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{}rtıOegeı v(asx

geĞıusız oerueriru RApoRu

Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi
yötıotim kuruluna

yedltepe Faktoning Anonim şirketi 'nin ( "Şirket" ) 3,1 Aralık 2015 tarihi itibanyla hazırlanan finansa| durum tablosu ile aYnı

tarihte sona eren yıla ait kar ueya zarar tablosunu, diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değiŞim tablosunu, nakit akıŞ

tablosunu ve önemli muhasebe politikalannın özetinive dipnotlan denetlemiş bulunuyoruz

Şirftef Yönefıııı Kurulunun Sorumluluğuna lllşXin Açıklama

şirket yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolann 24 Aı:alık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de YaYım|anarak

njrüı1üğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamalan ile Finansal Tablolan

Hakkında yönetmelik ve aynı gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince UYgulanacak

Tekdüzen Hesap planı ve lzahnamesi Hakkında Tebliğ ve Türkiye Muhasebe Standartları ile TürkiYe Finansal RaPorlama

Standartlan,na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK) tarafından muhasebe ve finansal raPor|ama

esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal do|aYısıYla

önemlilik az eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlaYacak bir iÇ kontrol sistemi

oluşturu|ması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Vetkili Denctiın Kwruluşunun Sonuıntutwğuna İtişkin Açıklama

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde göniŞ bildirmektir,

Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim

Gerçekleştirecek Kurutuşların yetkilendiı:ilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına

uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tablolann önemlilik az edecek ölçüde bir hata içermediğine iliŞkin makul güvence

sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda Yer alan

tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uYgulanmlŞ; bu

teknikler istihdam et1ğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakı|mış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal

tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkin|iği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe Politikalannın

uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulmasl iÇin Yeterli Ve uVgun

denetim kanıtı sağlanmıştır.
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İİrtıOego v(nsx

Göruş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tab|o|ar, bütün önemli taraflanyla, Yeditepe Fa[<tonfrrıg Anorıİıın Şİnketi'nin 31 Arahk

2015 tarihi itibanyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlan ile nakit akımlarını Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliŞkin olarak YaYımlanan

yğnetmelik, tebliğ ve genelgeler (bakınız dipnot 2) ile Bankacıhk Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan

açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Meveuattan kaynahlanan dğeı, yükiiımitiliıklere ffışftıln rapor

1) TTK,riın 402,nci maddesinin dördüncü fıkrası uyannca Şrket'in 1 Ocak - 31 Ara]ık 2015 hesap döneminde defter tutma

düzeninjn, TTK ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığlna dair önemli bir

hususa rastlanmamıştır.

2) TTKnın 402,nci maddesinin dördüncü fıkrası utannca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen aÇık|amaları

yapm}ş ve talep edilen belgeleri vermiştir.

ARTI DEĞER [,[-[J§ı-ARARA§ı BAĞlıü§ız EENETIffi ve Yffiff A.Ş.

İstanbul, 17 Şubat 2016
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MimarSinanMahallesi MimarSinanCaddesi BirlikİşMerkezi No:l5l(at.2Daire:6Çekmeköy-lstanbul

02166416005 E mail : inlb:ııi.!ılıl$g_lgı§arıgaziVergi Dairesi - 396a37 2665

02|66416004 Web : ıv,,ıİ jb_!url.]Lr,r.iı1 İstanbul Ticaret Oda No, -478894
Telefon
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YEDITEPE FAKTOR|NG ANONlM şlRKETl
31 ARAL|K 2015 VE 20,11 TAR|HLER| lTlBARlYLE FINANSAL DuRu[i TABLoLAR|

AKTlF KALEMLER

BlN TORK L|RAsl ( BlN TL)

EaOımslı Deneümden

Geçmiş

Bağ|mslı Denetlmden

Geçmlş

31 Araltk 2015 31 Arahk 2014

Dlpnot TP YP Toplam TP YP Toplam
NAKIT, NAK|T BENZERLERI VE MERKEZ BANKAS|

GERçEĞE UYGuN 0EĞER FARK| Kz,A YANslTlLAN FV (Net)

Allm satlm Amaç|ı Finansal Varllklar

Gerçege Uygun D€ğer Farkl Karzarara Yansltllan olarak sln|frandınlan FV

Allm satlm Amaçh Tü.eV Finansal Vadlklar

BANKALAR

TERs REP0 lşLEMLERlNDEN ALAcAKtAR

SAILMAYA HAzlR FINANSAL VARL|KLAR (Ne0

FAKToRlNG ALAcAKLARl (Net)

lskontolu Faktoring Alacaklan

Yurt lçi

Yurt Dlş|

Kaanllmam§ Golirler(_)

Diğe. Faktoring Alacaklarl

Yurt içi

Yurı 0ışı

FliıAıısırAıı xREolLERl

Toketici Kredilerl

krgdi kartan

Taksiti Trcaİi Kredilef

KIRALAıiA |ŞLEılLERlNDEı| ALACAKLAR

Kif alama lşlomlgrinden Alacakıar

Fihansal khalama Aıacaklan

Faaıiy€t (kalamad Alacak|arl

Kazanllmamış Gelirler (-)

Kiralama Konusu Yapllmakta olan Yatnmlar

Kiralama lşlemleri lçin Veriten Avan§la.

DIÖER ALACAKLAR

TAXIPTEK| ALACAKLAR

Takipt8ki Faktorino Alacaklan

Takipteki Finan§man Kredileli

:rakipteki kiralama lşbmler|nden Alacaklar

Özel Karşılıklar (-)

RlsfiEİ{ KORuNilAAt AçLl TüREV FINANSAL VARL|KLAR

Gorçeğe uygun Doğeİ Risk|nden Korunma Amaçlllar

NakİtAklş Risklnden KorunmaAmaçlllar

Yurtd§lndaki N6t Yatrlm Riskinden Korunma Amadılar

VADEYE KADAR ELDE IUTuLACAK YAT|RlıuLAR (Net)

BAĞu oRTAKL|KLAR (NeO

lŞTlRAKtER (Ne0

lş onrıxı-ıxı-ını 1ılet1

ılADDl DuRAı| VARL|KLAR (Net)

iiADDl oLriAYA}l DuRAN VARLlKLAR (Net}

ll;

l,',

liıı

lxll.

l;ı
|*
l*'.
lxVll.

|17,1 Şerefrye
l.
|1ı.2 uıOer

lxvııı. pEslıü öDENııls G|oERLER

lxx. cARlDöilEilVERGIVARLlĞl

xx. ERTELENM|şVERG|VARLĞ|

xxl. D|ĞERAKT|FLER

ARA TOPLAİİ

xvll. sAT|ş AtAçLl ELDE TuTULAı| VE ouRouRULAN FAALIYETLERE lllşK|il
vARLlKLAR (Netl

18.1 satş Amaçlı

18,2 DurdurulanFaaliyoügrğl[şkin

6

7

8

9

10

11

12

l3

11

,l5

,l6

1ı

1E

19

20

21

22

23

24,a

24.b

25

I

26

, ,,:
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261.870

274.788

{ 1 2.918)

42,138

42.138
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306.771

264.639

277.557
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42.138

42-138
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,rr.rn, l

:l
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2.5E6
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,1:

'lrr.n,

167.580

175.043

(7.463)

23.854

23.854
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180,546
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23.854
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YEDlTEPE FAKToR|NG ANONlM şlRKETl
31 ARAL|K 2o15 VE 2o,11 TARlHLEil rrlBARlYLE F|NANSAL DuRuii TABLoLAR|

PAslF KALEIü,ILER

BlN T()RK LlR^s| ( Bhı TL)

Bağümsız Denetimden

Gecmiş
BağlmsE Dğnelimden

Geçmlı

31 Arallk 20t5 31 Araİk 2011

Dipnot Tt YPl Toplam TF YP Toplam

li:,

lİ

lıi

lii

ALIM sATlM AMAçLl TUREV FlNAN§AL YuKuırLuluKLER
AL|NAN KREDlLER

FAKToRıNG BoRçLAR|

KlRALAirA lşLElTLERlNDEN BoRÇLAR
Finansal Kiralama Borçlan

Faaliyet Kiralamasl Borç|an

Diğer

Erlelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( . )

lHRAç ED|LEN irENKuL KlYtltETLER (Net)

Bonoıar

Varlİğa Dayah Monkul Krymeüer

Tahviller

olĞER soRçLAR
D|ĞER YABANCİ KAYNAKLAR
Mevduat

Diğer Yabancl Kay,ıaİ]ar

RlSKTEN KoRuNMAAilAçLl TOREV F|NANSAL YüK()i,tlOLOKLER

ls ı Gorçsğ8 Uygun D6ğ6f Riskindon Korunma Amaçlllar

I 

r' Nakit Aklş Rjskjndon Korunma Amaçhtar

l8.3 Yurtdışındaİi Not Yatnm Risİindon Ko,unma Amaçİlar

l ıx. ooENECEK VERG| vE YOK(]ilLOL()KLER

|x. BoRçvE G|DER KARşıLıKLARı

|10.1 Yenidon Yapilanma Karşllüt

|ıo.z Çallşan Haklan Yokomlğluğo Karşllığl

lıo.ı DilısrKar§lllkla,

lrı. ERTELEıüı|şGEL|RtER
lxı. cARl DöNEil vERGl BoRcu

lxı,ı. ERTELEııillş vERGl BoRcu

l*r. şERtAyE BENZER| KRED|LER

l ımropur
I

Ixv. sAnş AilAçLl ELDE ıuıuı.lı vt oÜnouRutAİ,l FA^LIYETLERE lllşKl]ı DuR^İü

I VARL|K BORÇLAR| (Ne0

|'r,,ı saıış Amaçh

15.2 DurdurllanFaallyeterellişkin

xvl. öZKAYı|AKLAR

Ana oıtathğa Ait ÖzkaynakıaI
,16,1 ÖdenmişSermaye

16.2 semaye Y€dekl8ri

16.2.1 Hisso §8nedi lhİaç Pİimlerı

'l6,2.2 Hıssg s€nsdi lptd Kirian

16,2.3 Diğor sermaye Yodekleri

16.3 Karveya Z,ararda Yonid€n Sınıfandınlmayacak Birikmiş Diğer Kapsamt Gsliılgrvsya
Gidefler

16.4 Kar veya zararda Y8niden slndandrllacak Birikmiş oiğor Kapsamh Gelirlgr

16.5
,l6.5,1

16,5.2

16,5.3

16.5.4

16.6

16.6.1

16.6.2

veya GıJerler

kar yodekleri

yasa! yedekbr

siatii yedekleri

0lağanüstü Yğdokler

Diğer Kar Yedekleri

Kelrcyaza,aç

Geçm|ş Y|llar Kaıvoya zaran

Dönem Net KarVeya zaran

Ana oftakhk Dlrl Paylar

7

21

1t
,t3

21.d

30

28

l1
29

16

23

24.ı

21,b

3l

26

ı2

32.1

32.2

32.3.a

32.3.b

32.4

32.5

32.6

.,,i
336

-

a.,r,
24.352

17,068

".:

:

1.12B

5.130

229

5.601

,|.691

..

2]8^ıl5l

_l

,rrrrl
ıt.zsıl
o,'-rool

_l
l
I

l

"l

or,l

"1l
,rul

_l
,n ,nrI
,ıoı|
ıs,sızI

..l

,|87 2.E81

2.EE1

190.122

,1:

11.42o

24.352

1 7.068

n:

,l.r26

5.830

229

5.601

1.69,1

.33521,|

,1

,r.rrrl
ıtısıl
o,'.ooo l

l

I

":l
,r.rru l

ıs.osa l
ır.sız l

l

.766

l0

198

671

2.118

147

2.601

369

l37.704

60.316

50.3l6

41.800

-]

14.583

,l33.

l

I

, r,rl
,,:l

":l
,ou"I

1.657

4.657

_

l38.425
,l0

l98

07l
2.74ı

147

2.60,1

ı09

1aA21

:
60.316

60Ji6
41.800

:]
_]

_]

I

,,;l
*:l
,rl
-l

',o.rrrl

-l
,o.u*|

PAslF ToPLAItıll 3,14.709 2.884 3,17.59: l98.080 4.65l 202.13ı

llişikteki dipnotlar bu finansal tablolann aynlmaz parçasını oluşturur.
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YEDITEPE FAKroRlNG ANoNlil ŞlRKETl

31 ARAL|K 2015 VE 2o14 TAR|HLER| ıT|BARIYLE NAzlıii HESAPLAR

NAzlM HEsAP KALEMLERl

8lN TüRK LlRAsl ( B|N TL)
gığ!m.İı Denetimd.n

Geçmiş

Bağımıız Denetlmden

Geçmlş

31 Arallk 2015 31 Afallk 2014

Dipnot TP YP TOPtAi,l TP YP TOPLAlül

lll.

lV.

5,1

5.2

5.2.1

5.2,1.1

5.2,1.2

5.2.2

5.3

5.4

Vl.

6.1

RlsKl 0STLENıLEN FAKTORlNG l§LEMLERl

RlsKl 0STLEN|LMEYEtl FAKToR|NG IşLEMLERl

ALlNAN TEMlNATLAR

vERltEN TEıllNATLAR
TAAHH[)TLER

cayllamaz Taahhütjer

cayllabilir Taahhüder

kiralama Taahhüüeri

Finansal Kira|ama Taahhüüeri

Faaliyet KIralama Taahhüteli

Diğer

kredi kullandlr!m Taahhüüeri

Müşl€ri Lehine VeriIon Gafantjler

T(JREV FlNANsAL ARAçLAR

Risklen Korunma Amaçl| TüİeV Finansal Araçlar

6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Koıunme Amaçh işlemler

6.1.2 NakitAkışRiskindonKorunmaAmaçll lşbmler

6.1.3 YurıdışlndakiNotYatıIlmRiskindenKorunmaAmaçİ lşlemler

6.2 Allm satm Amaçİ lşlemlof

6.2,1 VadoliAlı,n-satmlşlomlori

6.2-.2 Swap Atım Satm §lemleri

6,2.3 Ahm Satlm opsvon lşbmleri

6.2,4 Future Alım Satm lşlemleri

§.2.5 Diğe,

Vll. EııIANETKlYlrETLER

NAzlıtl HE§APLAR TOPLAül

43.,l.a

13.1.b

13.2

4.331

30.931

3.892.930

394

2E5.501

4r,l4.090

21|

"j

7.51!

8.37(

1.331

31.206

3.E93,512

394

293,023

1.222.166

20.769

1.396.178

334

,rr.ori

1.632.353

/ı6/

l6.321

,l6.7tl

l
,."]

.396.642

334

23,1.393

,.649.t38

llişikteki dipnotlar bu finansal tablolann aynlmaz parçaslnl oluşturur.
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YEDfIEPE FAKTORh{G ANoNIM şlRKET|
,l ocAK.31 ARAL|K 2015 vE 20l4 DÖİüIEüLER|tıE ArT KAR VEYA ZARAR TABLoLAR|

GELlR VE GlOER KALEMLERl

0lpnot

8lN Tt)RK LlRAsl ( BlN TL)

Bağlm.lı D!noümd.n BığlmıE Dgnotlmdon

Goçnlş
,l ocaı-3,1 Aİahk 201| 1 ocak-31 Arahk 201,(

EŞA§ FAAL|YEI GELlRLERl
FAKToRlNG GELlRLERl

Faklğing Aleal(ıanndan Aln8n Faizl€ı

lskonldu

Dğa
Faklqing Aleaklehdm A]ınm Ücıel ve Xmisym|aı
lşkonldu

0iğer

FlMNsMAtl KREDlLER|NDEil GELlRLER
KlRALAMA GEtlRLER|

FlNA}ısMAil GİDERLER| (-)

kullanilan kl9dilge vqils Faizld

Fak|oing lş|emleıinden Borclaıa Vorilon Faizleı

Finm§al Kirglma Gidgrlora

lhraç Edilo MmkulKrymetlqo Vo.il6n Faizlg
oğğ Fiz Giıldlği
Vğilen Ücr€t vs Kmisydılar
8ROT Xz (ıill)

EsAs FAALlYET clDERtERl (.)

