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Hesap Dönemine Ait
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Bağımsız Denetçi Raporu

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Kapital Faktoring A.Ş. Genel Kurulu’na
A)

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş
Kapital Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu ile aynı
tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli
muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını
ve nakit akışlarını; 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ,
genelge ve yapılan açıklamalar; ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TFRS”ler) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal
Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde
sunmaktadır.
Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan
Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS’ler
kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların
Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları
dahil) (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan
etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar
ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit Denetim Konusu
Kilit denetim konusu, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konudur. Kilit denetim konusu, bir bütün olarak finansal
tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün
oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konu hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.
Faktoring alacaklarına ilişkin değer düşüklüğü
Faktoring alacaklarına ilişkin değer düşüklüğü ile ilgili muhasebe politikaları ve kullanılan önemli
muhasebe tahmin ve varsayımlarının detayı için Dipnot 2.2.5’e bakınız
Kilit denetim konusu

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
faktoring alacakları toplam aktiflerinin %98'ini
oluşturmaktadır.

Bu
alanda
uyguladığımız
denetim
prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir:

Şirket, faktoring alacaklarını ve değer
düşüklüğü karşılıklarını BDDK Muhasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı'na göre
muhasebeleştirmektedir.
Bu
çerçevede
değer düşüklüğüne uğrayan alacakların ve
alacaklara ilişkin değer düşüklüğünün tespiti
nesnel kriterlerle birlikte yönetimin öznel
yargılarına dayanmaktadır. Söz konusu
mevzuat kapsamında faktoring alacaklarının
değer düşüklüğünün tespiti öncelikle bu
alacakların sınıflandırılmasının doğru yapılıp
yapılmadığına bağlıdır.
Sınıflandırma için kullanılan kriterler arasında
yargıya dayalı olmayan belirlemeler olduğu
gibi
yönetimin
yargılarına
dayanan
belirlemelerin yapılmasını da gerektiren
kriterler de bulunmaktadır. Söz konusu
yargılar nedeniyle değer düşüklüğüne uğrayan
faktoring alacaklarının ve dolayısıyla değer
düşüklüğü karşılığının tespit edilememesi riski
bulunmaktadır. Ayrıca, değer düşüklüğü
karşılığının hesaplanmasında teminatların
gerçeğe uygun değerleri dikkate alınmaktadır.
Gerçeğe uygun değer hesaplamasında tahmin
ve varsayımlar kullanılmaktadır.
Yukarıda açıklandığı gibi faktoring alacaklarına
ilişkin
değer
düşüklüğü
hesaplaması,
yönetimin yargıları ile tahmin ve varsayımları
içermesi nedeniyle kilit denetim konusu
olarak belirlenmiştir.

•

•

•

Kredi tahsis, kullandırma, tahsilat, takip ve
değer düşüklüğü süreçlerine ilişkin
oluşturulan kontrollerin tasarım ve işleyiş
etkinliği Bilgi Sistemleri uzmanlarımız ile
beraber test edilmiştir.
Denetim
çalışmalarımızda
önemlilik
düzeyi çerçevesinde, değer düşüklüğüne
uğrayan faktoring alacaklarının tespiti,
ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının
BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama
Mevzuatı’na uygunluğu, teminatların
değerliliği ve Şirket’in tahsilat kabiliyeti
örnekleme
yöntemiyle
seçtiğimiz
faktoring alacakları ve işlemleri üzerinde
gerçekleştirilen
maddi
doğrulama
prosedürleri uygulanarak test edilmiştir.
Faktoring alacakları değer düşüklüğü
karşılıklarına
ilişkin
finansal
tablo
dipnotlarında yapılan açıklamaların tamlığı
ve doğruluğu değerlendirilmiştir.

Diğer Husus
Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları başka bir
bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 29 Mart 2021 tarihinde bu finansal tablolara ilişkin
olumlu görüş verilmiştir.
Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Şirket yönetimi; finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun
olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı
önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye
etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin
sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca
ayrıca:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını
belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya
konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı
kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun
bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
B)

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;
Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

14 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye
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Bağımısız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2021
TP
YP
Toplam

BİLANÇO - AKTİF KALEMLER
Dipnot
I.
II
III.
IV.
V.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.6
5.7
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.2

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

Bağımısız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2020
TP
YP
Toplam

3

19.443

-

19.443

44.360

-

44.360

4

464
-

-

464
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.056.458
3.055.598
227.603
2.827.995
45.619
44.759
23.805
1.678
8.522
2.628
3.112.998

