yapısında 

değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu devir iĢlemleri sonrası, 26 Ekim 2010 itibariyle ġirket‟in 

ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir: 

  26.10.2010 31.12.2009 

  Tutar % Tutar % 

BNP Paribas Personal Finance S.A. 29.301 %79,99 - - 

TEB Mali Yatırımlar A.ġ. 7.325 %20 36.626 %99.9 

Leval 16 S.A.S 0,001 <%1 - - 

Leval Developpement S.A 0,001 <%1 - - 

Leval 3 S.A. 0,001 <%1 - - 

TEB Yatırım Menkul Değerler A.ġ.   - - 0,001 <%1 

TEB Finansal Kiralama A.ġ. - - 0,001 <%1 

TEB Faktoring A.ġ. - - 0,001 <%1 

TEB Portföy Yönetimi A.ġ. - - 0,001 <%1 

 36.626 %100 36.626 %100 

 

26 Ekim 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile aynı zamanda 6.000 TL sermaye 

artırımı gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu tutarın 4.800 TL‟si 28 Ekim 2010 tarihinde BNP Paribas Personal 

Finance S.A tarafından, 1.200 TL‟si 8 Kasım 2010 tarihinde TEB Mali Yatırımlar A.ġ. tarafından 

nakden ödenmiĢtir.  29 Aralık 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 9.000 TL 

tutarında ikinci sermaye artırımı gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu tutarın 7.200 TL‟si 29 Aralık 2010 

tarihinde BNP Paribas Personal Finance S.A tarafından, 1.800 TL‟si 31 Aralık 2010 tarihinde TEB 

Mali Yatırımlar A.ġ. tarafından nakden ödenmiĢtir. Söz konusu artırımlar sonrası 31 Aralık 2010 tarihi 

itibarıyla ġirket sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 
 

  31.12.2010 31.12.2009 

  Tutar % Tutar % 

BNP Paribas Personal Finance S.A. 41.301 %79,99 - - 

TEB Mali Yatırımlar A.ġ. 10.325 %20 36.626 %99.9 

Leval 16 S.A.S 0,001 <%1 - - 

Leval Developpement S.A 0,001 <%1 - - 

Leval 3 S.A. 0,001 <%1 - - 

TEB Yatırım Menkul Değerler A.ġ.   - - 0,001 <%1 

TEB Finansal Kiralama A.ġ. - - 0,001 <%1 

TEB Faktoring A.ġ. - - 0,001 <%1 

TEB Portföy Yönetimi A.ġ. - - 0,001 <%1 

 

51.626 %100 36.626 %100 

 

ġirket‟in tescil edilmiĢ sermayesi her biri nominal 1 TL (tam TL) değerinde 51.626.000 adet hisseden 

oluĢmaktadır. ġirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 51.626 TL‟dir (31 Aralık 2009: 36.626 TL). 

 

ġirket‟in imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.  
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32. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

 

Sermaye Yedekleri 
 

ġirket‟in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla bilançosunda özsermaye enflasyon düzeltmesi 

farkı bulunmamaktadır. ġirket, 2005 yılı içinde, ödenmiĢ sermaye ve yasal yedekler üzerindeki 22.517 

TL tutarında enflasyon düzeltmesi farklarını geçmiĢ yıl zararlarından mahsup etmiĢtir.  
 

Kar Yedekleri 

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla kar yedeklerinin nominal tutarları aĢağıdaki  

gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    Yasal yedekler 31 

 

31 

Olağanüstü yedekler 116 

 

116 

    

 

147 

 

147 

 

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci kanuni yedek akçelerden 

oluĢmaktadır. Birinci kanuni yedek akçe, yıllık net ticari karın %5‟i oranında ve ödenmiĢ sermayenin 

%20‟sine kadar ayrılmaktadır. Ġkinci yedek akçe ise birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci 

temettüden sonra kalan kardan, nakit temettü dağıtımlarının %10‟u kadar ayrılmaktadır. 