PoMd Gidoİlsrj

Kdm laninal| (aşillğ, Gidgi

Ara§tlma Gdişlim€ Gıiefltri

Genel lşletrne Giidedeıi

Dığg

8ROT FML|YET Klz (llt+M

D|ĞER FMLIYET GEL|RLER|

Bokdards Allns Faiılg
Tüs R6po lşlodğinds An4 Faiy'ğ

Mmkul Doğ€.lgdo Ah4 Faiy'€l

Am sahm Anaçı Fins§d Vadıkldds
Gqç€ğo Uygun D6ğd Fa*ı Kazüaa Yo6ilila oü* §lnilladİdil FV
satılmaya Hd[ Finr6i| Vdlddüdo
Vadey8 Kad, gdo Tululeak Yatlnmledil
Tffi€tlü G€lidği

smaye Piyassl l§ld{di Karl

Tfuev Finasd lşleıılada
Dgs
Kmbiyo lşlğmlelİ Kaİl

0iğeı

TAK|PTEK| AtACAKLARA İLlşKlN ÖzEL KARş|L|KLAR (.)

o|ĞER FMLIvET G|DERLER| 1-)

MOk,j Doğofhl Doğü 0üşuş cİdo.i

G«çeğe lJygun oeğe Fa*t (arlzara,a Yan§|tran oaraİ sınlllrdtril4 FV Doğğ Düşüş Gidği
salllmaya He[ Flnan§al Vadıklards

Vad€ya (adar E|d6 Tulula€k Yalfim|aldan

ou.an Varl*lü Dğğğ D.]şüş Gidedgi

Maddi Duıil Vallk Ntr Djşüş Gıdği

satlş Amdl Eldo Tutula re Dııdurulan Faaliye0ao llişkin oJr4 Val*la o4g o€ğg Düşüş Giddi

Ş9r9İye D9ğğ Düşı)ş Gidsi
Diğ6İ Maddi olmayan DulO VadıHar Değer Düşüş Gjded

lşilıak, Bağlıolaklık ve lş onakllkltrl Mg oüşj§ Cİdorl€ıi

Tüıev Finosd §leıiado Zaaı
Kmbiyo l$mldZaan
Diğ*
NET FAAL|YEİ lçz (V+...+V|ll)

BlRLEşME lşLEMl soilRAsltlDA GELlR oLARAK KAYDEDltEil FAzLALlK TuTARl
NET PARASAL PoasYoıl xAR|zARARl
SORD(]ROLEN FAAL|YETLER vERGl Ör.lcE§l l(z (lx+xrxl)
SORDOROIEN FML|YETLER VERG| KARşltlĞl (t}

cai Vtrgi Karşillğl

EılelenmişVgrgi cİdğ Elkisi (+)

Enehmiş Vod Gdir Elkisi(-)

SORDORÜLEI{ FML|YETLER DÖI{EM tiET ı(z (xllrxllD
DuRDURuLAı{ FAALlYETLEROEN cELlRLER
DuRDURuLAti FMtlYETLERDEN GlDERLER {-)

0UROURULAıI FAAL|YETLER VERG| ÖNcEsl K/z {XV.xVl)
DuRDuRuLAt{ FAALIYETLER VERG| KARş|LIğ E)
DuRDURULAN FAALIYETLER oÖNEM NET lfz (Xvlİtwlll)
ANA oRTAKtlK Dlşl PAYIAR
t{ET DÖNEM KAR RAR| (xİV+xlx)

HlssE 8AşıM KAZANç
süıd|jıüls F.diyaü€ldr Hiss B§na Kaoç (Tm TL)

Dtrduru|& Fadiy€{ğd$ Hi§ Başına Kaanç oam TL)

sEYRELTlştlş HlssE BAşl}lA KAzAt{ç

sürdü,ülil F9diy6üerden Hise Başna Kaanç (Tam TL)

Dudurulil Faaliyotlerd€n Hi§$ Başna Kazaç oam TL)
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YEDİIEPE FAKToR|NG ANoNliır şlRKETl
1 ocAK . 31 ARAL|K 2015 VE 20l1 DÖNEMLER|NE AlT D|ĞER KAPSAML| GEL|R TABLoLAR|

DIpnot

BlN TORX LlRAsl ( BlN TL}

Bağmslz Den.tlmden

Geçmiş

BağlmsE Denetimden

Gecmlı

l ocak.31 Aralık 2015 1 Ocak.3l Arahk 2014

DÖNEı| KAR| / (zARARl)

DlĞER KAPsAMtl GELlRLER

Kar veya zararda Yenlden sm|İ|andlrılmayacak Birikmİş Diğer Kap§.mll Gelider veye G|derler

Madd| Duran Varllklaf Yeniden Değerlemg Artışlan / (Azahşlar|)

Maddi olmayan Duran Varllklar Y€naden Değer|em8 Aftlşlan / {Azallşlan)

Tanımlanm§ Fayda Planlan Yeniden Ölçüm Kazançlan / (Kaylp|an)

Özkaynak Yöntemiyle D6ğerlenen Yaünmlann Diğer Kapsamh Gelirlerinden Kar/ (zararda) §lnfandlrllmayacak Paylar

Diğer Kar veya zaraf olarak Yeniden sınıfandırllmayacak Diğer Kapsaml| Gelif unsur|an

Kar voya zararda Yenidğn slnlfandlrllmayacak Diğer Kapsaml| Gelire lıişkin Vergiler

Dönem Vergi Geİiri / (Gıdei)

Ertelenmiş Vorgi Geliri / (Gideri)

Kar Yey, zsrarda Yeniden stnfland|nlacak Birikmiş Diğe] Kapsamll Gelirl€rYeyı Gideder

Yabancl Para Çevrim Farllarl

satlmaya Hazlr Finansal Varhklann Yenidon Değerl8mo V€ /vsya slnıiandlrma Kazanç/(KayPlail)

Nakit Akş Riskinden Korunma Kazançlan / (Kaylplarl)

Yurtdlfl iş|otneye llişkin Yatnm Riskinden Koüunma kazançlafi /(KayPları)

Özkaynak Yöntomiylo Doğortensn Yatnmlann Diğer Kapsamll G9iir|orind6n Kar/ (za[aİda) slnüiandlnlacak Paylar

Diğer Karvoya Zafar olafaİ Yenidon slnlfandlfllacak Diğ6r Kapsamll Golir unsur|an

Kar veye zara,da Yonidoİi slnltandlrılacak D(ıor Kapsamh Gsro lüşkln Vargiler

oönom Vo.!i Gollfi /(Gid6ri)

Ertelenmiş V6rgi Gelifi / (Gidori)

DlĞER KAPSAML| GELlR

ToPLAil KAPsAilLl GELlR

Toplam Kepsam[ Ggllİln Dağdıml

(onfol Gocti olmayan Paylar

Ana ortakllk Pay4an

15.912

l5.912

15.912

14.583

l1.583

14.583
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llişikteki dipnotlar bu İinansal tabloların aynlmaz parçaslnl oluşturur.
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YED|TEPE FAKToRlı,lG ANoNlil şlRKETl

1 ocAK . 31 ARAL|K 201 5 VE 20l4 DöNEıtrLERINE AlT NAK|T AKlş TABtOLARl

Dipnot

BlN T()RK LlRAsl ( 8lN TL)

Bağtmslı Denetimden

Gecmiş

BağmsE Denetimden

Gecmls

1 ocak.3,1 Aralık 20'15 1 ocak.3l Aİallk 2014

1,1

1.1.1

1.1.2

1.,1.5

1.1,6

1.1.7

1.,1.8

1,,1,9

1.2

1.2.1

1.2.6

1.2.6

1.2.9

EsAs FrdLlYETLERE İLlşKlN NAK|T AK|şLAR|

Esag Faaliyet Konusu Aküİve Pasillerdeti Değişim Öncesi Faaliyet Kln
Ahnan Faizlef/ Kiralama Ge|irleri

Öden8n Faizler

Allnan Ücaet ve Koml§yonlar

Elden Edilen Diğer Kazançlar

zarar 0lafak Muhasebeleş|irilen Takipteki A|acaklardan Tahsilaüaf

Personele ve Hizmel Tsdarik Edenlere Yapllan Nakit Ödemeler

Ödenen Vergiler

E§as Faaliyet Konu8u Aıti' ve Pasiİlerdeki Değişim

Faktoring Alacakıanndaki Nel (Artş) /Azaltş

Diğer Akü'lerdg Nst (Artş) / Azaİş

Faktoring Borçlanndaki NotArtış / (Aza|lş)

Diğ€r Borçlarda NetAr!ş / (Azahş)

l. Esaa Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Aklş|

B. YATlRlu FMLIYETLERINE lLİşKlN NAK|T AK|şLARı

2.3 satn Allnan Menkuller ye Gayrimenkulıer

ll. Yatlnm Faaliyelleİinden Kaynaklan.n lJet l,|aİit AlOşl

c. FlNANsmAN FMLIYETLERII,1E |LlşKlN NAKIT AK|şLAR|

3,1 Kredilor ve lhfaç Edilen Menkuı Ogğerlerden sağlanan Nakit

l|l. Finan3man Faalıyotlerinden sağıanan Nbt Nakit

lV.

vl.

Vll.

Döviz Kurundakl Değlşimin İaİıt ve Nakde Eşdeğervaİtlklar oıerindelii Etİi3i

Nak|t ve Nakde Eşdeğeİ Varİklardaİl Net A]tış

Dğnem Başındaki Nakıt ve İlakde Eşdeğervarİklar

Dönem sonundakl Naklt ve Nakde Erdeğer Varlıklar

11.33

27,36

33

38

15

37

24

11

14, 23, 25
,l1

29,31

21,22

27,28

6,E

6,8

t9l90
46.598

|21,120)

10,414

(2.701)

1,555

(1 1.1 1 5)

(4.338)

(r09.1l2)

(111.990)

(,1.066)

3?6

2.918

(90.522)

(721l

(l21],

93.352

ğ3.352

2.109

aı2

2.59,

21.609

47.947

(1 8.696)

4.633

(368)

482

(8.032)

(4.357}

(1.107)

(4.105)

(80)

(88)

(134)

1,ı.202

(123)

(l23l

(16.726)

(16.726)

353

l29

1ı2
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llişikteki dipnotlar bu İ]nansal tablolaın aynlmaz paçsını oluşturur.
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YEDiTEPE FAKToRıNG ANoNiM ŞiRKETi

31 ARALıK 2015 TARlHlirigıniyı-E
riı,ııusaı- TAB LoLARA i ı-işxiru AçıKLAyıcl NoTLAR
(Tutadar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

1. şİRKET|N oRGANizAsYoN VE FAAL|YET KoNusu

Güney Faktoring Hizmetleri A.Ş 7 Ekim,1997 tarihinde kurulmuştur. 19 Nisan 2007 tarihinde Yeditepe Faktoring Anonim

Şirketi ("Şirket") olarak ismi değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Temmuz 2008 tarih ue 2677

sayılı kararı ile faaliyetine devam eden Şirket'in faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı faktoring işlemleridir.

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle çalışan sayısı 82'dir (31 Aralık 2014 - 61).

Merkez

Şube (1)

Şube (2)

:Büyükdere CaddesiNo:,l0B Oyalİş Hanı, Kat:6,34394 Şişli/ İstanbul

: Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi Metro lş Merkezi B Blok Kat1 No:28 İl<ltelli / Başakşehir / İstanbul

: Çınardere Mahallesi Acar Sokak No:4 Pendik / İstanbul

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı / Unvanı
31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Payı (%) Payı (TL) Payı (%) Payı (TL)

Fevziöztürkmen
ısmail Öztürkmen
Hdilöztürkmen
yavuz Öztürkmen
Vural Güngördü
Burçin Yücel

% 98,99
,]

41.379
o,:_

% 98,50
>1
>1

>1
>1

41,171
418
209

1

1

%,t00,00 41.800 % 100,00 41.800

2. F|NANSAL TABLoLARıN SUNUMuNA İı-işxiıı ESASLAR

2.1, Sunuma İllşkin lemel Esas]ar

2.1.1. Uygulanan Muhasebe Standartları

Şirket faaliyetlerini24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ kapsamında
Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirmiştir.

Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde, 13 Aralık 2012larih,28496 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan lFinansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu"na dayanılarak hazırlanan ve 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabioları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanmıştır.

2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ve yünirlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile 2499
sayılı Kanun'un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu("Kurum")
kurulmuştur. Finansal tabloların hazırlanmasında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ('KGK)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Fınansal Raporlama Standartları i|e bunlara
ilişkin ek ve yorumları ("TMSrrFRS) esas alınmıştır,

Sayfa 10 / 55
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YED|TEPE FAKToRıNG ANoNiM şiRKETI

31 ARAL|K 2015 TAR|Hi irigeniyı-E
riııeusıı_ TABLoLARA iı_işriı Aç ıKLAyıc ı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2. F|NANsAL TABLoLARıN sUNuMuNA iı-işxiıı EsAsLAR (Devamı)

2,1. Sunuma İllşlin TemelEsaslar (Devamı)

2.1.2. İşlevselve Raporlama Para Birimi

Şirket'in işlevsel para birimi Türk Lirası (Tt) olup raporlama para birimi Türk Lirası (TL)'dır.

şirket'in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar 'Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya llişkin

Türkiye Muhasebe Standardı" ('TMS 29) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu ("BDDK') tarafından yayımlanan 28 Nisan 2005 tarihii genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamasını

gerektiren gösterge|erin ortadan kalktığı beliı:tilmiş ve 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına

son verilmiştir.

2.1.3. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde FinansalTablolann Düzeltilmesi

şirket'in finansal tabloları 3,1 Arahk 2004 tarihine kadar "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya hişkin

İtirırıye Muhasebe Standardı" ("TMS 29) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005

tarihinde yayımlanan bir Genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiŞ

ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.

2.,t.4. Netleştirme

Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve finansal borcu

netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını aynı zamanda yapma niyetinin olması

söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek flnansal durum tablosunda net tutarları ile gösterilir.

2,2. Muhasebe Politikalanndaki Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır

ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak

uygulamıştır.

2,3, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişik|ikler, yalnzca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere

ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen

önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tablolan yeniden düzenlenir.

Finansal tabloların Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan

varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir.

Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir, Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayırnlar sürekli

olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu

güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alın ır.

ARTı
ULUSLARARASİ B,
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yEDiTEpE FAKToRING ANoNiM şinxeri

3,ı ARALıK zoıs raniııi irigıniylE
riı,ıRıı sRı_ TAB LoLARA iı-işxiıı AçıKLAyıcı N oTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2. FINANsAL TABLoLARIN suNuMUNA iı_işxix EsAsLAR (Devamı)

2,4. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolann Düzeltitmesi

Cari dönem finansal tab|olan ve dipnotlar önceki dönem finansal tablo ve dipnotları ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Cari
dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sın ıfl andırılmaktadır.