-

3.056.458
3.055.598
227.603
2.827.995
45.619
44.759
23.805
1.678
8.522
2.628
3.112.998

1.798.543
1.798.543
15.049
1.783.494
50.675
50.675
18.111
1.063
792
1.595
1.864.464

-

1.798.543
1.798.543
15.049
1.783.494
50.675
50.675
18.111
1.063
792
1.595
1.864.464

-

-

-

-

-

-

3.112.998

-

3.112.998

1.864.464

-

1.864.464

5

6
6

7
8

10
9

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(1)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BİLANÇO - PASİF KALEMLER
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

13.1
13.2
XIV
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.3
14.4
14.5
14.5.1
14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.6
14.6.1
14.6.2

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

12
5
18
13

11
15

16

14

17

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2021
TP
YP
Toplam

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2020
TP
YP
Toplam

1.909.109
35.786
8.376
-

-

1.909.109
35.786
8.376
-

955.136
8.532
7.864
-

-

955.136
8.532
7.864
-

3.487
3.487
34.041
-

-

3.487
3.487
34.041
-

2.173
2.173
9.491
-

-

2.173
2.173
9.491
-

11.269
2.002.068

-

11.269
2.002.068

8.340
991.536

-

8.340
991.536

1.110.930
251.000
1.913
1.913

-

1.110.930
251.000
1.913
1.913

872.928
251.000
1.913
1.913

-

872.928
251.000
1.913
1.913

5.332

-

5.332

1.741

-

1.741

560.042
68.264
491.778
292.643
46.854
245.789

-

560.042
68.264
491.778
292.643
46.854
245.789

557.062
65.284
491.778
61.212
(52.245)
113.457

-

557.062
65.284
491.778
61.212
(52.245)
113.457

3.112.998

1.864.464

-

1.864.464

3.112.998

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(2)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
nazım hesaplar tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NAZIM HESAP KALEMLERİ
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
VII.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
VIII.

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

5

28

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2021
TP
YP
Toplam

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2020
TP
YP
Toplam

31.332

-

31.332

4.308

-

4.308

202.270

-

202.270

120.941

-

120.941

5.816.300
800.463
800.463
-

-

5.816.300
800.463
800.463
-

3.663.973
312.727
312.727
-

-

3.663.973
312.727
312.727
-

-

-

-

-

-

-

2.969.037

580.392

3.549.429

1.835.800

175.667

2.011.467

9.819.402

580.392

10.399.794

5.937.749

175.667

6.113.416

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(3)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
kar veya zarar tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GELİR GİDER KALEMLERİ

I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
VII.
7.1
7.2
7.3
7.4
VIIl.
8.1
8.2
8.3
8.3
8.4
8.5
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
14.3
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
17.1
17.2
17.3
XVIII.
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
FAKTORİNG GELİRLERİ
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kar Payları
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kar Payları
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
BRÜT K/Z (I+II)
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
Diğer
BRÜT FAALİYET K/Z (III + IV)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
Diğer
KARŞILIKLAR
Özel Karşılıklar
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
Diğer
NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK
TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Dipnot
19

20

21

22

23

24

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2021
559.807
559.807
549.643
21.846
527.797
10.164
65
10.099
223.160
219.124
1.547
2.489
336.647
26.244
11.331
78
14.705
130
310.403
19.143
1.965
6.522
10.656
968
650
318
17
17
328.561

25
10

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(4)

328.561
82.772
90.273
7.501
245.789
245.789
0,9792

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2020
233.955
233.955
230.131
9.490
220.641
3.824
88
3.736
68.910
58.971
138
9.801
165.045
25.928
14.049
11.740
139
139.117
9.682
3.352
4.385
1.945
1.681
1.626
55
6.368
306
460
5.602
140.750
140.750
27.293
27.556
263
113.457
113.457
0,4520

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
III.

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2021

Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2020

245.789
3.591
3.591
4.280
(918)

113.457
169
169
211

229
-

(42)
-

-

-

249.380

113.626

DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir
Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların
Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir
Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(5)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
özkaynaklar değişim tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ödenmiş
Sermaye

Hisse
Senedi
İptal
Karları

Hisse
Senedi
İhraç
Primleri

Diğer Sermaye
Yedekleri

Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve Giderler
1

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
XII.

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
XII.