 

GeçmiĢ Yıllar Kar veya Zararı 

   

 

31 Aralık 2010 

 

31 Aralık 2009 

    GeçmiĢ yıl karları/(zararları) (22.009) 

 

 (15.586) 

    

 

(22.009) 

 

 (15.586) 
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33. YABANCI PARA POZĠSYONU  

 

 31 Aralık 2010 

  

    

ABD Doları Avro Toplam  

    

Bankalar 959 1.855 2.814 

Alınan krediler (326.964) (103.363) (430.327) 

Muhtelif borçlar (26) - (26) 

 

   Net bilanço pozisyonu (326.031) (101.508) (427.539) 

 

   Bilanço dıĢı pozisyon 325.732 101.430 427.162 

 

   Net yabancı para pozisyonu (299) (78) (377) 

 

31 Aralık 2009 
  

    

ABD Doları Avro Toplam  

    

Bankalar 1.215 1.083 2.298 

Alınan krediler (39.147) (69.340) (108.487) 

 

   Net bilanço pozisyonu  (37.932)  (68.257) (106.189) 

       

Bilanço dıĢı pozisyon 37.643 68.049 105.692 

       

Net yabancı para pozisyonu (289) (208) (497) 

 

ġirket, Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

 

AĢağıdaki tablo ġirket‟in Avro ve ABD Doları kurlarındaki %10‟luk değiĢime olan duyarlılığını 

göstermektedir. Diğer tüm değiĢkenlerin sabit kaldığı varsayılmıĢtır. 
 

  

  

Cari Dönem Önceki Dönem 

  Döviz kurundaki % 

değiĢim 

Özkaynaklar 

Üzerindeki Etki(*) 

Özkaynaklar 

Üzerindeki Etki (*) 

ABD Doları %10 artıĢ                      (30)                      (29) 

 %10 azalıĢ                       30                        29  

Avro %10 artıĢ                       (8)                      (21) 

 %10 azalıĢ                         8                        21  

(*) Cari dönem kar / zarar etkisini de içermektedir. 
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34.    KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

         ġirket Aleyhine Davalar: 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ġirket aleyhine açılmıĢ 41 TL bedelli üç adet tazminat davası 

bulunmaktadır. Söz konusu davalara iliĢkin nakit çıkıĢının muhtemel olmaması sebebiyle ekli finansal 

tablolarda karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2009: 64 TL, 3 adet). 

 

      Bilanço dıĢı taahhüt ve yükümlülükler: 

 

ġirket, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik”in 23. Madde‟sinde belirtilen; “finansman Ģirketlerinin kullandırdıkları kredilerin toplam 

tutarı özkaynaklarının otuz katını geçemez” Ģeklindeki iĢlem sınırına otomotiv sektöründeki beklenti 

üzerinde büyüme ve ġirket‟in bu büyümeden aldığı payın beklenen üzerinde gerçekleĢmesi nedeni ile 

uyum gösterememiĢtir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla iĢlem sınırı hesaplamasına göre ġirket‟in 

kullandırdığı kredilerin 31 Aralık 2010 bakiyesi 976.959 TL, 30 Eylül 2010 itibariyla özkaynak tutarı 

ise 22.318 TL‟dir ve kullandırılan krediler özkaynakların otuz katını aĢmaktadır. Söz konusu ihlalin 

sona erdirilmesi konusunda ġirket , 26 Ekim 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 6.000 TL 

ve 29 Aralık 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 9.000 TL ile toplamda 15.000 TL sermaye 

artırımına gitmiĢtir. Artırılan sermayenin tamamı 31 Aralık 2010 itibarıyla ödenmiĢtir. Bu ödeme 

sonunda özkaynak tutarı arttığından iĢlem sınırı 26.18 olarak gerçekleĢmiĢ ve otuz kat iĢlem sınırı 

aĢılmamıĢ olmuĢtur. 

 

ġirket‟in 11 ġubat 2009 tarihinde Ġzmir 19. Ġcra Müdürlüğüne verdiği 14.250 TL tutarında kesin ve 

süresiz teminat mektubu vardır.  

  

35. ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ  

 

  

 1 Ocak –   1 Ocak –  

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

    

Tüketici finansman kredilerinden alınan faiz gelirleri 60.065  35.238 

Kanuni takipteki kredilerden alınan faizler 236  314 

Bayi ve distribütörlerden elde edilen katkı payı geliri 4.797  9.097 

 

 

 

  65.098  44.649 

    Finansman kredilerinden alınan ücret ve komisyonlar 7.515 

 

4.913 

    

 

72.613 

 

49.562 
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36. ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ 

  

 1 Ocak –   1 Ocak –  

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

Personel giderleri 4.911 

 

5.285 

Genel iĢletme giderleri 6.618 

 