Muhasebe ilkeleri, Şirket tarafından sürekli uygulanmakta ve daha önceki dönemlerde uygulanan muhasebe ilkeleri ile tutarlılık
göstermektedir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürek|i olarak gözden geçirilmektedir, Muhasebe tahmin|erindeki
güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde
kayıtlara alınır

2.5 Yenive Revize Edilmiş Türklye Muhasebe Standartlan

a) Finansa!tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS'de yapıtan değişiklikIer

Bulunmamaktadır.

b) 2015 yılından itibaren geçerli oIup, Şirket'in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar

TMS 19 (Değişiklikler)

201 0-2012 Dönemin e İllşlln Yıllık İyileşti rmeler

201 1 -2013 Dönemine İlişl<ln Vıll ıl< lyileşti rmeler

1 30 Haziran 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

TMS 19 (Değişiklikler| Çalışanlara SağIanan Faydalar

Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda hizmet dönemleri ile nasıl
ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Aynca, katkı tutarının hizmet yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür
katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir.

ğR? a
u|.UsLARARAslB/

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 1

TFRS 2, IFRS 3, IFRS B, IFRS 
'3, 

TMS 16 ve IMS 3&
TMS 24, IFRS 9, TMS 37, IMs 39 1

rFRs a rFRs 73, TMS 40 1
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yEDlTEpE FAKToRiNG ANoNiM şinxuri

31 ARALıK zoıs raniııi irignniyle
r iııeı,ı seı TAB L0 LARA iı-işxiıı AçıKLAyıc ı N oTLAR
(Tutadar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştiQ

2, F|NANSAL TABLoLARIN suNuMUNA iı_işriu EsAsLAR (Devamı}

2.5 Yenive Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartlan (Devamı)

b) 2015 yılından itibaren geçerli olup, Şirket'in finansal tablo]arını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı)

201 0-2012 Dönemine iıişıin Yıııı ı iyİleştirmeler

TFRS 2: Bu değişiklik 'hakediş koşulu' ve 'piyasa koşulu' tanımlarını değiştirirken 'performans koşulu' ve 'hizmet koşulu'

tanımların ı getirmektedir.

TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.

TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriter|erinin faaliyet bö|üm|erine uygulanmasında yönetim tarafından yapılan

değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar ve bölüm varlıkları toplamının işletme varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak
bölüm varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini belirtir.

TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39'a getirilen değişikliklerin bazı kısa vadelialacaklar ve borçların iskonto edilmeden
ölçüiebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.

TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik i|e bir maddi duran varlık kalemi yeniden değedeme işlemine tabi tutulduğunda, varlığın
defter değerinin yeniden değerlenmiş tutarına göre düzeltilir.

TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri alması durumunda bu yöneticilere

ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık getirir.

2010-2a12 Dönemine İlişkin Yıllıt lyileştirmeler sırasıyla TFRS 9, TMS 37 ve TMS 39 standartlarının da ilgili yerlerinde

değişikliklere yol açm ıştır.

201 1 -2013 Dönemine İllşltin Yıllıl İyileştirmeler

TFRS 3: Bu değişiklik müşterek an|aşmanın ktindi finansal tablolannda müşterek an|aşma oluşumunun
muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.

TFRS 13: Bu değişiklik, 52'nci paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.

TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yahrım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye açıklık getirir.

iı R-ş
ULtjsLARARA
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31 ARALıK 2015 TAR|Hi irigeniyı-E
riıını,ı sıı_ TAB Lo LARA iıişxiı,ı Aç ıKLAyıc ı N oTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2. FiNANSAL TABLoLARlN sUNUMUNA iı_lşxiıı EsASLAR (Devamı)

2.5 Yenive Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)

c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişikIİkler ve Yorumlar

şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdakistandartlar ile mevcutöncekistandartlara getirilen aşağıdakideğiŞiklik ve Yorumları

henüz uygulamamıştır:

TFRS 9

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)

TMS 'l6 ve TMS 38 (Değişiklikle0

TMS 16 ve TMS 41 (DeğişiklikleQ ile TMS 1, TMS
23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler)

TFRS 11 ve TFRS 1 (DeğişiklikleQ

2CI1 1 -2013 Dönemine İlişki n Y ıllıl< İyileştirmeler

TMS 1 (Değişiklikler) 
.

2o1 2-201 4 Dönemine İlişl<l n v ıll ıı< İyileştirmeler

TMS 27 (Değişiklikler)
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler)

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler)

TFRS 14

Finansal Araçlar
IFRS 9 ve Geçlş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi

Amoıtisman ve İtfa Paylan İçin Llygulanabilir Olan

Yöntemlerin Açıklanması 1

17, TMS Tanmsal Faallyetler: Taşıyıcı Bıtkiler ı

Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Paylann

M uh a sebel eşti rilm esi ı

TFRS 1 2

Açıklama Hükümlei 2

IFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2

Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi z

Yatı,rımcı ile İştirak veya § Oıtaklığı Arasındaki Varlık

Satışları veya Ayni Sermaye Katkılan
Yatınm İşletmeleri: Konsolidasyon lstisnalannın

Uygulanması z

Düzenlemeye Dayalı Eıteleme Hesaplan z

AR-r-a
uı_u§LARARAS| l

ı 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
z 1 ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

TFRS 9 Finansal Araçlar

Kasım 2009,da yayınlanan TFR5 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile i|gili yeni zorunluluklar getirmektedir.

Ekim 2010,da oeğiİiııiı yapılan TFRS 9 finansalyükümlülüklerin sınıflandırılmasıve ölçümü ve kayıtlardan Çıkarılması ile ilgili

değişiklikleri içermektedir.

TFRş 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) IFRS 9 ve Geçiş Aç ıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi

TFRS 9,un zorunlu uygu|ama iarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiŞtir.

TMs 16 ve TMS 38 (Değişiklikler| Amortisman ve itfa Paylaniçin tJygulanabilir olan Yöntemlerin AÇıklanması

Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı

amortiJman yönteminin kullanılmasının'uygun olmİdığına açıklık getirirken, aksi ispat edilene kadar hukuken geÇerliöngörü

olan ve yalnizca maddi olmayan duran bİİvarlığın ge'İir olçtlmtl olarak ifade edildiği nadir durumlarda Ya da maddi olmaYan

duran varlıktan elde edilen glıi, ııu ekonomik dydaİarın bİrbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi

olmayan duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire daYalı itfa Yönteminin

kullanılmasının uygun olmadıgı görüşİnü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir

kalemin gelecek İonemıeroJ İatış fiyatında beklenen düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime

beklentisüi işaret edebilece6i ve sÖnrİsında varlığa ilişkin ğel'ecekteki ekonomik faydalarda düŞüŞün göstergesi olabileceği

konusuna değ|nen açıklamalara da yer verir.

,M.:
Qrr .
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31 ARALıK 2015 TARiHi irigıniyle
r lruRıısıı- TAB Lo LARA iı-işxiıı Aç ı KLAyıc ı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lırası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

FiNANsAL TABLoLARıN sUNuMUNA iı-işriH EsAsLAR (Devamı)

Yenive Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

(Devamı)

TMs 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) iIe TMS 1, TMs 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler| Tarımsal Faaliyetler:

Taşıyıcı Bitkiler

Bu standart, 
,taşıyıcı 

bitkilerin', TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması altında, ilk muhasebeleŞtirme

kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değeı,leme esa§|na göre ölçülmesine imkan sağlayacak şekilde TMS 16 standardı

kapsamında ele alınmasınıbelirtir. Bu standartta aynca'taşıyıcıbitki'tarımsalürünlerin üietimiveya teminiiÇin kullanılan, bir

dönemden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük

olduğu yaşayan bir bitki olarak tanımlanmıştır, Bu standartta taşıyıcı bitkilerden yetiştiri|en ürünlerin TMS 41 standardının

kapsamında olduğu da beliı:tilmektedir.

TMS 16 ve TMS 41'de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 standartlarının da ilgili

yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.

TFR§ 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşferelr Faaliyetlerde Edinilen Paylann Muhasebeleştirilmesi

Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin:

. TFRS 1 
,l'de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS'lerde yer alan işletme birleşmeleriyle ilgili

tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve

ı TFRS 3 ve diğer TMS'ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgi|eri açıklamasını öngörür.

TFRS 1 1 'de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardın ın da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.

2o1 1 -2013 Dönemine İllş l<in Yıllı l lyileştirmeter

TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS'yi ilk defa uygulaması durumunda TMS'lerin hangi versiyonlarının kullanılacağı

konusuna açıklık getirir.

TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri

Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak farkında olunan zorunluluk

alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir

2012-201 4 Dön emine İlişl<in Yıllık İyileştirmeler

TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran varlığa sınıflandığı ya da

tam tersinin oldugu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılmasına son verildiği

durumlara ilişkin i|ave açıklamalar getirmektedir.

TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredi|en bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem finansal tablo açıklamalanndaki

mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi verir.

TMS 34: Bilginin 'ara dönem finansal raporda başka bir bölümde' açıklanmasına açıklık getirmektedir.

2012-2014 Dönemine İıişı<in vııııı< lyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.

AR.ğa
ULUSLARARASİ
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31 ARAL|K zoıs rınini iriaıniyır
r i ı,ı a ıı sR ı- TA B Lo LA RA i ı iş x i ıı Aç ı K LAyı c ı N 0T LAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2, FiNANSAL TABLoLARıN sUNUMuNA iı-işxiıl ESASLAR (Devamı)

2.5 Yenive Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)

c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
(Devamı)

TMS 27 (Değişiklikler| Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi

Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde

özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir.

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler| Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye
katkıları

Bu değişiklik ile bir yatırımcı i|e iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye katkılarından kaynaklanan

kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcltarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur,

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler| Yatırım İştetmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının lJygulanması

Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunlara aşağıdaki şekilde
açıklık getirir:

ı Ara şirket iç|n konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım işletmesinin tüm bağlı

ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi, yatırım işletmesinin bağlı oftklığı olan ana

şiı:ket için geçerlidir.

. Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile i|gili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi olması halinde, bu bağlı

ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.

. Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştiriidiği hallerde, yatırım işletmesinde yatınm

işletmesi amacı gütmeyen bir yahrımcı iştirakteki ya da iş o(aklığındaki payları için uyguladığı gerçeğe uygun değer

ölçümünü kullanmaya devam edebilir.

. Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin olarak TFRS 12

standardında belirtilen açıklamaları sunar.

TFRS 14 Düzenlemeye Dayah Ertehme Hesapları

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Eıleleme Hesaplan standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlannı i|k defa

uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, 'düzenlemeye daya|ı erteleme hesaplarını' hem TFRS'lere göre

hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki dönem finansal tablolarında önceki dönemde uyguladığı genel kabul

görmüş muhasebe standa(larına göre muhasebeleştirmeye devam etmesine izin verilir,

TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Şirket'in finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri

değerlendirilmektedir.

AR-E ığ ı*t(
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmişti$

2, FİNANsAL TABLoLARıN suNUMuNA İı-işxiıı EsAsLAR (Devamı)

2.6. Önemli Muhasebe Politikalannın özeti

a. Gelir Tanımlanması

Faktoring işlemlerinden elde edilen faiz, komisyon ve ücret gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faktoring

işlemlerinden elde edilen faiz gelirlerinin tahakkuk esasına göre kazanılmamış bölümleri ayrıca gösterilmektedir. Şüpheli hale

gelen faktoring alacakları alacakların tahsil edilebilecek olan kısımlanndan düşülmek suretiyle muhasebeleŞtirilmektedir.

b. Finansal Araçlar

Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kAr ueyazarara yansıtılan finansalvarlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara

alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan ilişkilendiri|ebilen harcamaların

toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslirnatı

koşulunu taşıyan bir konkata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara

alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar "gerçeğe uygun değer farkı kğr ueyazarara yansıtılan finansal varlıklar", "vadesine kadar elde tutulacak

yatırımla/', "satılmaya hazır finansal varlıklar' ve "kredi ve alacakla/' olarak sınıflandırılır, Sınıflandırma, finansal varlığın elde

edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belidenmektedir.

Etkin Faiz Yöntemi

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın 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 dİlimi

süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Gerçeğe uygun değer farkı kAr ueyazarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal vadıklar ile ilgili gelirler

etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı K6r ueyaZarara Yansıtılan FinansalVarlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan ve alım satım amaçlı

olarak edinilmemekle birlikte ilk muhasebeleştirme esnasında bu kategoride muhasebeleştirilen finansal varlıklardır. Bir

finansa| varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman veya ilk muhasebeleştirme sırasında daha doğru bir

muhasebesel gösterim sağlanacağı kanaatine varıldığı zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili

bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer

farkı kAr veyazanra yansıtılan finansal varlıklar o|arak sınıflandırılır.

Finansal yatırımlar içinde yer alan krediye bağlı öze| kesim yatırımları, alım-satım amaçlı menkul değerler olarak sınıflanmış

olup, müİeakip değerlemelerinde değer kazanç ve kayıplar gelir tablolanna yansıtılacak şekilde makul değeri üzerinden

muhasebeleştirilir. Güvenilir bir gerçeğe uygun değerin bulunmadığı durumlarda söz konusu yatırımlar iskonto edilmiş maliyet

değerinden değerlenir. İskonto edilmiş maliyet, etkin faiz oranı metoduyla hesaplanır.

vadesine kadar Elde Tutulan Finansal varhklar

şirket'in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli

borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak Yatınmlar

etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin

faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
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31 ARALıK zoıs rlniHi irigıniylg
riıııı,ısıı_ TABLoLARA iı-işxiıı Aç lKLAyıc ı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştiQ

2. FİNANsAL TABLoLARIN sUNUMUNA iı-işxiı,ı EsAsLAR (Devamı)

2,6. Önem]i Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

b. FinansalAraçlar(Devamı)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Şirket tarafından elde iutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya_ k_ote. özkaynak araÇları ile bazı borÇlanma senetleri

satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve geİçeğe uygun değerteriyle gösterilir. Şirket'in aktif bir PiYasada iŞlem

görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmayahazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaYnak.araÇları bulunmakta ve

ğerçege uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemeoigi içln maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaYdedilen

ğeğİİotişti-ııtıklerİ etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur far|l, karlzarar tutarı

n.iİ.ino.Ü, g.,ç.ğ. uygun d'eğerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ue zararlar diğer kaPsamlı gelir iÇinde

muhasebeleşİirılıİ ve finbnsal varİıklar oeğeİarlış fonunda bjriktirilir. Yatırımın elden Çıkarılması Ya da değer düŞüklüğüne

uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam karlzarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.

Sitıımaya hazır özkaynak araçlarına ilişkinİemetüler Şirket'in temettü a|ma hakkının oluŞtuğu durum|arda gelir tablosunda

mu hasebeleştirilmektedir.

yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği Para birimi üzerinden

belirlenm'ekte ve raporlama dönemi sonrndaki geçerli kuı,dan çevrilmektedir. Gelir tablosunda muhasebeleŞtirilen kur farkı

kazançlanlzararları, parasal varlığın itfa edilmi§ maliyet değeri üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazanÇları ve

zararları, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmektedir.