ÖNCEKİ DÖNEM
(31 Aralık 2020)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedemiyle Artış /Azalış
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer

200.000
51.000
51.000
251.000
-

-

-

1.913
1.913
-

Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XI+XII)

251.000

-

CARİ DÖNEM
(31 Aralık 2021)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedemiyle Artış /Azalış (*)
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer

251.000
251.000
-

Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XI+XII)

251.000

2

3

Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve Giderler
4

5

Kar Yedekleri

Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)

Dönem Net Kar veya Zararı

Toplam Özkaynak

6

-

3.149
3.149
-

(322)
(322)
169
-

(1.255)
(1.255)
-

-

-

-

532.538
13.905
13.905
546.443
10.619
10.619
-

(1.555)
(252.309)
(252.309)
(253.864)
201.619
201.619
-

212.238
212.238
113.457
(212.238)
(212.238)
-

946.706
(187.404)
(187.404)
759.302
113.626
-

-

1.913

3.149

(153)

(1.255)

-

-

-

557.062

(52.245)

113.457

872.928

-

-

1.913
1.913
-

(153)
(153)
(689)
-

(1.255)
(1.255)
-

-

-

3.149
3.149
4.280
-

-

-

-

557.062
557.062
2.980
(11.378)
14.358
-

(52.245)
(52.245)
99.099
99.099
-

113.457
113.457
245.789
(113.457)
(113.457)
-

872.928
872.928
249.380
(11.378)
(11.378)
-

-

-

1.913

7.429

(842)

(1.255)

-

-

-

560.042

46.854

245.789

1.110.930

1, Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları,
2, Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3, Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4, Yabancı para çevirim farkları,
5, Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6, Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.
(*) Diğer değişiklikler nedeniyle artış / azalışın detayları 2.2.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(6)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Not

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2021

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2020

247.028

122.707

549.643
(220.671)
10.164
6.566
(11.331)
(90.273)
2.930

233.483
(59.109)
3.824
572
(14.049)
(18.043)
(23.971)

(256.610)

(71.578)

A.

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

1.1

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

Alınan Faizler/Alınan Kar Payları/Kiralama Gelirleri
Ödenen Faizler/Ödenen Kar Payları/Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer

1.2

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11

Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)

(1.257.915)
(9.227)
27.254
512
953.973
28.793

(395.419)
(302)
2.516
6.587
511.020
(195.980)

I.

Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

(9.582)

51.129

B.

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

2.1

-

-

(5.034)
1.070

(8.465)
318

-

-

2.7
2.8
2.9

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
Satılan İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer

-

168

II.

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

(3.964)

(7.979)

C.

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer

(11.378)
-

-

III.

Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Kullanılan) Net Nakit

(11.378)

-

IV.

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki
Etkisi

-

-

(24.924)

43.150

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

6

7-8

13
17

V.

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)

VI.

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

3

44.360

1.210

VII.

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

3

19.436

44.360

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(7)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait
kar dağıtım tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2021 (*)

Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2020

I.

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

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

328.561
82.772
90.273
(7.501)

140.750
27.293
27.556
(263)

A.

NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)

245.789

113.457

1.3
1.4
1.5

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

-

(99.099)
-

B.

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

245.789

14.358

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

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

-

11.378
11.378
2.980
-

II.

YEDEKLERDEN DAĞITIM

-

-

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5

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

-

-

III.

HİSSE BAŞINA KAR

3.1
3.2
3.3
3.4

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

0,9792
%97,92
-

0,4520
%45,20
-

IV.

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

4.1
4.2
4.3
4.4

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

-

-

(*) 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan 2021 yılı kar dağıtım tablosu “dağıtılabilir net dönem karı” satırına
kadar hazırlanmıştır.
(***) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve
dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiş olup Şirket’in 31
Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde dağıtıma konu olmayacak ertelenmiş vergi geliri 7.501 TL’dir (31 Aralık 2020: 263 TL ertelenmiş vergi geliri).