6.253 

Kıdem tazminatı karĢılığı gideri 173 

 

143 

Diğer 8.586 

 

1.844 

 

    20.288  

 

 13.525  

    

Personel Giderleri 1 Ocak –   1 Ocak –  

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

Ücretler 3.752 

 

4.012 

Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı 153 

 

211 

Diğer sosyal giderler 1.006 

 

1.062 

 4.911 

 

5.285 

   

 Genel ĠĢletme Giderleri 1 Ocak –   1 Ocak –  

 

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

HaberleĢme giderleri 320 

 

347 

Kira giderleri 354 

 

369 

Hizmet giderleri 604 

 

531 

Reklam ve ilan giderleri 210 

 

72 

Seyahat giderleri 205 

 

172 

Denetim ve danıĢmanlık giderleri 1.744 

 

1.185 

Kanuni takip giderleri 878 

 

808 

Bilgi teknolojileri giderleri 422 

 

403 

Kırtasiye giderleri 53 

 

51 

Araç giderleri 249 

 

295 

Amortisman ve itfa payı giderleri 1.119 

 

772 

Diğer 460 

 

1.248 

 

6.618  

 

6.253  
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36. ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ (devamı) 

 

Diğer 1 Ocak –   1 Ocak –  

 

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

Vergi, resim, harç ve fonlar 1.608(*) 

 

855 

Genel kredi karĢılığı 6.135 

 

328 

Diğer karĢılıklar 843 

 

446 

Diğer - 

 

215 

 

8.586 

 

1.844  

(*)ġirket cari yılda vergi incelemesine tabi tutulmuĢ olup, söz konusu incelemeler sonrasında damga vergisi ile ilgili vergi 

ziyaı tespit edilmiĢtir. Maliye Bakanlığı ile uzlaĢmaya varılmıĢ olup, ġirket söz konusu vergi ziyaı ile ilgili 1.169 TL tutarında 

ödeme tahakkuk ettirmiĢtir. Söz konusu tutarın 1.169 TL‟lik kısmı tahakkuk ettirilen vergi karĢılığı ile ilgilidir.  

 

37. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 

 

 Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar: 

  

 1 Ocak –   1 Ocak –  

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

   

Bankalardan alınan faizler 2.352 

 

2.842 

Kambiyo karları 44.253 

 

831 

Sermaye piyasası iĢlemleri karları 929  

 

-   

Diğer 1.497 

 

2.207 

 49.031  

 

5.880  

    Diğer: 

    1 Ocak –   1 Ocak –  

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

   

Takipteki alacakların masraf paylarından 

tahsilatlar 331 

 

369 

Konusu kalmayan karĢılıklar 313 

 

- 

Takipteki kredilerin satıĢı nedeniyle oluĢan kar - 

 

1.142 

Aktiften silinen kredilerle ilgili konusu kalmayan 

karĢılıklar - 

 

581 

Diğer 853 

 

115 

 1.497  

 

2.207 
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38. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 

Finansman giderleri: 

 

 1 Ocak –   1 Ocak –  

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

    

Kullanılan kredilere verilen faizler 50.278  34.871 

Verilen ücret ve komisyonlar 4.605   1.091  

 54.883   35.962  

    

Verilen Ücret ve komisyon giderleri    

 1 Ocak –   1 Ocak –  

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

    

Bayilere ödenen hizmet komisyonları 4.500   969  

Havale komisyonları 102  116 

Teminat mektubu komisyonları 3  4 

Diğer -  2 

 4.605  1.091  

    

 

39. TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR 

   

 1 Ocak –   1 Ocak –  

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

   

Özel karĢılık giderleri 1.445  10.916 

    

 

1.445 

 

10.916 

 

Özel karĢılık giderlerine iliĢkin hareket tablosu Not:8‟de sunulmuĢtur. 

 

40. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ 

            

 1 Ocak –   1 Ocak –  

31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

   

Kambiyo zararları 45.746  856 

Diğer 5 

 

606 

 

45.751 

 

1.462 
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41. VERGĠLER 
 

Kurumlar Vergisi 

 

ġirket, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ġirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına 

iliĢkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır.  

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 

tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 

kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği 

takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20‟dir (2009: %20). 

 

Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 

yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aĢamasında kurum 

kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20‟dir. (2009: %20). 

 

Zararlar gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl 

taĢınabilir. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez. 