Faktoring Alacakları ve Diğer Alacaklar

Faktoring alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleŞtirilmektedir. llk kaYıt

tarihinde-n sonraki raporlaİıa dönemlerinde, fİktoring alacİl<laİı dışındaki diğer alacaklar, .etkin. 
faiz Yöntemi kullanılarak

iskonto edilmiş maliyeti üİe6nden gösterilmektedir. Fİktoring işlemleri sonraki raporlama dönemlerinde kaYıtlı değerleri ile

gösterilmekted'ir. şirket yönetimi faİtoring alacaklarının ilk kayda alınması esnasında iskonto iŞleminin dikkate a|ınması

İedeniyle kayıtlı değerlerİnin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğunu öngörmektedir,

Faktoring alacaklarına BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de.yayımlanan 'Finansal

Kiralamaİ, Faktoring ve Finansman şirketlerinin Muhasebe Uygulama|arı ile Finansal Tablolan Hakkında Yönetmelik"e uYgun

olarak özel karşılık ve serbest karşılık ayrılmaktadır.

Finansal Varhklarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar ueya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her bilanÇo tarihinde bir

nnansiı ,aiı-* ,eyinnansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin bulunuP, bulunmadığına dair

değerlendirmeyeiabi tutulur, Finanialvarlığın ilİ muhisebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana

ge[mesı ,e söz konusu zarar olayının ilgİİi finansal vadığın veya varlık grubunun güvenilir bir biÇimde tahmin edilebilen

ğelecekteki tahmini nakit akımtarı uzerınoeri etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına iliŞkin. tarafsız bir göstergenin

bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar iÇin değer düŞüklüğü

tutarı gelecekte bekleneniahmini nak-it akımlarının finjnsal varııgın esas faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan

bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Faktoring alacakları haricinde, tüm diğer finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kaYdı

oeğerind"en düşülür. Alacakların tahsil ed-ilememesi durumunda söz kÖnusu tutar karşılık hesabından düŞülerek silinir. KarŞl|ık

hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıŞ değer düŞüklüğü

,rrrr,n,n muhasebele§tirilmesi sonrasında meydİna gel'en biİolayla ilişkilendirilebiliniyorsa önceden muhasebeleŞtirilen değer

düşüklüğü zararı değer düşüklüğünün iptaı edileceğitarihte yatıiımın değer düşüklüğü hiÇbir zaman muhasebeleŞtİrilmemiŞ

olması dİrumunda uİaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar / zararda iPtal edilir
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2, F|NANsAL TABLoLARıN suNUMUNA İı-İşxİıı EsAsLAR (Devamı)

2,6. Önemli Muhasebe Politika]arının Özeti (Devamı)

b, FinansalAraçlar(Devamı)

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemler, 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. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.

Türev FinansalAraçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi

Şirket'in faaliyetleri, temel olarak işletmeyi kurlar ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz bırakır,

Şirket gelecekte gerçekleşecek döviz ve kredi işlemlerine bağlı kur ve taiz oranı dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal
risklerini yönetmek amacıyla türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru forward sözleşmeleri) kullanmaktadır. Türev
finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerleriile kayıt altına alınmakta ve sonraki raporlama dönemlerinde
gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla bhlikte,
finansa| riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine
getirilmediğiiçin alım satım amaçlıolarak.muhasebeleştirilmekte ve söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya
kayıp kar zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir.

Finansal yükümlülükler

Şirket'in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yüküm|ülüğün ve
özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket'in tüm borçlan düşüldükten sonra ka|an
varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır.

Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalıfinansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar ueya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal
yükümlülükler olarak sınıfl andırılır.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar ueyaZarara Yansıtılan FinansalYükümlülükler

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

Diğer Finansal Yükümlülükler

Diğer finansal yükümlü|ükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.

Diğer finansal yüküm|ülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi

kullan ılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlü|üğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin iiişkili 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
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2. FINANSAL TABLoLARıN SUNUMuNA iı_işxiı,ı ESASLAR (Devamı)

2,6, Önemli MuhasebePolitikalarının Özeti(Devamı)

c, Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman

Maddi varlıklar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre

düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarıhinden sonrasatın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden

birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır,

Amortisman, maddi varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi

kullanılarak aynlmaktadır. Söz konusu varlıİların tahmin edilen fayda|ı ömürleri aŞağıda belirtilmİŞtir:

Yıllar

Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özelmaliyetleı,

Maddi varlık|arın elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zaraı, düzeltilmiŞ tutarlar ile tahsil olunan

karşılaştırılması ile belir|eniİ ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına Yansıtılır.

Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunm_a maliyetleri, elemanların eğitim

maliyetioe oiniıyönibir y.İd. u.y, yenibir müşterikesimiyljiş yapmahaliyetleri, genelyöletjm maliYetlerigibi maliYetler,

madfui var|ığın alış fiyatına dahil olmadıklarından ve varlıgı, İönetlmin amaçları doğrultusunda t9glıYe.|gösterebilmesi amacıY|a

g;,..ııı portyon. ,ö işle, ouı.uma getirmek için katlanİİmİdıklarından, ,arlıı<ıa doğrudan iliŞkilendirilemez, dolaYısıYla elde

etme maliyetine dahil ediimemektedir.

d. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve ltfa Paylan

Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte e|de edilmesi beklenen

bir ekonomik faydanın varlıjı kriterlerine görjRnansal tablolara alınmaktadır. Bu ÇerÇevede, eğitim faaliYetlerine iliŞkin

harcamalar, reklam ve pro,,İoryon faaliyetl-erine ilişkin harcamalar, kısmen veya tamamen Yeniden organizasYona ilİŞkin

harcamalar ve maddi varlıkların maliyetine caniı eolıeuiıenler hariç başlangıç faaliyetlerine iliŞkin harcamalar gerÇekleŞtiği

anda gider olarak finansal tablolara alınmaktadır.

e, Varlıklarda Değer düşüklüğü

ltfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olaYların ortaYa Çıkması

n.ıino. değer düşüklüğü' testi uyguıJnır. vaiııgın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmasl durumunda değer

düşüklüğü [arşıııği kayiedilir. Geİi-kazanılabilir İutar satış ma'liyetleri oüşüıdıırten sonra elde edilen gerÇeğe uYgun değer

veya ku|lanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer otıştıiıtlgtıniin değeriendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit

akımlannın olduğu en ouşuı< seviyeoe gruplanır (nakit üİetenİıirimler). Öeğer düşüklüğüne tabiolan finansalolmaYan varlıklar

her raporlama taiininoe değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir,

f. Sermaye Artışları

Mevcut ortaklardan olan sermaye artışları yıllık genel kurullarda onaylanıp tescil olunan nomina| değerleri üzerinden

muhasebeleştirilir.
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2. FiNANSAL TABLoLAR|N SUNUMuNA iı_işxiıı ESASLAR (Devamı)

2,6, ÖnemliMuhasebePolitikalarınınÖzeti(Devamı)

g. Kıdem Tazminatı Karşılığı

Türkiye,de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminah, emeklilik veYa iŞten Çıkarılma

durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı ("UMS 19) uYarınca söz

konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.

Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilik dolaYısıYla ilerde

doğması beklenen yükümlülük tutarlarınİn net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara YansıtılmıŞtır.

Heİaplanan tüm aktüeryal kayıplar ve kazançlar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmektedir.

h. Karşılıklar,KoşulluVarlıkveYükümlülükler

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve

soj 1onusu-yükümlülük tutannın güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karŞılık aYrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanÇo tarihi itibanYla

yükümlülüğün yerine getiriImesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kulİanarak ölÇülmesi durumunda söz konusu

karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlannın bugünkü değerine eşittir.

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

ueı<bn-oigi durumtarda, tanİil edilecek tutar, ilgili tutaİın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Şekilde

ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

i. Borçlanma Maliyetleri

Tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

i. Kur Değişiminin Etkileri

şirket,in finansal tabloları, işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuŞtur.

§irıret,ın faaliyet sonuçları ve mali durumu, işletmenin fonksiyonel para birimi ve finansal tablo|ar iÇin sunum Para birimi olan

TL cinsinden ifade edilmiştir.

şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir:

Tarih TL / UsD TL, EURo TL, GBP

31Aralık 2015
31 Ara|ık 20,14

2,9076
2,31 89

3,1776
2,8207

4,3007
3,5961

şirket,in finansaltablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerÇekleŞen iŞlemler,

işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli Parasal

varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geğerli olan TCMB gişe alış kurları kullanılarak Türk Lirası'na Çevrilmektedir.

k. Hisse Başına Kazanç

Türkiye,de şirketler, seı.mayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıklan "bedelsiz hisse" Yolu ile

arttırabi|mektedirler. Bu tip "bedelsiz hisse" dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraÇ edilmiŞ hisse gibi

değerlendirilir, Buna göre, bu hesaplamalarda kulİanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağltımlarınln
nl

AşaTı
geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.

YEı,ıiNLıMAL| Müş^VıR



YEDıTEPE FAKToRING ANoNiM şiRKETi

31 ARALıK 2015 TAR|Hi irianniyı_e
riıııH seı- TABLoLARA iı-işı<iıı Aç ıKLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2, F|NANsAL TABLoLARIN suNuMuNA iı-işxiıı EsAsLAR (Devamı)

2.6. Önem]iMuhasebePolitikalannınÖzeti(Devamı)

l. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya

açıkljnmasından sonra oıtaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile finansal durum tablosunun YaYlml iÇin Yetkilendirilme tarihi

arasındakı tüm olayları kapsar.

şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu

yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

m. Finansal Kralama

Kiralama - Kiracı durumunda Şirket

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak

sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü

değerinden düşüİ olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, finansa| durum tablosunda finansal

kirİ|ama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki

azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda

faiz hesaplanmasın ı sağlar.

Finansal giderler, Şirket'in yukarıda ayrıntılanna yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında gelir tablosuna kaydedilir.

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

n. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının

vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır, Vergiye tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indiri|ebilen gelir veya

gideİı<alemleri ile vergilendiritemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan

farklılık gösterir.

şirket'in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak

hesaplanmıştır.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıklann ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutadarı ile yasal vergi

matrahı hesabİnda dikkaie alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaŞmıŞ

vergi oranları dikkate a|ınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geÇici

farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, ge|ecekte vergiye tabi kar elde

etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuwetle muhtemelolması şartıyla hesaplanmaktadır.

şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablo|ara alınmasından dolaYı oluŞan ve

nem ticari hem de mall kar yeya zaraı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi Yükümlülüğü veYa

varlığı hesaplanmaz.
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YEDiTEPE FAKToR|NG ANoNiM şiRKETi

31 ARALıK 2015 TAR|Hi iriganiyı-r
p iı,ınıısaı- TAB LoLA RA iı-işxiı,ı Aç lKLAyıcl NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2. F|NANsAL TABLoLARıN suNuMuNA lı-işxiı,ı EsAsLAR (Devamı)

2.6. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

n, Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı)

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 e(elenen vergi varlıkları yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek

suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel

olması şartıyla hesaplannıaktadır.

Ertelenmiş 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.

o. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli

olması beklenen ve bilanço tarihi itibanyla kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri)

üzerinden hesap|anır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket'in bilanço tarihi itibarıy|a

varlıklarının defter değerini geri kazanma 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 mercileri tarafından toplanan gelir vergisiyle

ilişkilendirilmesi durumunda ya da Şirket'in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini net bir esasa bağlı bir şekilde ödeme niyetinin

olması durumunda mahsup edilir.

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda onlara ilişkin ertelenmiş vergi de

doğrudan özkaynakta muhasebeteştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlann

haİcindeki carİ vergi ile döneme İlt eİtelenmiş vergi, geİir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. lşletme

birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın a|ınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varhk, yükümlülük

ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uyıgun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi

etkisi göz önünde buIundurulur.

p. Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yailrım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biÇimde

sınıfl andırılarak raporlan ır.

Esas faa|iyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket'in faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket'in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve

elde ettiği nakit akımlarını gösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket'in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynaklan ve bu kaynakların geri

ödemelerini gösterir.
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YEDiTEPE FAKToR|NG ANoNiM şiRKETi

31 ARALıK 2o15 TAR|Hl iriaıniyı-e
piNıı\l sRı- TAB LoLARA i ıişxilı Aç ıKLAYıGı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2, F|NANsAL TABLoLARıN sUNUMuNA iı-lşxiı,ı EsAsLAR (Devamı)

2,6. Önemli MuhasebePolitikalarınınÖzeti(Devamı)

r. İııştııı Taraflar

Bir tarafın Şirket ile ilişkili taraf sayılabilmesi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı YoluYla:
'-'6-işl.İr.vİ ıonİroı'et*esi, işleİme tarafından kontrol edİlmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana

" 
ortrkl,(l.1., bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);

(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak paylnln olması veya

(iii)Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;

(b) Tarafın, Şirket'in bir iştirakiolmas!;

(c) Tarafın, Şirket'in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;

İO) larafin, §irreUn veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;

iei rara1n, (a) ya da (d') de nahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

i1' rarann;'röntrol eoilen,]ortak kontroledilen ya da önÖmlİetki altında veya (d)ya da (e)'de bahsedilen herhangibirbireYin

doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme.olması veya

(g) Taüfın, işlötmenin ya da işletme iıe iıişlİııi taraf olan oiİ işletmenin çalışanlarına işten ayn|ma sonrasında sağlanan faYda

planları olması, gerekir,

llişkilitaraflarla yapılan işlem, ilişkilitaraflar arasında kaynaklannın,.hizmetlerin ya da Yükümlülüklerin bir bede|.kaŞılığı.oluP

olmadığına bakİlmaksızın transfbridir. Ekteki finansal ta'biolarda Şirket'in hissedarları, bağlı ortaklığı ve bu kiŞiler ve Şirketle

ilişkili dlan şirketler, bunların kilit yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili taraflar olarak tanımlanmıŞlardır.

s. Bölümlere Göre Raporlama

Finansal Bılgilerin Bölümlere Göre Raporlanması, finansal tablo kullanıcıları tarafından işletnelerin geçmiş performanslnın

daha iyi anlişılabilmesi, rısk ve getirilÖrinin daha iyi değerlendirilebilmesj ve işletme hakkında bir bütün olarak daha doğru

karar verilebilmesine yönelik olmİk üzere, finansaİ bilgİlerin üretilen farklı türdeki ürün ve hizmet|er ile iŞletmenin faaliYet

gösterdiği farklı coğrafi bölgeler bazında bölümlere göre raporlanmasına ilişkindir.

t. Devlet Teşvik ve Yardımları

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teŞvikleri, elde edilmesi iÇin

gerekli şaitların işletme tarİfından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir

güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır.

Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koşullarının işletrne tarafından Yerine getirileceğine dair makul bir

güvence oluşması durumunİa devlet teşvikiolarak kİbul edııir. Şirl<etln 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariYle

yararlandığı herhangi bir teşvik veya yardım bulunmamaktadır.

u. Sahş Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

i) Satış Amacıyla §lde Tutulan Duran VarIıklar

şirket, bir duran varlığı satma niyetinde ise ve saişın 12 ay içerisinde gerçekleŞme olasılığı Yüksek ise ilgili duran varlık

satılmaya hazır duran varlık ohrjk finansal durum tjblosundİ sjnıflandırılır. Satım amaÇ|ı elde tuİulan maddi duran varlıklar

kayıilı jeğerin veya makul Jeoerin düşük olanı ile değerlenir. Kayıtlı değerin geri elde edilebilirliği ilgili duran varlığın kul|anımı

ile değil satışı ile gerçekleşir.

kullandırılan fonların nakit olarak tahsil kabiliyetinin yitirilmesi sözkonusu olduğunda Şirket tarafından teminat olarak alınan

ARTı
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var|ıklar, sahipliğinin edinilınesi sonrasında satış amaçlı olarak sınıflandırılır,

ıllı24l55 yEfylİNLiMALI



yEDlTEpE FAKIoRiNG ANoNiM şinxprl

31 ARALıK zoıs rıRiHi iriganiylE
riıteıısıı- TABLoLARA iı_işxiı,l Aç ıKLAylcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

2. F|NANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA iı-lşxiıı ESASLAR (Devamı)

2.6. Önemli Muhasebe Politikatarının Özeti (Devamı)

u. Satış Amacıyla Etde Tutulan Duran Varlıklar ve DurduruIan Faaliyetler (Devamı}

ii) Durdurulan Faaliyetler

İşletmelerin, durdurulan faaliyetle doğrudan ilişkilendirilebilen varlıklarının hemen hemen bütününe ilişkin bağlayıcı bir satış
sözleşmesine taraf olması ya da yönetim kurulu veya benzer niteliktekiyönetim organının durdurma ile ilgi|iolarak ayrıntılı ve
resmi bir planı onaylaması veya söz konusu planla ilgili duyuru yapması halinde kamuya açıklama yapılır. Durdurulan
faaliyetlerin finansal tablolara alınma ve değerleme prensipleri konusunda varlıklarda değer düşüklüğü, karşılıklar, şarta bağlı
varlık ve yükümlülükler, maddi varlıklar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki ilgili hükümlere uyulur. Şirket'in 31

Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.

3. lşı_ırıur BIRLEşMELERİ

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur).

4. iş onrıxı-ıxı_anı

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktu$,

5. BöLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur).

6. NAK|T, NAKİT BENZERLERıVE MERKEZ BANKASı

31 Aralık 2015 3,t Aralık 2014

Nakit kasası

7. GERçEĞE uYGUN DEĞER FARKı Kz,A YANSıTıLAN FV (Ne$

Yoktur (31 Aralık 2014 - YoktuQ.
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yEDiTEpE FAKToR|NG ANoNiM şinxeri

3,ı ARALıK zoıs rlniHi irigıniylE
r iııaıısıı TABLoLARA iıişxi ıı Aç ı KLAyıcı N oTLAR
(Tutarlar, aksi be|irtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

BANKALAR

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

TP

vadesiz mevduat 479

2.586 479

9. TERS REPo işı-rruıı_eniıloEN ALAGAKLAR

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur).

1o. SATILMAYA HAZ|R F|NANSAL VARLIKLAR (Net)

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur).

11. FAKToRİNG ALACAKLAR| , BORçLAR|

a. Fakto,ring Alacakları

3,1 Aralık 2015 3f Aralık 2014

TPYPTP

Kısa vadeli iskontolu faktoring alacakları

Diğer faktoring alacakları

Yeniden yapıland ırılan faktoring alacakları

Faktoring alacakları faiz gelır tahakkuku

Faktoring alacaklarından kazanılmamış faiz gelirleri (-)

273,886

41j46
902

992

(12.91B)

2.769 173,227

23.854

948

868

(7.463)

5,50_:

304.008 2.769 191.434 5.503

1;1 Dövize endeksli TL faktoring alacağıdır,

Faktoring alacaklarının vadesel dağılımı:

3aylyıl
arası

1 yıl 5 yıl
arası

1 aya
kadar

23,407

3 aya
kadar

96.686

3 aya
kadar

179.985

3aylyıl
arası

6.699

1 yıl5 yıl
arasl

306.777

31 Aralık 2015

Faktoring Alacak|arı

31 Aralık 2014

't aya
kadar

3.025 196.937

AR7ı
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Faktoring Alacakları 6.926 92.795 94,1 9 1
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YEDıTEPE FAKToRiNG ANoNiM ŞiRKETi

31 ARALıK 2015 TAR|Hi irigeniyLE
riııııı saı- TAB LoLARA iı-lşxiN AçıKLAvıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirti|medikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

11. FAKToRING ALACAKLAR|/ BoRçLARI (Devamı)

a, Faktoring Alacakları (Devamı)

Faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Sektör Oran % Oran %

inşaat
Tekstil sanayii
Diğer hizmetler
petrol rafi neri ürünleri
Basım sanayii
Enerji üııeten madenlerin çıkarılması
plastik ürünleri üretimi

Gıda ve meşrubat sanayi
Diğer imalat sanayii
Haberleşme
Makina ve teçhizat
Kanşık faaliyetle(bitkisel üretirn ve hayvancılık birlikte)

Mobilya sanayii
Toptan ticaret ve komisyonculuk
Metal ana sanayii
Oteller
Karayolu yük taşımacılığı
Elektrikli ve elekiriksiz ev aletleri

Deri ve deri ürünleri sanayi

Diğer

Yo 23,76
% 14,28

% 11,54

Yo B,27
o/o 7,10
Yo 3,75
Yo 3,20
o/o 2,B7
o/o 2,85
o/o 2,06
% 1,99
o/o 1,67

% 1,56

Yo 1,45

Yo 1,36
0/o 1,32

Yo 1,11

To 1,11

Yo 1,04

Yo 7,69

Yo 28,26

% 16,63
0/o 7,96

% 15,30
% 0,18
% 1,11
o/o 2,45
0/o 1,29

% 0,01
o/o 1,81
0/o 0,54
0/o 2,U
% 0,7B
o/o 0,07
Yo 1,21

Yo 4,28
Yo 1,29
o/o 0,11

% 0,35
% 13,53

b. Faktoring Borçları

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, kısa vadelifaktoring borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Ara|ık 2014

YPTP

Faktoring borçları 10

10

Faktoring borçları, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş olup,

tutarları ifade etmektedir.

12. F|NANsMANKREDıLER|

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur).

13. KİRALAMA işrı,ı,ıı-rRiııoEN ALACAKLAR, BORçLAR

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur),

henüz ilgili faktoring müşterileri hesabına yatınlmamış
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YEDiTEPE FAKToRiNG ANoNiM ŞİRKETi

3,ı ARALıK 2015 TARİHi irigıniyı_t
riı,ıııısıı- TABLoLARA iı-işxiıı AçıKLAyıcı N oTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

14,

a)

oiĞen ıı-ecnKLAR / BoRçLAR

Diğer Alacaklar

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

YPTPYP

Muhtelif alacaklar
personelden alacaklar

M ahkeme m asr afl a r ı n d an al acakl ar

Diğer

176

95

B

73

149

77

31

41

176

b) Diğer Borçlar

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

YPTPYPTP

Muhtelif'borçlar

Satıcılara borçlar

Alacaklı geçici hesaplar

209

206

4

194

194

4

198210

15. TAKıPTEKıALACAKLAR

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, Şirket'in takipteki faktoring alacaklarının ve karşılıklarınln dağılımı

aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

TPTP

Takipteki alacaklar

Özel karşılıklar (-)

10,172

(B.655)

8.986

(7 23B)

Takipteki alacaklar, nçt 1.517 1.748

AR,]rı
ULusLAltAİtA$ı
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YEDiTEPE FAKToRiNG ANoNıM şiRKETi

31 ARALıK 2015 TARİHi iriaaniyı_E
riı,ııı.ı snı- TAB LoLARA iı_işriru Aç ıKLAylcı NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

15. TAK|PTEKiALACAKLAR(Devamı)

Karşılık ayrılan faktoring alacaklarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Toplam
takipteki takipteki
faktoring Ayrılmış faktoring Aynlmış
alacağı karşılık alacağı karşılık

Toplam

Vadesi 1-3 ay geçen

Vadesi 3-6 ay geçen

Vadesi 6-'l2 ay geçen

Vadesi 1 yıl ve üzeri geçen

1.294
707
971

7.200

(1.294)
(707|
(971)

(5.683)

508
639

6.5,16

1.323

(508)

(481)

(4,926)

(1.323)

3,1 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle faktoring alacakları karşılığı hareketleriaşağıdakigibidir:

31 Aralık 31Aralık
2015 2014

Açılış bakiyesi, 1 Ocak

Dönem gideri (Not 39)

Devredilen alacaklar (-)

Konusu kalmayan karşılıklar

Silinen karşılıklar

(7.238}

(2,97?,}

1.555

(4.563)

(5,955)

2,125

967

188

Kapanış bakiyesi (8,655) (7.238)

(') Şirket toplam 2,,l25 -TL tutanndaki vadesi geçmiş ve tamamı için karşılık ayrılmış faktoring alacağını gelir paylaşımı
yöntemi ile Final Varlık YönetimiA.Ş.'ye devretmiştir,

16. TüREV F|NAN§ALVARLıKLAR VE YüKüMLüLüKLER

Yoktur, ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

17. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATlRlMLAR (Net)

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

18. BAĞU oRTAKLIKLAR (Net)

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

19. işrinaxı-en 1uet1

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

20, işonrıxı-ıxLıRl(Net)

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur,) AııTı
uLuSLARARA3| l
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yEDlTEpE FAKToRiNG ANoNlM şinxEri

3,t ARALıK zoıs rRnigi irigıniyı-r
riıtRıısıı- TAB LoLARA it-işxiıı Aç ıKLAyıcı N oTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştiQ

21. rvııooiDURAN VARLıKLAR (Net)

01 ocak _ 31 Aralık 2015 ve 2014 dönemine ait maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2014 469 157

Mobiiya ve

ilaveler

Çıkışlar (-)

6361 2

31 Aralık 20't4 159362 1.051

ilaveler

Çıkışlar (-)

134 159322 6,t5

3'l Aralık 2015 852 318 ,1.666

Birikmiş Amortismanlar

1 Ocak 2014 37232

Amortisman gideri

Çıkışlar (-)

8772 3,| 190

3'l Aralık 2014 562357104

Amoilsman gideri

Çıkışlar (-)

2505482 114

31 Aralık 2015 155186

Net Kavıtlı Değer

1 Ocak 2014 330 616,t99

31 Aralık 2014 58173258

31 Aralık 2015 85416338,|

ULtjSLARAğjl§il
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YEDiTEPE FAKToRiNG ANoNiM şiRKETi

31 ARALıK 2015 TARltil irignniyı-e
rinnrusRı_ TABLoLARA iı_işxiru Aç|KLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

22, MADDİoLMAYAN DURAN VARL|KLAR (Net)

0'l Ocak - 31 Aralık 2015 ve 2014 dönemine ait maddi olmayan duran varlıkların hareket|eri aşağıdaki gibidir:

Maliyet Hakiar
1Ocak20'l4 112

ilaveler

Çıkışlar (-)

u:

31 Aralık 2014 172

ilaveler

Çıkışlar (-)
,o-:

31 Aralık 2015 278

Birikmiş İtfa Paylan
1 Ocak 2014 66

İtfa gideri

Çıkışlar (-)
,.:

31 Aralık 2014 84

İtfa gideri

Çıkışlar (-) ^:

3f Aralık 2015 125

Net Kayıtlı Değer
1Ocak2014
31 Aralık 2014 88
31 Aralık 2015 153

ART §gm
ULUSLARARAİiİ DE ;: ,M', "
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yEDiTEpE FAKToR|NG ANoNiM şinxEri

31 ARALıK zoı s rlniiıi irisnnivıe
r iııaı,ı sRı- TAB Lo LARA iı-işxiıtl AçıKLAyıc l NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştiQ

23. ırşiru Öoeı,ııvıiş cioenı_en

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

YPTPYP

Peşin ödenen sigorta giderleri

Peşin ödenen tahvil gicierleri

verilen avanslar

Diğer

Jb

238

784 -_ 15

--4

1.058

24. VERGıVARL|KVEYÜKÜMLüKLERı

a) Cari Dönem VergiVarlığı / Borcu

Türkiye,de, kurumlar vergisi oranı 2015 yılı için %20'dir (2014,.%2o). Kurumlar vergisi oranı kurumlann ticari kazancına vergi

yasrÜ,, gereğince indirimi kabul edilmÖyen giderlerin İlave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iŞtirak kazanÇlan

Ltisnası,'yatıİım indiriıni istisnası vb.) ve indirimlerin (arge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına

uygulanır. Kar dağıtı|madığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi

Kanunu,nda Değişiklik yapılması HakkındaKİnun ("5024 sayılı Kanun"), kazançlarını bilanço esasına göre tesPit eden gelİr veYa

kurum|ar vergisİmtıı<eııeflerinin finansal tablolarını 01 Ocak 2004 tarihinden başlayarak eniasyon düzeltmesine tabi tutmasını

ongdrmeldeolr. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için sÖn 36 aylık kümülatif enflasYon oranının (D|E

ır"rr artış oranının)o/oıoo'u ve son Ü a/ık entİasyon oranının (DİE TEFE artış oranının)%10'u aşmasıgerekmektedir. 2008,

2009 ve 2610 yıllan için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

Türkiye,deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleŞik kurumlara ödenen kar

paylarından (temettuıer; stopajyapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri0/o15 oranında

stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

şirketler üçer aylık mali karları üzerinden o/o20 (2014,. %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleYen ikinci aYın 14 üncü

ğunılne kadar beyan ecip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait oluP izleYen Yd verilecek

İurumlar vergisi 
-beyannamesi 

üz6rinden-hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiŞ geÇici

vergi tutarı kaİmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsuP edilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu isüsnalar aşağıda aÇıklanmıŞtır:

Yurtiçi İ ştirak KazançI ar ı İsilsnası:

Kurumların tam mükelletiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazanÇları (Yatırım fonlarının

katılma belgeleri ile yatııım ortaklıkları hiİse senetlerinden elde edilen kar paylan hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.

Emisyon Primi İ stisnas ı

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aŞan kısmından

sağlanan emisyon primi kazançlan kurumlar vergisinden istisnadır.

19

ı} Çğ-ı l* ji_r(
Ui_UsLARAiiA!İl ill DF,;:, :M,.,:

ANO|,ııI "'([ ,,YEİ,JiitiLıMALl



YEDiTEPE FAKToRiNG ANoNıM şiRKETı

3,ı ARALıK 2o15 TARiııi irieeniylr
riı.ıausıı_ TABLoLAti,A lı-işxiıı AçıKLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

24, VERGiVARLıK VE YÜKÜMı-Üxı-Eni (Devamı}

a) Cari Dönem Kuıumlar Vergisi (Devamı)

Y uıtdı şı İ ştirak Kazançlaıı lstlsnası

Kanuni ve iş merkezi Tiırkiye,de bulunmayan anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir şirketin sermaYesine, kazancın elde

edildiği tarihe kadar devamİı olarak en aİ nir yıı süreyle % 10 veya daha fazla oranda iştirak eden kurumların, bu iŞtiraklerin

kanun'i veya iş merkezinin bulunduğu ülke vergİ kanunİarı uyarınca en azo/o15 oranında (esas faaliyet konusu finansman temini

veya sıgortacıİık olanlarda en az, Tİrkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında) kurumlar vergisi benzeri vergi Yükü taŞıYan ve

eıde ejııoigi vergilendirme dönemine İıişı,ın y,İ* kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar TürkiYe'Ye

transfer eftikleri |ştirak kazanç|arı kurumlar vergisinden istısnadır.