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Kapital Faktoring Anonim Şirketi (“Şirket”) 18 Mayıs 1992 tarihinde kurulmuştur.
Şirket’in Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi olan ticaret unvanı 26 Aralık 2012 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda Kapital Faktoring Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
Unvan değişikliği 7 Ocak 2013 tarih ve 8230 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi’nde tescil edilmiştir.
Şirket’in faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmeti arzı ile uğraşan işletmelerin bu
satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek
tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar
sağlaması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık,
organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma
esaslarını belirleyen mevzuata uygun olarak yapmaktır. Şirket, faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve
28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) “Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”i çerçevesinde
sürdürmektedir.
Şirket, faktoring faaliyetlerini ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) sürdürmektedir.
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
2021

Ortaklık
payı %

2020

Ortaklık
payı %

1- Vedat Sadioğlu
2- Raşel Sadioğlu
3- Roza Sadioğlu
4- Claudia Luse Sadioğlu
5- Moris Sadioğlu

129.265
70.908
25.100
25.100
627

51,5000
28,2500
10,000
10,000
0,2500

129.249
70.904
25.105
25.105
637

51,4936
28,2486
10,002
10,002
0,2538

Toplam

251.000

100

251.000

100

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in 251.000 TL tutarında ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. (2020:
251.000 TL )
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in çalışan sayısı 41’dir (2020: Şirket’in çalışan sayısı 47’dir.).
Şirket’in ticari sicile kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3-5 Maslak Link Plaza K:02 Maslak/İstanbul.
Finansal tabloların onaylanması:
Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal durum tablosu ve aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait kar veya zarar tablosu, 14 Nisan 2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. İlişikteki finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in Genel Kurulu ve/veya yasal
otoriteler sahiptir.
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Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirket finansal tablolarını 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları
ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş
olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygun olarak hazırlamıştır. TFRS’ler,
KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS
Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal araçlar hariç, tarihi maliyet esasına
göre hazırlanmaktadır.
COVID-19 virüsünün dünyada çeşitli ülkelere yayılması, özellikle salgına aşırı maruz kalan ülkelerde
operasyonlarda aksaklıklara yol açtığı gibi, hem bölgesel ve hem de küresel olarak ekonomik koşulları
olumsuz yönde etkilemektedir. COVID-19’un dünya geneline yayılması sonucunda, virüsün bulaşmasını
önlemek amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli tedbirler alınmış ve hala alınmaya devam
edilmektedir. Bu tedbirlerin yanı sıra, ekonomik görünüm üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için
kapsamlı finansal önlemler de eş zamanlı olarak alınmıştır.
2.1.2 Geçerli ve Raporlama Para Birimi
Şirket’in geçerli para birimi ve raporlama para birimi TL’dir.
2.1.3 Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
Şirket’in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlamaya İlişkin Türkiye 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. Dolayısıyla, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
bilançoda yer alan parasal olmayan varlık ve yükümlülükleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş değerleriyle, bu tarihten sonra oluşan girişler
ise nominal değerleriyle dikkate alınmıştır.
KGK tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuru uyarınca, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (“TÜFE”) göre
son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik %74.41 olduğundan, TFRS’yi uygulayan
işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında, TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama Standardı kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmayacağı
belirtilmiştir. Bu sebeple, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon
düzeltmesi yapılmamıştır.
2.1.4 Muhasebe tahminleri
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 varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir:
Not 4 ve Not 11 – Türev finansal varlıklar ve yükümlülükler
Not 6 – Takipteki alacaklar (Net)
Not 10 – Ertelenmiş vergi varlığı ve borcu
Not 15 – Karşılıklar
Not 29 – Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

(10)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.5 İşletmenin sürekliliği
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.1.6 Netleştirme
Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve
finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını
aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek
bilançoda net tutarları ile gösterilir.
2.2

Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler

2.2.1 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Finansal durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır.
2.2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri söz
konusu TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak; herhangi bir geçiş hükmü yer
almıyorsa, veya muhasebe politikasında isteğe bağlı önemli bir değişiklik yapılmışsa geriye dönük
olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari yıl
içerisinde önemli bir muhasebe politikası değişikliği bulunmamaktadır.
2.2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli
bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.2.4 Yeni ve revize edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler
Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin
verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir.
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden
İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) , vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde
dolan kira ödemelerinde düşüşe neden olan imtiyazları da kapsayacak şekilde kolaylaştırıcı hükmün
uygulanma kapsamına girilmesini 12 ay uzatmıştır. Bu hususta yapılan ilk değişiklik, kiracıların indirimler
veya belirli süre kira ödenmemesi gibi Covid-19 ile ilgili kendilerine sağlanan kira imtiyazlarını
muhasebeleştirmelerini kolaylaştırmak ve yatırımcılara kira sözleşmeleri hakkında faydalı bilgiler
sağlamaya devam etmek üzere UMSK tarafından Mayıs 2020'de yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK
tarafından da TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler olarak 5 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler (devamı)