 

Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü 

bulunmamaktadır. ġirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 

arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz 

olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilir. 
 

Gelir Vergisi Stopajı: 
 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 

kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Ģirketlerin Türkiye‟deki 

Ģubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması 

gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm 

Ģirketlerde %10 olarak uygulanmıĢtır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar 

payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  

 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmıĢ yatırım teĢvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi 

tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teĢvik 

belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 
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41. VERGĠLER (devamı) 

 

Yatırım Ġndirimi Uygulaması 
 

1 Ağustos 2010 Tarihli ve 27659 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı 

Kanun‟un 5. maddesi ile Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 

2009/144 sayılı Kararı ile iptal edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesindeki 

“sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi yeniden düzenlenmiĢtir. Yeni düzenleme ile, kazancın 

yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından 

yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, ancak, vergi matrahlarının 

tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili yıl kazanç tutarının 

%25‟ini aĢmaması öngörülmektedir. Yine yapılan değiĢiklikle, yatırım indirimden yararlanacak 

olanların kurumlar vergisi oranının %30 değil yürürlükteki oran (%20) olması esası benimsenmiĢtir.  

 

ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla yatırım indirimi bulunmamaktadır. 

 
 
  31 Aralık 

2010 

 31 Aralık 

2009 

     

Cari kurumlar vergisi  446  - 

PeĢin ödenen vergi  (4.876)  (1.049) 

  (4.430)  (1.049) 

 

Cari kurumlar vergisi karĢılığı, peĢin ödenen vergi kalemi ile netleĢtirilerek bilançoda diğer aktifler 

altında muhasebeleĢtirilmiĢtir. 

 

  2010  2009 

Vergi karĢılığı:     

 

Kurumlar vergisi karĢılığı 

 

(446) 

 

- 

ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) (Not 17)  3.424  - 

  2.978  - 

  

    

Verginin mutabakatı 2010  2009 

    

Vergi öncesi kar / (zarar) (723)  (6.423) 

Vergi oranı %20 (2009: %20) ile hesaplanan vergi -  - 

Vergi etkisi:    

- kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi (4.636)  - 

- vergiden muaf gelir etkisi 7.614  - 

 2.978  - 

 

42. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

 

TMS 33 “Hisse BaĢına Kazanç” standardına gore hisse senetleri borsada iĢlem görmeyen iĢletmelerin 

hisse baĢına kazanç açıklama yükümlülükleri bulunmamaktadır. ġirket‟in hisseleri borsada iĢlem 

görmediğinden iliĢikteki finansal tablolarda hisse baĢına kazanç hesaplanmamıĢtır. 
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43. MALĠ TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA MALĠ TABLOLARIN AÇIK, 

YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN GEREKLĠ OLAN DĠĞER 

HUSUSLAR 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyen ya da 

finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaĢılabilir olması açısından açıklanması gerekli baĢka 

önemli bir hususu bulunmamaktadır. 

 

44. FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER 
 

a.  Sermaye Risk Yönetimi 
 

ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan sürekliliği sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan da borç ve 

özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanmaya çalıĢmaktadır. 

 
ġirket‟in kaynak yapısı 32. notta açıklanan ödenmiĢ sermaye, yedekler, sermaye yedekleri ile geçmiĢ yıl 

zararlarını içeren özkaynak kalemlerinden ve alınan kredilerden oluĢmaktadır.  
 

ġirket‟in yönetim kurulu sermaye yapısını yıl içerisinde en az iki kez gerçekleĢtirilmekte olan Yönetim 

Kurulu toplantılarında inceler. Bu incelemelerde yasal sınırlar ve rasyolar gözetilir. ġirket, kurulun 

yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri 

ödenmesi yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır. 
 

ġirket‟in genel stratejisi mevcut özkaynak yapısını yasal sınır ve rasyoları gözeterek en verimli 
seviyede tutmaktır.   

 
b. Önemli Muhasebe Politikaları 

  

ġirket‟in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 3 numaralı “Uygulanan Değerleme 

Ġlkeleri / Muhasebe Politikaları” notunda açıklanmaktadır. 
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44. FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı) 

 

c.   Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler 

 

ġirket‟in Finansman Bölümü; yerli ve yabancı finansal piyasalara eriĢimin düzenli bir Ģekilde 

sağlanmasından ve ġirket‟in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve 

büyüklüğüne göre analizini gösteren ġirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden 

ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun 

faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. 