Gayimenku;,1şfırak Hissesi Rijçhan HaRkı, Kurucu Senedive lntifa Senetlei SatıŞ Kazancı lsİjsnası

Kurumlann, en az iki tarn yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüÇhan hakkı, kurucu senedi ve

inüfa senetleri satışından oogan İazançlarının %75'i kurumlar vergisinden isüsnadır. lstisnadan Yararlanmak iÇin söz konusu

kazancın pasifte b,ır fon hesİbında tutÜması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. SahŞ bedelinin sahŞın

yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaYdıYla dönem kurum kazancından

indirilebiİder. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kar|arından mahsup edilemez.

Türkiyeide ödenecek veıgiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağ|amak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar

vergiii beyannameleri hesap döneminin kapİndığı ayı takip eden dördüncü ayın 2S'inci günü akŞamına kadar bağlı bulunulan

,.rği drirÖ.in. verilir. Bununla beraber, veİgi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kaYıtlarını inceleYebilir

ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

Transfer Fiyatland ırm ası

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun transfer fiyatlamasıile ilgili yen| düzenlemeler getiren 13. maddesi 0'l Ocak 2007

tarihi itibariyle yürürlüğe gİrmiş bulunmaktadır. AB ve OECD transfer fiyatiandırması rehberini esas alan ilgi|i madde ile biilikte

transfer Ryİtıaması ııJ ıığııi oÜzenıemelerde ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, kurumların iliŞkili kiŞilerle YaPtıklan

mal veyj hizmet alım ya da satımlarında emsalİerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veYa fiYat kullanmalan

gerekmektedir. Emsallere uygun|uk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya_hizmet alım ya da satımında uygulanan fiYat veYa

6edelin, aralarında noyıe niİ iıişrinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uYgun.olmasını İfade etmektedir,

Kurumlar, ilişkili kişileİile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedel|eri ilgili kanunda belirtilen

yontemleiden işıehin maİiyÖ1in.'.n 
-uyğun 

olanınİ kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uYgunluk ilkesi

İojİuıtusunoa tÖspit ecjilen fiyat ve nedjÜre ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin isPat edici kAğıtlar olarak

kurumlar tarafından sal<lanmİsı zorunlu kılınmıştır. Ayrıcİ, kurumlar bir iıesap dönemi iÇerisinde iliŞkili kiŞiler ile YaPtıkları

işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır,

ULUtiLARARA§lB
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yEDiTEpE FAKToRiNG ANoNiM şlnreri

31 ARALıK zoıs uniııi irignniylE
r i ı,ı e ru se ı_ TAB Lo LA RA i ı_i şxi ı,ı Aç l K LAyl c ı N oT LA R

1ruiarıar aksi belirtilmediı<çe öin Türk Lırası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

24. VERGİVARLıx vç yÜxÜıııı_Ürı-Eni (Devamı)

a) Cari Dönem VergiVarlığı / Borcu (Devamı)

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle finansaldurum tablosunda yer alan cari dönem vergi varlığı/ borcunun

detayı aşağ ıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kurumlar vergisi karşılığı

Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)

(5 660)

3.969

(5.347)

4.978

Cari dönem vergi vartiğı / (borcu} (1,691) - (369)

b) ErteIenmiş Vergi VarIığı lBorcu

şirket ertelenen vergi var|ık ve yükümlülüklerini _finansal 
durum tablosu kalemlerinin uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarl ve yasal finansal tablolar arasındaki farkiı degerlendirmeler sonucunda ortaya Çıkan geÇici farkların etkilerini

dikkate alarak hesaplamaktadır.

Gelecek dönemlerde gerçekleşecek uzun vadeli geçici farklar üzerinden yükÜmlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen

vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran 0/o20'dır,

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergivarlık ve yüküm|ülüklerinin yürürlükteki

vergi oranlan kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

Kümülatif Geçici Farklar Ertelenmiş Verg!_
31 Ara]ık 2015 31 Aralık 2014 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ertelenen veroi varlıklai,ı:

Kıdem tazminatı karşılığ ı

Kullanılmamış izin karşılığı

Masraf karşılığı

Muhtemel risk karşılığı

Şüpheli alacak karşılığı

Kazanılmamış faiz gelirleri

(55)

(1 75)

(101)

(5,500)

(3.650)

(12.918)

(22\

(125)

(101)

(2 500)

(3.939)

(7.463)

11

35

20
,l 

.,100

730

2.583

4

25

20

500

788

1.492

Ertelenen verqi vükümiülükleri:

Maddi ve maddi olmayaıı duran varlıklar, net
(4)(1 2)22ol

oz zz (ızt (+ı

AşTıl
ULUSLARARASİ f

İ(

. ıl\
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Ertelenen verqi varlıki:,ı, net
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YEDıTEPE FAKToRiNG ANoNıM şıRKETı

31 ARALıK 20,15 TAR|Hi irignniylE
riııııısıı- TABLoLARA iı-işxiH AçıKLAyıcı N 0TLAR
(Tutarlar, aksi belirti|medikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL') olarak ifade edilmiştir)

24,

b)

VERGi VARL|r vE yÜxÜ ıvıı_Üxı-Enİ (Devamı)

Ertelenmiş Vergi Varlığı / Borcu (Devamı)

Ertelenmis verqi aktifi / (pasifi) hareketleri 31 Aralık 20,15 31 Aralık 2014

1 Ocak, açılış bakiyesi

Ertelenmiş vergi (gider)/geliri
yuvarlama farkı

2.825
1.642

1.151

1.675

(1)

Kapanış bakiyesi

c) Sürdürülen Faaliyet Vergi Karşılığı

Kar ue zarar tablolarında yer alan vergi karşılığı aşağıda özetlenmiştir:

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak. 31 Aralık
2015 2014

Cari dönem vergi geliri / (gideri), net

Ertelenen vergi geliri/ (gideri), net

(5.660)

1,642

(5.347)

1.675

(4.018) (3.672)

Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

31 Aralık 2015 31 Ara]ık 2014

YPTP

Gelir Vergisi

BSMV

Damga Vergisi

KDV

Ödenecek SGK primlei,i

369

541

10

8

198

279

264

7

7

114

1.126

25. D|ĞER AKTiFLilR

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

ARTı tı
ULUsLARARASl 8/
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YEDıTEPE FAKToR|NG ANoNıM şıRKET|

31 ARALıK 2015 TARİHl irieıniyı_r
riı,ıııı sRl TABLoLARA iı_işxiıt AçıKLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

26. sATış AMAçLı ELDE TuTuLAN vE DuRDuRuLAN FMLİYETLERE Iı_lşrIH VARLIKLAR (Net)VE BORÇLAR!

a) Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar (*)

Yoktur (3'l Aralık 2014 - Yoktur).

b) Durdurulan Faaliyetler

Yoktur (31 Aralık2014 - Yoktu$.

27. ALıNAN KRED|LER

31 Aralık 2015 31 Aralık 20,t4

YP

Yurtiçi bankalardan kuIlanılan krediler

Yurtdışından kullanılan krediler

Faiz tahakkuku

173.207

13.600

1.031

() 2 83]

()53

123.973 () 4.390

9,275

520 (-)267

187.838 2.884 133.768

(*) Dövize endeksli TL kredidir.

28. iHnaç eoiı-rN MENKuL KIYMETLER (NeQ

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

YP

lhraç edilen menkul kıymetler

Bonolar
Tahviller

İhraç edilen menkul kıymet ihraç farkları

Bonolar
Tahviller

lhraç edilen menkul kıyınet faiz reeskontlar

Bonolar
Tahviller

42.000
25.000
17,000

(648)

(648-_

68

68

41.420

Şirket tarafından ihraç e,iilen borçlanma araçlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

Bono
Bono
Tahvil

Vade
22 Eylül 2015 1 5 Mart 201 6

9 Aralık 201 5 1 Haziran 2016

31 Mart 2015 27 Eylül 2016

9 Aralık 2015 6 Aralık 2017

Tutar Faiz Oranı
15.000 %13,36
5.000 % 13,39

17.000 Yo 14,62

5.000 % 14,55

ödemesi
Yoktur.
Yoktur,

91 günde bir kupon ödemelidir.

llk kupon ödemesi 30 Haziran 201S'da

yapılmıştır.

91 günde bir kupon ödemelidir.

llk kupon ödemesi 09 Mart 2016'da
yapılacaktır.

AR ğ-

ULUSLARARA§l

Tahvil

YE liJt li,,l Ll lvlA Ll illÜ

trR
0F l:];M i :-

lO|,ılt 
-"'([,,

36/55



YEDıTEPE FAKToRlNG ANoNıM şiRKETl

3,1 ARALıK 2015 TARiill irigıniyı-E
riııaıı saı_ TABLoLARA lı_lşxiıı AçıKLAvIcı NOTLAR
(Tutar|ar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

29. DIĞER YABANC| KAYNAKLAR

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktu$.

30. BoRç VE GIDER KARş|L|KLARı

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kıdem tazminatı karşı|ığı

İzin karşılığı

Masraf karşılığı

Muhtemel risk karşılığı

55

175
,l00

5.500

22

125

101

2,500

5.830 2.748

Ç ahş an H aklan Y ü küm lülüğü Karşılğı

Kıdem Tazminatı Karşıl ığ l

Yürürlükteki iş Kanunu hükümleri uyarlnca, çalışanlardan kıdem tazminahna hak kazanacak Şeki|de iŞ sözleŞmesi sona

erenlere, hak kazandıkiarı yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. AYrıca, halen Yürürlükte bulunan 506

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 larih,2422 sayılıve 25 Ağustos 1999 tarih,4447 saYı|ıYasalar ile değiŞik

ooincı mjooesit,iı,rn, gereğince kıdem tazminatını alarak iştÖn ayrılma hakkı kazananlara da Yasal kıdem tazminatlarını

ödeme yükümlü|üğü bulunmaktadır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, yıllık tam olarak 3.B28,37.-TL (31 Arahk 2014: Tam olarak 3.438,22.'

TL) tavanına tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlü|üğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karŞılığı, Şirket'in, ÇalıŞanlann

emekli olmasından ı<ayna[lanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi YoluYla

hesaplanmaktadır. UMs 19 ("çaİşanlara Sağlanan Faydala/'), Şirket'in yükümlülüklerinİn, tanımlanmıŞ faYda Planları

kapsamında aktüeryal değer|eme yöntemleri İullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toPlam Yükümlülüklerin

hesaplanmasında kullan ılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım, her hizııet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. DolaYısıYla,

uygulanan'iskonto oranı, geİeceİ enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonrakibeklenen reeloranıifade eder, Bu nedenle, 31

nrİııı< zoıs tarihi itibaııyİa, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaYnaklanacak

muhtemel yükümlülüğiinün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İ|gili finansal durum tablosu tarihlerindeki karŞılıklar,

yıllık % 6,5b enflasyo-n (31 Araİık 2014,.'k 5)ve % 10,B8 iskonto oranı (31 Aralık 2014: % 8 varsayımlarına göre yaklaŞık 7o

Z,ıı 1ıı Aralık 20İ4: ı6 2,s6) olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Bu hesaplamada

oİtaya çıı<an yükümlülül< üzerinden isteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket'e kalacak olan kıdem tazminatı

tutarlarının tahmini oraııı da dikkate alınmıştır.
31 Aralık

2015
31 AraIık

2014kıdem tazminatı
1 Ocak
Hizmet maliyeti
odenen tazminatlar

22
,:.

10

66
(54)

55Dönem sonu
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yEDiTEpE FAKToRİNG ANoNiM şinxeri

31 ARALıK zoıs raniHi irieıniyı_E
riııaıı sıı- TAB LoLARA lı-işxlH AçıKLAylcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtitmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak İfade edilmiştir)

31. SERMAYEBEİiZER|KREDıLER

Yoktur, ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

32. ÖzrıYı,ıRxı_en

32.1. Ödenmiş sermaye ve sermaye yedekleri

şirket,in çıka(ılmış ödenmiş sermayesi 41.800.-TL olup beheri 1.- TL (tam olarak) olan 41.B00.000 adet PaYdan oluŞmaktadır.

(31 Aralık 2014: 41,800.,TL / 41.800.000 adet pay)

Pa! sahipleri ve pay oranları aşağıda belirtilmiştir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Adısoyadı,Unvanl m@
Fevziöztürkmen
lsmail Öztürkmen
Halilöztürkmen
yavuz Öztürkmen
VuralGüngördü
Burçin Yücel

% 98,99 41,379 % 98,50 41.171
>1 418>1

>1

418

1

>,| 1

>1 1

>1 209

>1 1

>1 1

sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

32.2. Sermayeyedekleri

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 , Yoktur,)

32.3,a Kar veyaZarardayeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veYa Giderler

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

32.3,b Kar veya Zararrja yeniden Sınıf]andırıtacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veYa Giderler

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

32,4, Kar Yedekleri

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
YPTP

Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

4.377
285

ART
ULU§LARARA

Ğgn
§|;ı DF ;l
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yEDlTEpE FAKToRING ANoNiM şlnxprl

31 ARALıK zoıs ıaniııi irigıniylE
riıııruseı- TABLoLARA iı-işxlu AçıKLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL') olarak ifade edilmiştiQ

32. ÖzxıyılRxı-AR(Devamı)

32.5. Geçmiş Yıllar l(ar veya Zararı

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
YPTP

Geçmiş yıllar karı l(zararı\ 13.B54

13.854

32,6. Ana Ortak]ık Dışı Paylar

Yoktur. ( 31 Aralık 2014- Yoktur.)

33. FAKToRıNGGELıRLERi

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak. 31 Aralık
2015 2014

Faiz gelirleri

Ücret ve komisyon geliıleri

46.722

10.414

48.B13

4.633

57,136 53.446

34, F|NANSMANKItEDıGELıRLER|

Yoktur. ( 31 Aralık 2014 - Yoktur.)

35. KiRALAMA GELiRLER|

Yoktur. ( 01 Ocak - 31 i\ralık 2014 - Yoktur.)

36. FıNANSMANGlDERLERı

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak, 31 AraIık
2015 2014

Kullanılan kredilere öcjenen faizler (Yurtiçi)

İhraç edilen menkul kıi,;1.''.r. verilen faizler

Ücret ve komisyon gicicrleri

(18.046)

(3.439)

(513)

(19,483)

(1 37)

JtRT G§R
üF ı7uLuSLAR

ıM\l
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YED|TEPE FAKToRiNG ANoNiM şıRKET|

31 ARAL|K 2015 TARİHi irieıniyı-E
riııııısRı_ TABLoLARA iı-işxi ı,ı Aç lKLAylcı N 0TLAR
(Tutarlar, aksi belirti|medikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

37. ESAS FAALiYET GıDERLERI

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak, 31 Arahk
201 5 2014

Personel giderleri

Kıdem tazminatı karşılığı gideri

Genel işletme giderleri

Kira gideri

Taşt araç gideri

Amorlisman ve itfa gideleri

Temsil ağırlama giderleri

Haberleşme giderleri

Bilgiişlem giderleri

Vergi, resim harç gicierleri

Kırtasiye giderleri

Denetim ücretleri

Aidat, bakım onarım gideri

Mahkeme, noter gide rleri

Elektik, su ye /s,nnıa giderleri

Mutfak gideteri

D iğer gen el y ön etim gid erleri

(7 548)

(82)

(3.940)

(783)

(294)

(291)

(291)

(378)

(55)

(159)

(139)

(158)

(242)

(316)

(45)

(67)

(722)

(5.497)

(55)

(2.743)

(552)

(260)

(208)

(235)

(241)

(41)

(93)

(69)

(228\

(209)

(181)

(37)

(43)

(346)

{,l 1.570) ______l!lgğt

38. oiĞpn FAAL|YET GELiRLER|

,l Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
2015 2014

Kambiyo işlemleri karı

Bankalardan elde ediIeı faiz geliri

Diğer

1.452

537

577

2

8

1,989

HA §R
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yEDlTEpE FAKToRiNG ANoNiM şiRKETl

31 ARALıK zoıs reniiıi irisıniyı_e
piı.ılH sıı- rıB Lo LAp.A iı-işxiH Aç ıKLAyıcl N oTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

39. TAKıPTEK|ALj\CAKKARşlLıĞl

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak, 31 Aralık
201 5 2014

Faktoring alacakları özel karşılık gideri (,)

Konusu kalmayan karşılıklar (+)

(2.972)

1.555

(5.955)

967

laktgllu_4acg!g!_ozel karalık gider

40. DİĞER FAALiYüT cioEnı-Eni

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak, 31 Aralık
20,15 2014

Kam biyo işlemleri zar ar ı

Diğer karşılık giderleri

Muhtemel isk karşılığı

M asraf gi,der karşılı ğ ı

(1.180)

(3.000)

(3.000)_

(289)

(2.586)

(2.500)

(86)

41. HİssE BAşINA KAZANç

,l Ocak - 31 Arahk 1 Ocak - 31 Aralık
2015 2014

Dönem başı itibariyle tedavüldeki

hisse senedi adedi topIamı

Çıkarılan bedelsiz hisse senetleri

Öönem sonu itibariyle tedavüldeki hisse senedi adedi toplamı (Not 32.1)

41.B00

41 800

41.800

32.000
9.B00

41.800
38.041Tedavüldeki hisse senedinin ı ortalama adedi

15.942 14.583

lli_.." brs*r, kdr / ürrrar) % 38,14 o/o 38,33 %Hisse başına kar / (z:.iar) %

Şirket'in karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

EĞER
DE;f ,,M\l

YElüllNLlMAL| iKANOItlf,..'lKLll



yEDiTEpE FAKToRiNG ANoNiM şinxeri

3,1 ARALıK zoıs rnniııi iriganiyı-E
riı,ııH sıı TABLo LA I].A ilişxil Aç ıKLAylcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi beli(ilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

42, iı-işxiı-iTARAFAçıKLAMALARı

42.1, İlişkili laralarcan A]acaklar

Yoktur. (31 Aralık 2014 - Yoktur.)

42.2. İlişklllTaraflara Borçlar

Yoktur. (31 Aralık 2014 - Yoktur.)

42,3. İllşrlli laı:atlartjan Alınan Teminat, lpotek ve Kefaletler

Yoktuıı. (31 Aralık 20,14 - Yoktur.)

42.4, hişkill laraflara Ödenen (Giderler)

Yoktur. (31 Aralık2014 - Yoktur.)

42.5 İlişl<ili Taraflarc.lan Alınan (GelirleQ

Yoktur. (1 Ocak - 31 Aralık 2014 - Yoktur. )

42,6. Üst Düzey Yöneticilerine Ödenen Ücret ve Benzeri Menfaatler

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
2015 2014

ucret ve benzeri menfı;atler 1,057

1.057

43. KOŞULLU VARLİK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

43.1. Bilanço Dışı Yüiıümlülükler

a) Alınan Teminaiıar

31 Aralık 2015 ve 3,1 Aialık 2014 tarihleriitibariyle, Şirket'in faktoring alacaklarına karşılık alınan teminatlar aşağıdakigibidir;

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

YP

Müşterilerden alınan tcıninat çekleri & senetleri

Müşterilerden alınan kcfaletler

Müşteriden alınan ipoteİler

Müşteriden alınan rehiııler

1.536.5B8

2.320,542

34.800

1.000

2.564

1.331.014

62,500

100

464

582

3.892.930 1 .396.178

Sayfa42l 55 YEidıNLlM
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yEDlTEpE rRxıonirı c ıuon irvı şinreri

3,ı ARALıK zoıs raniHi irigınivıE
piı,ııH sıı- TABLo LAp.A iı-işxiı,l Aç ıKLAyıc ı NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

43. KOŞULLUVARLİKVEYÜKÜMLÜLÜKLER

43,1. Bilanço Dışı Yükümlülükler

b) Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ)

3'l Aralık 2015 3'l Ara!ık 2014

TPYP

verilen teminat mektubu

43.2. Emanet Kıymetier

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, Şirket'in faktoring alacaklanna alınan emanet kıymetler aŞağdaki gibidir;

31 Aratık 2015 31 Aralık 2014

334

YPTP

Müşteri çekleri & senetleri 285.504 7.5,t9 215,072 16.321

285.504 7.519 215.072

44. TAAHHÜTLER

Yoktur. (1 Ocak - 31 Aralık 2014 - Yoktur, )

45. FlNANsAL ARnçLARDAN KAyNAKLANAN RlSKLERiu ııirgı_İĞivE DÜzEyl

Risk Yönetimi Amaçları ve Prensipleri

şirket,in en önemli finansal araçları, faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar, banka kredi|eri, tahvil borcu ve iliŞkili

İaraflardan kullanılan fonlan içeren finansal borçlardır. Bu finansal araçların en önemli amacı Şirket ana faaliYetini Yürütmek ve

şirket,e finansman kaynağı sağlamaktır. Şirket'in finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite

rjski, kur riski ve kredi riskidir. şirket 
yönetimi aşağıda özetlenen risklerin her birini incelemekte ve aşağıda belirtilen Politikalan

geliştirmektedir.

Kredi riski, karşılıklı ili;,iıi içinde olan taraflardan birinin bir finansa| araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi

sonucu diğer taİafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini bel|i taraflarla yapılan iŞlemleri sınırlandırarak

ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket prosedürleri uyannca

krediİ çalışmak isteyerı lüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından geçiri|mekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Ayrıca

alacaklar sürekli takip e,]ilerek Şirket'in şüpheli kredi / alacak riski minimize edilmektedir.

Finansal durum tablosuiıda taşınan değerler Şirket'in maksimum kredi riskini yansıtmaktadır.

16.321

43/55



YEDiTEPE FAKToRiıo ıııoıiıı şinxeri

31 ARALıK 2015 TAnlııi lrlseniylE
rlNıHseı_ rınuorınn iı-işxiı,ı AçıKLAylcı NoTLAR
(Tutarlar, ak§i belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiŞtir)

3l Aıahk 2015

Alacaklaİ
Banıalırda

tutulen
mevduat

Vadoy€ kadar
elde tutulacakFaktoıinq alacaklan Taldptehi alacaklar Finan3man krediıeri Dığer acakla]

lıiştıi
Taraf

Diğer
Tara'

lllşkıli
Tdral

DiğeI
'l araı

lli9kili
Taraf

DiğEr
Taraİ

lıışııi
Taral

Diğer
Taral

yaıınmlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz

kıllian a2ami kredı riski(A+Brc+D+E)
306.777 1.517 176 2.586

- Azami iskin teninat, vs ile gi)vence

aftına alınnıs ksmı
33.797 2.003

A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamlş i]nansa|
v2rlık|rnn net dpffcrdpöpri

306.777 176 2.586

- Net değein teninaı, vs ile
altüna alınmış kısnü

B, Koşullan yeniden görüşülmüş bul0nan,

aksi taktirdğ vedesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak fi nansal
varhılann deffer deöeri

C. Vadesi qeçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış vafilklann net

- Net değein teminaL vs ile
dl\Dh.A ellıhA ehnmıs klafrı

33.797

0. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıklann
npi dpf,erdeöErleri

1.517

-Vadesi geçmiş (brüt deflerdeğeri) 10.172

- Değer düşük|üğü (-) (8,655)

. Nel değein teminal, 6 ile
cc eltna ahnmüs kJsnü

2,003

- Vadesi geçmemiş {brüt defter değeri)

- Değer düşüklüğü {-)

- Nel değein tffiinaı vs ile

E. Bjlanço dlşı kredi riski içeren unsudar

Açı AşR
tJLu§LARAİ.x |Z DF J: ,Mttr

''l([ ı i
Y§i,tıriLiMALl ANO|ııll



YEDlTEPE FAKToRiNG ANoNlM şiRKETi

3,t ARALlK 20l5 TARiHı lTlBARIYLE
FiNANsAL TABLoLARA iLlşKiN Açlü(LAYlcl NOTLAR
(Tutarlar, aksıbelirtilmedikçe Bin Türk Lirasl ("Bin TL') olarak ifade edilmiştir)

31 fuaİk 2014

Alacaklar
8anİalardı

tululan
mevdust

vsdgyo kadar
Gldo tufulacakFakorinq alacaklırı Taklpteki alacaİlar Finansman kredileıl Diğ€, alecaklar

hirkiıi
Tara'

0iğer
Tara'

lıişıiıl
İaral

Diğer
Taraf

hışıili
Tral

Diğrİ
Tara'

lıişıılı
Taral

Diğ.r
Taral

yatnmler

Rapor|ama tarihi itibariyle maruz
lrhhrn rr.ni kr.di ri§kilA+B+c+D+E}

196.937 1.718 1/ı9 479

. Azani dskin lemind, vs ile gt)vence
elhn, elınmıİ k'sfrı

60.852 1.748

A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamlş f nansal
v.iı!l.n^ nAi d.ftEr d.ö.ri

196.937
149 479

erin tminal. vs ib 60.852

B. Koşullan yeniden görüşüImüş bulunan,

aksi takdird€ vadesi ggçmış Veya değel

düşüklüğüne uğramış saylıacak fnansal
v!r|ıLlrnn deftpr dcöed

c. Vadesl geçmiş ancak değer

düşüklüğüne uğramanış var|ıkların nel
fleicr daörri

- Net değeıinteninal, vs ile
1 AlhnA ıhnm§ hsml

D. De

net dü

er düşüklüğüne uğrayan varllklann

ier deöerleri
1.748

_ Vadesi geçmiş (brüt dener değeri) 8,986

- Değer düşüklüğü (-) (7.238)

- Neı dgğgin temi.aal, § ile
ce el[ıne elınmrs küsmı

1.748

- Vadesi geçmemiş (bfiit defrer değeri)

- oeğer düşüklüğü (-)

- Net değain lffiinaı vs ile
e ellıne elınnüs kısmı

E, Bi|anço dlşl kredi riski içeren Unsurlar

Sayfa 45 / 55
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YEDıTEPE FAKToRıNG ANoNıM şiRKETi

31 ARALıK 2015 TAR|Hi irigıniyı-E
riruırusaı- TABLoLARA iı-işxiH AçıKLAyıcı NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

45. F|NANsAL ARAçLARDAN KAyNAKLANAN RisKLER]ıı ııireı_İĞi vE DÜzEyl

Risk Yönetimi Amaçlaıı ve Prensipleri (Devamı)

Likidite Riski:

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluŞlarının vermiŞ olduğu

kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı finansal durum tablosu tarihinden vade tarihine kadar geçen sÜre

dikkate alınarak gösterilmiştir. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleriitibariyle türev olmayan finansalyükümlülüklerin vadesel

dağılımı aşağıda verilmiştir.

31 Aralık 2015

sözlesme uyafl nca vadeIer
Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit çıkışIar,
topıamı

l=l+|l+lll+lV)
3 aydan
kısa (l)

3-12ay
arası (ll)

1-5 yıl
arası (lll)

5 yıldan
uzun (|V}

Türev Olmayan Finansal
yükümlülükleı 232.478 233,126 183.1 28 44.884 5.114

Alınan krediler 190.722 190.722 167.724 22,884 114

Faktorinq borçları 336 336 336

lhrac edilen menkul kıymetler 41.42a 42.068 15.068 22.000 5.000

Beklenen vadeler
Defter
Deöeri

Beklenen
nakit çıkışlar

toplamı
{=l+ll+lll+lV)

3 aydan
kısa (l)

3-12ay
arası (ll)

1-5 yıl
arası (lll)

5 yıldan
uzun (lV)

Türev Olmayan FinansaI
yükümlülükler 210 210 210

Diğer borçlar 210 210 210

31 Aralık 2014

sözlesme uyarınca vadt:ler
Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınGa

nakit çıkışlar
toplamı

(=l+ll+lll+lV)
3 aydan
kısa {l)

3-12 ay
arası (ll)

1-5 yıl
arası (lll)

5 yıldan
uzun (|V)

Türev Olmayan Finanse]
yükümlülükler 138.435 138.435 138.202 61 172

Alınan krediler 138.425 138.425 1 38.1 92 61 172

Faktorino borçları 10
,10

10

Beklenen vadeler
Defter
Değeri

Beklenen
nakit çıkışlar

toplamı
{=|+||+|||+|V)

3 aydan
kısa {l)

3-12ay
arası (ll)

1-5 yıl
arası (]ll)

5 yıldan
uzun (lV)

Türev Olmayan Finans;
yükümlülükler 198 198 198

Diğer borçlar 198 19B 198



YEDıTEPE FAKToRiNG ANoNıM şıRKET|

31 ARALıK 2015 TAR|Hi irienniyle
riHaıısnı- TABLoLARA iı_işxiıı AçıKLAyıcl NoTLAR
(Tutarlar, aksi belifflmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

45. FlNANsAL ARAçLARDAN KAyNAKLANAN RlsKLERİı'ı ııireı-lĞiVE DüzEyl (Devamı)

Risk Yönetimi Amaçları ve Prensipleri (Devamı)

Piyasa Riski:

Piyasa riski faiz oran|arında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve

Şirketi olumsuz etkileyecek değişim|erdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerden oluşmaktadır.

a) Döviz Pozisyonu Tablosu ve İlglll Duyarlılık Analizi

Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin yerel para birimine çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle,
kur riskine maruzdur. Şiı:ke! kur riskini döviz bakiyeleri pozisyonu analizi ile izlemektedir.