 

ġirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karĢı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün 

niteliğindeki finansal araçlar kullanmaktadır. ġirket‟in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün 

niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir 

faaliyeti bulunmamaktadır. 

 

KarĢılaĢılabilecek riskleri azaltmak için riskleri ve uygulanan politikaları takip eden ġirket bağlı 

bulunduğu ana ortaklığının Risk Yönetimi Bölümüne aylık bildirimlerde bulunmaktadır. 

  

d. Piyasa Riski 

 

ġirket‟in faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değiĢiklikler ile ilgili finansal 

risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla iliĢkilendirilen riskleri kontrol altında 

tutabilmek için ġirket, türev niteliğinde olan çeĢitli finansal araçlar kullanmaktadır. 

 

Piyasa riskleri ayrıca, gap analizleri stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir. 

 

e. Kur Riski Yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmıĢ 

politikalara dayalı olarak yapılan  vadeli döviz alım/satım  sözleĢmeleri ile yönetilmektedir. 

 

ġirket‟in yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi 

itibarıyla  dağılımı dipnot 33‟te sunulmaktadır. 

 

f.  Faiz Oranı Riski Yönetimi 

 

ġirket‟in sabit ve değiĢken faiz oranları üzerinden borçlanması, ġirket‟i faiz oranı riskine maruz 

bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değiĢken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılarak, 

ġirket tarafından kontrol edilmektedir. 

 

Faiz Oranı Duyarlılığı 

 

AĢağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve finansal yılın 

baĢlangıcında öngörülen faiz oranı değiĢikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca 

sabit tutulur. ġirket yönetimi, duyarlılık analizlerini faiz oranlarında 100 baz puanlık bir dalgalanma 

senaryosu üzerinden yapmaktadır. Söz konusu tutar, ġirket içinde üst düzey yönetime yapılan 

raporlamalarda da kullanılmaktadır. 
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44. FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı) 

 

f.  Faiz Oranı Riski Yönetimi (devamı) 

 

Faiz Oranı Duyarlılığı (devamı) 
 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

    31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

Sabit Faizli Finansal Araçlar     

     

Finansal Varlıklar:       

Vadeli Mevduat   7.114  72.665 

Finansman Kredileri (*)   982.293  221.914 

        

Finansal Yükümlülükler       

Alınan Krediler    950.110  278.388 

 (*) Takipteki finansman kredileri dahil edilmemiĢtir. 

 

Raporlama tarihinde faiz oranlarının 100 baz puan daha yüksek olması ve diğer tüm değiĢkenlerin sabit 

olması durumunda: 
 

 ġirket net faiz gelirleri 322 TL tutarında (31 Aralık 2009: 317 TL) artacaktır. 

 
g.  Kredi Riski Yönetimi 
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 

ġirket‟e finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket prosedürleri uyarınca, 

tüm müĢteriler kredi inceleme aĢamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Ayrıca 

krediler sürekli incelenerek ġirket‟in kredi riski minimize edilmektedir. 

 

 Kredi riskine iliĢkin detaylı bilgi dipnot 8‟de verilmiĢtir. 

 

h.  Likidite Risk Yönetimi 

 

ġirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karĢılayabilecek yeterlilikte fona 

sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, nitelikli kredi kuruluĢlarından borçlanma limitlerine 

bağlı kalınarak nakit giriĢ çıkıĢ hacminin eĢleĢtirilmesiyle azaltılmaktadır. 
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44. FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı) 

 

h.  Likidite Risk Yönetimi (devamı) 

 

AĢağıdaki tablo, ġirket‟in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

göstermektedir. AĢağıdaki tablolar, ġirket‟in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en 

erken tarihler esas alınarak hazırlanmıĢtır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler 

aĢağıdaki tabloya dahil edilmiĢtir.  

 
31 Aralık 2010             

SözleĢme Uyarınca Vadeler  

 

 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar 

toplamı 

(I+II+III+IV) 

 

 

3 aydan 

kısa 

(I) 

 

 

3 - 12 

ay arası 

(II) 

 

 

1 - 5 yıl 

arası  

(III) 

 

 

5 yıldan  

uzun 

(IV) 

       

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler       

       

Alınan Krediler 950.110 1.028.525 221.076 244.291 563.159 - 

Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı 

Kaynaklar (*) 5.420 5.420 5.420 - - - 

Toplam Yükümlülükler 955.530 1.033.945 226.496 244.291 563.159 - 

(*) KazanılmamıĢ gelirler dahil edilmemiĢtir. 