3,t Aralık 2015 31 Aratık 2014

Döviz cinsinden varlıklar (*)

Döviz cinsinden yükümtülükler (-) (-)
2,769

(2.884)

5,503

(4.657)

Net döviz pozisyonu (1 15)

(-) Dövize endeksli faktoring alacakları
(**) Dövize endeksli banka kredileri

ULUSLARARA
YEİrlNLl MALıM
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YEDiTEPE FAKToRiı,lG ANoNİM ŞiRKETİ

31 ARALıK 2015 TAR|Lii irignniyı-E
riıııHsıı- TABLoLARA iı-işxiı AçıKLAyıc ı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

oöviz pozisyoNu TABLOsu
31 Aralık 2015

TL Karşılığı
(Raporlama
para birimi)

(,000)
ABD DoIarı

r000)
AVR0
(,000)

GBP
{,000)

1. Faktoring Alacakları 2.769 761 175

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

3. Diğer

4. Dönen Varlıklar (1"ü,2+3) 2.769 761 175

5. Faktoring Alacakları

6a. Parasal Finansal Vadıklar

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

7. Diğer

8. Duran Varlıklar (5+6+7)

9. Toplam Varlıklar (4+8) 2,169 761 175

10. Faktoring Borçları

1'l. Finansal Yükümlü|ükler 2.884 796 ,lB0

12a, P arasal 0lan Diğer Yükümlülükler

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler

13. Kısa Vade]i Yükünılükler (10+1 1+,t2} 2.884 796 180

14. Ticari Borçlar
'l 5, Finansal Yükümlülükler

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (,l4+lS+t0)

18. Toplam Yükümlüiiikler (13+17) 2,884 796 180

19. Bilanço Dışı Türev Araçlann Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu ('t9a-l9b)

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Urünlerin
Tutarı
1.9b. Pasif Karakterli Biianço Dışı Döviz Cinsinden Türev
urünlerin Tutarı

20. Net Yabancı Para',Iarlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (9.

1 8+1 9)

(1 15) (35) (5)

21. Parasal Kalemier ıjet Yabancı Para Varlık / (YükümlüIük}
Pozisyon u (= l + 16+ §+ j 3- 10-1 1 -12a_1 4_1 5_,l 6a)

(1 15) (35) (5)

22, DövizHedge'i içii,ı Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Dcğ,;ii

23. Döviz Varlıklaı;n , edge Edilen Kısmının Tutarı

24. DövizYükümliiiü;,,erin Hedge Edilen Kısmının Tutarı

25. lhracat

26. İthalat

uLU§LARARASl
YEfılif{LıMALl MÜş



YEDıTEPE FAKToRiNG ANoNıM şIRKETı

31 ARALıK 2015 TARIHl irigffiiylg
riıııııseı_ TABLoLA RA iı_iş xiıı AçıKLAvıcl NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

oöviz pozisyoNu TABLOsu
31 Aralık 2014

TL Karşıtığı
(Raporlama
para birimi)

{,000)

ABD Doları
(,000)

AVR0
('000)

GBP
{,000)

1. Faktoring Alacakları 5.503 2.373

2a.Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

3. Diğer

4. Dönen Varlıklar (1+i+3) 5,503 2.373

5. Faktoring Alacakları

6a. Parasal Finansal Varlıklar

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

7. Diğer

8. Duran Var]ıklar (5+6+7)

9. Toplam Varlıklar (a+a1 5.503 2,373

10. Faktoring Borç|arı

11. Finansal Yükümlülükler 4.657 1.979 24

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

12b. Parasal O|mayan Diğer Yük.ler

13. Kısa Vadeli Yüküııılükler (10+11+12) 4,657 1.979 24

14, Ticari Borçlar

1 5. Finansal Yükümlülükler

16 a, Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
'l6 b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler

1 7. Uzun Vadeli Yü k,j rnlülükler (14+1 5+1 6)

18. Toplam Yükümiü;ikler (13+17} 4.657 1.979 24

19. Bilanço Dışı Türe; Araçlann Net Varlık / (YükümIülük)
Pozisyonu (19a-l9i;)

19a.Aktif Karakterli Biianço Dışı Döviz Cinsinden Türev Urünlerin
Tutarı
'l9b. Pasif Karakterli Eıianço Dışı Döviz Cinsinden Türev
ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Pai; Yarlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (9-
,|8+19)

846 394 (24l

21. Parasal Kalemitı , iet Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (={+12+$ 

"a-10.11-12a.'l4.'t5.16a)

846 394 (24l

22. Döviz Hedge'i i;' , KullanıIan FinansalAraçların TopIam
Gerçeğe Uygun Dı:, ,

23. Döviz Varlıklar:,; , :tge Edilen Kısmının Tutarı

24. Döviz Yükümli]i. ,,i,in Hedge Edilen Kısmının Tutarı

25. lhracat

26. lthalat

uLUsLARARAj
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yEDiTEpE FAKToR|i jG ANoNiM şinxEri

31 ARALıK zoıs rnniıi irigıniylE
rlııııı sıı TAB LoLAiiA iı_işNitı Açl KLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin Tt") olarak ifade edilmiştir)

45. FiNANsAL ARA(]LARDAN KAyNAKLANAN RlsKLERiN NlTELiĞivE oüzEyi (Devamı)

Kur Duyarlılık Analizi

Kuru Riski:

şirket kur riskinin belirienmesinde periyodik olarak hazırlanan döviz pozisyonu tablolannı kullanmaktadır. Döviz PozisYonu

oiı<ı<ate alınarak, dövız kurlarındaki aşağı veya yukarı yönlü değişimlerden kaynaklanacak kur farkı hesaPlanarak maruz

kalınan kur riski dönenısel olarak ölçülmektedir.

Kur riski, döviz cinsinden yükümlülük ve vaı:lıkların dengelenmesi yoluyla kontrol edilmektedir. Bu kapsamda gelecek ara

finansal dönemlerde dövize duyarlı varlık ve yükümlüklerde meydana gelebilecek değişimler göz önünde bulundurularak döviz

pozisyonu tahmin edilı,ııektedir. Yapılan döviz pozisyon tahminleri sonrasında mevcut piyasa koşulları ve beklentiler dikkate

alınaİak kullanılabilecej< türev ürün ve işlem hacmi belirlenmektedir. Şirket döviz pozisyonunun açık olması durumunda net

döviz alıcısı, kapalı olması durumunda ise net döviz satıcısı pozisyonuna girerek türev işlemlere başvurmaktadır.

Şirket'in kur riskine diıyarlı finansal varlıkları döviz cinsinden nakit değerler (kasa, bankadaki mevduat), döviz cinsinden

faktoring alacakları ile döviz cinsinden diğer alacaklar ve dönen varlıklardır. Kur riskine duyarlı finansa| borçlar ise döviz

cinsinden ticari borç|ar, dövize endeksli banka kredilerdir.

31 Ara]ık 2015 31 Aralık 2014

Bilanço Rapor
Tarihinde Tarihinde

Bilanço Rapor
Tarihinde Tarihinde

ABD $

AVRO €

GBP

2,3189

2,8207

3,5961

2,9076

3,1776

4,3007

2,9051

3,2525

4,2151

2,4342

2,7867

3,7235

Sayfa 50 / 55
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YEDlTEPE FAKToRlNG ANoNlM şiRKETi

3l ARALIK 20l5 TAnlxl lrleıniyle
FlNANSAL TABLoLlne lı_lşxlıı ıçıxLAYlcl NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

45. F|NANSAL ARAçLARDAN KAY}.IAKLANAN RlsKLERlN NİrELlĞ| vE DOzEYl (Dovamı)

Kuı Duyaıhkk Analizl (Devamı)

Fİnansal dufum tablosu larihi Ve rapor tarihi iübariyle geçekleşen kur değişimterinin Şirket'in yabancı paİa pozisyonu üzerindeki etkisi:

Sayfa 5'1 / 55

Döviz Kuru Duyarllhk Analizi Tablosu

31 Arafuk 2015

kerlzerer özkavnaklar
Yabancı paranın

değer
kazanmasl

Yabancl palanln
değer

kavbetme3l

Yabancı paranın
doğer

kazanması

Yabancl paİanln
değer

ıavbetmesı

ABD Dolrrı'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (1 0)
,l0

2- ABD Dolan riskinden korunan kısım (-)

3. ABD Doıan Net Etki (1+2) (10) l0
AVRO'nun TL karsısında % 10 değismesi halinde:

4- AVRO net vadık/yükümlülüğü l2I

S AVRO riskinden korunan kısım {-)

6. AVRO Net Etki (4+5) (2) 2

GBP'nin TL karsısında % 10 değismesi halinde:

7- GBP döviz net varlıkı!ükümlülüĞü

8- GBP riskinden korunan ktsIm (-)

9- GBP Net Ethi (7+8)

TOPLAM (3+6+9} (12} 12

Ul_tjSI ARrı.tiA§l
YEiJifiLl ıltALl



yEDiTEpE FAKToRiHc ıı.ıoııiıı şiııı<eri

31 ARALıK 2015 TAnlHl iriseniyı-E
FINA}ıSAL TABLouını iı_işxlN ıçıiiLAylcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liİasl (:Bin TL') olarak ifade edilmişti0

45, rlııısıı- nnıçı-eRDAN KAYNAKLANAN RlsKLERiN NiTELiĞı VE oüzevl 1oevam4

Kur Duyarlılık Anallzl (Devam{

Döviz Kuru Duvarlıik Analizi Tablosu

31 Aralık 2014

Karlzaftl özkavnaklar
Yabancl paranın

değer
kazanması

yabancl paranln
değer

kavbetme§i

Yabancl paranln
değer

ka2anmasl

Yabıncı paİanın
değor

kevbatmetl

ABD Dolan'nın TL karsısında %10 değişmesi halinde;

f- ABD Dolan net varlıUvükümlülüğü 91 {91)

2- AB0 Dolari riskinden korunan klslm (-)

3. ABD Dolan Net Etki {1+2} 9l (91)

AVRO'nun TL karsısında % 10 değişmesi halinde:

4- AVRo net vadık/vükümıülüğü (7\ 7

' 
AVRo riskinden korunan klslm (-

6. AVRo Net Etkİ (4+5) (7) f
GBP'nin Tl- karsısında o/o 10 değismesi halinde:

7- GBP döviz net vadıUvükümlülüöü

8- GBP riskinden korunan klslm (-)

9. GBP Net Etki 0+8)

TOPLAM (3+6+9) 85 (85)

sayja 52 / 55
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YEDiTEPE FAKToRlNG ANoNiıvı şinxarİ

31 ARAL|K 2015 TARIHl iTiBARiYLE
FiNANsAL TABLoLAnı lı-lşxiH eçıxlaylc1 NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirti|medikçe Bin Türk Lirasl ('Bin TL') olarak ifade edilmişti0

45. rlNeı,ısıı- ınnçııRDAN KAyNAKLANAN R|SKLER|N Nire ı-lĞive o0zrvl 1oevamı1

a) Falz Pozlsyonu Tablo§u Ve llgili Duyarlılık Aııallzl

Faiz OanıRiski:

,İrtış ve azalışlannı yakİaşık olarak aynı'tarihlerde yapılmasını sağlamak suretiyIe faiz riskini dengeleme Yoluna gitmektedk,

şi*etin faiz oranına duyarlı olan aktif ve pasiflerine uygulanan ağırlıklı o(alama faiz oranlan aŞağıdaki gibidir:

varlıklar
Faktoring alacaklarl

yükümlülükleı

Krediler

Faktoring borçlan

%20,67

%13-%,16,50 %4,40-%6 %1,65_%5

0/o 19,47

% 10,75_ Yo 14,15 0lo 4,50 -oh7,40 % 6,10

Sayfa 53 / 55
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YED|TEPE FAKToRıNG ANoNiM ŞıRKET|

31 ARALıK 2015 TARlHi irignniylE
riııRtı sıı_ TABLoLARA iı_işriH AçıKLAyıcı NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

45, FiNANsAL ARAçLARDAN KAvNAKLANAN RisKLERiı,ı ııirEı_iĞiVE DüzEYi (Devamı)

b) Faiz Pozisyonu Tablosu ve İlglli Duyarlılık Analizi (Devamı)

Şirket'in faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.

şirket,e uygulanan faiz oranlarında meydana gelebilecek 1 puanlık artış/(azalış) ekli gelir tablosunda Yer alan dönem net karı

üzerinde i.gıı ._ıt (31 Aralık 2014.,325._TL) artışi(azalış),a neden olacakhr.

Sermaye Riski Yönetiıni Politikalan ve Prosedürleri

şirket,in sermaye yönetim hedefleri, risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiYle Şirket'in faaliYetlerinin

devamının ve hlssİdarlarına en uygun getirinin sağlanması için uygun sermaye yapısını sürdürülmesidir.

şirket sermayeyi borç/özsermaye oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiYle izler. Net borÇ, nakit ve

nakit benzeri dÖgeıerin, finansİl durum tablosunda gösterildiği gibi, toplam borç tutarından düşülmesiY|e hesaPlanır. ToPlam

sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Sabit faizli finansal araçlar 213.556 92,729

Faktoring alacakları 30B.294 198.685

Alınan krediler (-
(70,050) ( 1 05.945)

Faktorinq borçlan (- (336) (!)
lhraç edilen menkul kıymetler (,) (24.352)

Değişken faizli finansaI araçlar 1137.740| (32.480)

Alınan krediler (- n20.672], (32.480)

lhraç edilen menkul kıymetler (- (17.068)

Toplam borçlar

Eksi:

Nakit, nakit benzerleri ve merkez bankası

Bankalar

241.335

(5)

(2.586)

142.421

(3)

(479)

Net borç 238.744 141.939

Toplam özsermaye

Özsermaye / borç oran;

şirket,in sermaye yöne iıı,ıınin lıirincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini desteklemek adına, güÇlü kredi

derecesini ve İağlıklı si]|maye oranlarının devamtılığını sağlamaktır. Şirket, ekonomik koŞulların değiŞimi ıŞığında, seryal_g

yapısını yönetmeİte ve tiüzelİmeler yapmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle herhangi bir hedef, Politika Ya da süreÇ değiŞikliği

yapılmamıştır. (31 Aral;k 2014 - Yoktur.)

ULUSLARAİ
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yEDiTEpE FAKToi,.i;, iı /iiı ONiM şlnxrri

3,1 ARALıK zoıs raniıii i,rianniyı-E
riıınruseı- TABLo LA iiA iı-işxiı,ı AçlKLAylcl NoTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmcijikçe sin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir)

46. F1NAN5AL A;-.ı;\çLAF{ (GERçEĞE uycuN DEĞER AçıKLAMALARı VE FINANSAL RISKTEN KORuNMA

MUHAsEBESi ç ınçrvesiNDEKi AçlKLAMALAR)

şirket, finansal araçI;ııın tahınini gerçeğe uygun değerlerini ulaşılabilen mevcut PiYasa bilgileri ve uYgun değerleme

yonüı.,.ini kullanaiak belirlemiştiİ nnjaı< piİasa n,ı-lgilerini değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek Yorum Ve

muhakeme gerektirir. Scnuç olarak burada sunulan tahrİinler, Şirı<-et'in cari bir piyasa iŞleminde elde edebileceği miktarlann

göstergesi olmayabilir, iıayiç degerleri tahmin edilebilir finansal Önstrümanların, değerlerinin tahmini iÇin aŞağıdaki yöntem ve

varsayımlar kullanılm ıştir;

Finansal varlıklar -_ .1:lıancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın o|ması sebebi ile

dönem sonu kurlarıkııl;ınılarak çevrılmektedir. İinansalaktiflerin, genellikleİısa vadelıolmaları, ekonomik ve sektörelŞartlar

dikkate alınarak mLıhi.,.i,]eı rayıpıar için gerek|i karşılıklar ayrılmığ olmasından dolayı, rayiÇ değerlerin taŞınan değerlerine

yakın olduğu kabul ediiıi

FinansalYükümlülüki.ır __ Yabancıpara cinsinden parasalkalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olmasısebebi

ile dönem sonu kurları l<ullanılarak çevrilmektedir. Finansal borçlann ve diğer pansal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından

dolayı, rayiç değerlerin tirşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir,

47. BİLANço TAl,(iijİNDEN soNRAK| oLAYLAR

Yoktur.

48, FıNANSAL 
,iıi8LOLAR| öııErvıı_i öı-çüoe ETK|LEYEN YADA FİNANSAL TABLoLARıN AÇıK,-- 

;öRüıüLnııniiiıinG ııııeşilagTlin oı_ıvınsıAçısıNDAN AçıKLANMAsı GEREKEN olĞen HusUsLAR

Yoktur. (31 Aralık 2014 , Yoktur.)
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