       

Türev Finansal Araçlar:       

       

Swap iĢlemleri 448.346 448.346 102.232 190.868 155.246 - 

 

 
31 Aralık 2009             

SözleĢme Uyarınca Vadeler  

 

 

Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar 

toplamı 

(I+II+III+IV) 

 

 

3 aydan 

kısa 

(I) 

 

 

3 - 12 

ay arası 

(II) 

 

 

1 - 5 yıl 

arası  

(III) 

 

 

5 yıldan  

uzun 

(IV) 

       

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler       

       

Alınan Krediler 278.388 285.818 131.270 111.533 43.015 - 

Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı 

Kaynaklar (*) 1.911 1.911 1.911 - - - 

Toplam Yükümlülükler 280.299 287.729 133.181 111.533 43.015 - 

(*) KazanılmamıĢ gelirler dahil edilmemiĢtir. 

 
       

Türev Finansal Araçlar:       

       

Swap iĢlemleri 121.171 121.171 6.388 88.486 26.297 - 

 

Yukarıda ayrıntılarına yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, sözleĢmede belirtilen vadelerinde 

gerçekleĢmeleri beklenmektedir. 
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44. FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı) 

 

i.  Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir: 

 

 Standart vade ve koĢullarda, aktif likit bir piyasada iĢlem gören  finansal varlık ve yükümlülüklerin 

gerçeğe uygun değeri kote edilmiĢ piyasa fiyatı üzerinden belirlenir. 

 Türev araçları haricindeki diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri genel kabul 

görmüĢ fiyatlama modelleri çerçevesinde belirlenir. Söz konusu modeller, gözlemlenebilen veri 

piyasa iĢlemlerinden kaynaklanan fiyatları esas alan indirgenmiĢ nakit akımlarını temel alır.  

 Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiĢ fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. 

Fiyatların mevcut olmadığı durumlarda, opsiyon hakkı bulunmayan türev araçların (forward ve 

swap), vadeleri için uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle indirgenmiĢ nakit akımı analizi 

kullanılır.  

 

Cari Dönem  Defter  

Değeri 

 Gerçeğe Uygun 

Değer 

     
 Finansal varlıklar     

 Bankalar  10.940  10.940 

 Finansman Kredileri  988.876  1.042.443 

 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar  10.836  10.836 

     

 Finansal Yükümlülükler     

 Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar  (950.111)  (957.137) 

 Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar (*)  (5.420)  (5.420) 

 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler  (17.463)  (17.463) 
 (*) KazanılmamıĢ gelirler dahil edilmemiĢtir. 

 

Önceki Dönem  Defter  

Değeri 

 Gerçeğe Uygun 

Değer 

     
 Finansal varlıklar     

 Bankalar  77.113  77.113 

 Finansman Kredileri  224.462  233.709 

 

 Finansal Yükümlülükler 

    

 Diğer Mali KuruluĢlardan Sağlanan Fonlar  (278.388)  (286.880) 

 Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar (*)  (1.911)  (1.911) 

 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler  (10.558)  (10.558) 
(*) KazanılmamıĢ gelirler dahil edilmemiĢtir. 
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44. FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı) 

 

i.  Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir. 

 

 Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 

bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir. 

 

 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir. 

 

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar 

 

 

31 Aralık 2010 

Kayıtlı 

Değeri  

 

Seviye 1 

 

Seviye 2  

 

Seviye 3 

Riskten Korunma Amaçlı Türev  

Finansal Varlıklar 10.836 - 10.836 - 

Riskten Korunma Amaçlı Türev  

Finansal Yükümlülükler (17.463) - (17.463) - 

Toplam (6.627) - (6.627) - 

   

 

31 Aralık 2009 

Kayıtlı 

Değeri  

 

Seviye 1 

 

Seviye 2  

 

Seviye 3 

Riskten Korunma Amaçlı Türev 

Finansal Yükümlülükler (10.558) - (10.558) - 

Toplam (10.558) - (10.558) - 

 

45.  BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

 

Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyen önemli bir husus bulunmamaktadır. 

 