2.2.4 Yeni ve revize edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler (devamı)
Yayımlanmış ancak
(devamı)

yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden
İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler (devamı)
Bu değişiklik ise, 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Kiracıların, bu değişikliliğin yayımlandığı tarih olan 31 Mart 2021 itibarıyla finansal tablolar yayımlanmak
üzere henüz için onaylanmamış olması durumunda da erken uygulamaya izin verilmektedir. Diğer bir
ifadeyle değişikliğin yayımlandığı tarihten önceki hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar henüz
yayımlanmamışsa, bu değişikliğin ilgili finansal tablolar için uygulanması mümkündür. 2021
değişiklikleri, değişikliğin ilk kez uygulanması sonucunda oluşan birikimli etki, değişikliğin ilk kez
uygulandığı yıllık hesap döneminin başındaki geçmiş yıllar karlarının açılış bakiyesinde bir düzeltme
olarak finansal tablolarına yansıtılarak geriye dönük uygulanır.
Kolaylaştırıcı uygulamanın ilk versiyonu isteğe bağlı olarak uygulanmakta olup, halihazırda isteğe bağlı
olarak uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte, 2021 değişikliklerinin uygulaması isteğe bağlı
değildir. Bunun nedeni, 2020 değişikliklerinin getirdiği kolaylaştırıcı hükmü uygulamayı seçen bir
kiracının, sürelerdeki uzatmayı benzer özelliklere ve benzer koşullara sahip uygun sözleşmelere tutarlı
bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerekliliğidir.
Bu durum, bir kira imtiyazı 2020 değişiklikleri uyarınca ilk kolaylaştırıcı uygulama için uygun olmamakla
birlikte yeni uzatma sonucunda muafiyet için uygun hale gelirse, kiracıların önceki kiralamada yapılan
değişiklikle ilgili muhasebeleştirme işlemlerini tersine çevirmesi gerekeceği anlamına gelmektedir.
TFRS 3'te Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik
Mayıs 2020'de UMSK, UFRS 3'te Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik yayımlamıştır
Değişiklikle, UMSK tarafından UFRS 3’te, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin eski bir
sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan referanslar ile
değiştirilmiştir. Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TFRS 3 değişikliği 27
Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan değişiklik)
Mayıs 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklik yapan “Maddi Duran
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme”değişikliğini yayımlamıştır. KGK tarafından da bu
değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 16 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı ve
tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle bilikte, artık varlığı kullanım amacına uygun hale
getirirken üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden
düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık
kar veya zarara yansıtacaktır.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler
geriye dönük olarak; ancak sadece değişikliklerin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda sunulan en
erken dönemin başında veya sonrasında, yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için
gereken yer ve duruma getirilen maddi duran varlık kalemlerine uygulanır. Değişikliklerin ilk kez
uygulanmasının birikimli etkisi, sunulan en erken dönemin başındaki dağıtılmamış kârların ya da uygun
olan başka bir özkaynak bileşeninin açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolara alınır.
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Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de
yapılan değişiklik)
UMSK, Mayıs 2020'de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’da değişiklik yapan
“Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri” değişikliğini
yayımlamıştır.
UMSK, bir sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadığını değerlendirmek amacıyla,
sözleşmeyi yerine getirme maliyetinin hem katlanılması gereken zorunlu ilave maliyetler hem de diğer
doğrudan maliyetlerin dağıtımı ile ilgili maliyetleri içerdiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla UMS 37'ye
yönelik bu değişikliği yayımlamıştır. Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TMS
37 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
Değişiklikler, bir sözleşmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir sözleşmenin
yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde işletmenin hangi maliyetleri dahil edebileceğini
belirlemiştir.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliklerin ilk kez
uygulanmasının birikimli etkisi, ilk uygulama tarihindeki dağıtılmamış kârların ya da uygun olan başka
bir özkaynak bileşeninin açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolara alınır. Karşılaştırmalı
bilgiler yeniden düzenlenmez.
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri
16 Şubat 2019'da, KGK tarafından TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta
sözleşmeleri için uluslararası geçerlilikte ilk standart olan TFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin
sigortacıların maruz kaldığı riskleri, kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını
kolaylaştıracaktır. TFRS 17, geçici bir standart olarak getirilen TFRS 4'ün yerini almıştır. TFRS 4,
şirketlerin sigorta sözleşmelerinin yerel muhasebe standartlarını kullanarak muhasebeleştirmelerine izin
verdiğinden uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının kullanılmasına neden olmuştur. Bunun
sonucu olarak, yatırımcıların benzer şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir.
TFRS 17, tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve hem yatırımcılar hem
de sigorta şirketleri açısından TFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmektedir. Yeni
standarda göre, sigorta yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak
muhasebeleştirilecektir. Bu bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden finansal tablo kullanıcılarına daha
yararlı bilgiler sağlayacaktır. TFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında
başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.
TFRS 17’nin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması—Karşılaştırmalı Bilgiler (TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler)
Aralık 2021'de UMSK, UFRS 17 ile UFRS 9'un İlk Uygulaması —Karşılaştırmalı Bilgiler (UFRS 17'ye
İlişkin Değişiklikler)’i yayımlamıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler
olarak 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
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TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması—Karşılaştırmalı Bilgiler (TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler)
(devamı)
Değişiklik, TFRS 17’nin ilk uygulamasında finansal tablolarda sunulan finansal varlıklara yönelik
karşılaştırmalı bilgiler bakımından geçiş hükümlerine ilişkindir. Değişiklik, işletmelerin finansal varlıklar
ile sigorta sözleşme yükümlülükleri arasında geçici muhasebe uyumsuzluklarını gidermeyi ve
dolayısıyla karşılaştırmalı bilgilerin finansal tablo kullanıcıları açısından faydasını arttırmaktadır. TFRS
17’ye İlişkin Değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir.
TFRS 17’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisinin olması beklenmemektedir
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler)
UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi
amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin
değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan Değişiklikler Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır.
Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara
açıklık getirmiştir.
TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır:
a.
Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama
dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi.
b.
İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti ve
amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi.
c.

İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin açıklanması.

d.
İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin
hükümlerin açıklanması.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamasına izin
verilmektedir. Son olarak,UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan değişiklikle UMS 1
değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu
değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
TMS 1’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin
olması beklenmemektedir

(14)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler (devamı)

2.2.4 Yeni ve revize edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler (devamı)
Yayımlanmış ancak
(devamı)

yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi
TMS 12 Gelir Vergileri’nde yapılan Değişiklikler
Mayıs 2021'de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve
Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS
12’e İlişkin Değişiklikler olarak 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve
hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş vergiyi
nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır.
Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları netleştirilen
işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir kiralamanın ilk defa finansal
tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme karşılıkları için ertelenmiş vergi
varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir.
Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli olmadığına
açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır.
Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının,
karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren muhasebeleştirilmesi
gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış kârlarında veya diğer özkaynak
bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. Bir şirket daha önce net yaklaşım
kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri üzerinden ertelenmiş vergi
muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı
sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır.
Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup,
erken uygulamaya izin verilmektedir.
TMS 12'de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisinin olması beklenmemektedir.
Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler)
UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe tahminleri
için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine neden olan parasal
tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS 8’e
İlişkin Değişiklikler olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak için bir
muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki
ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur.
Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir:
• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerlemeyöntemi ) – örneğin, TFRS 9 Finansal Araçlar
uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir tahmin tekniği ve
• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar
ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık belirlemek için beklenen nakit
çıkışları.
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Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler) (devamı)
Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki
değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı şekilde
kalmıştır.
Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirketin bu değişiklikleri uyguladığı ilk yıllık
raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve
muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır.
TMS 8’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ilişkin Değişiklikler)
UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, muhasebe politikalarına ilişkin açıklamaların
faydalı olacak şekilde yapmalarını sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 1 Finansal Tabloların
Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma'da
güncelleme yayımlamıştır. Bu değişikliklerden UMS 1’e ilişkin olanları KGK tarafından da TMS 1’e İlişkin
Değişiklikler olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
TMS 1'deki temel değişiklikler şunları içermektedir:
• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak muhasebe
politikalarını açıklamalarını istemek;
• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe politikalarının
önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa kavuşturmak ve
• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek.
Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken uygulayabilirler.
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişikliklerin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi
UFRS’deki iyileştirmeler
Yürürlükteki standartlar için KGK tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “TFRS’de Yıllık
İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden
itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu değişikliklerin
uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
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Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi (devamı)
UFRS’deki iyileştirmeler (devamı)
TFRS 1- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Bu değişiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra TFRS‘leri uygulamaya başlaması
durumunda TFRS 1'in uygulamasını kolaylaştırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan daha
sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması durumunda TFRS 1.D16(a) paragrafındaki muafiyetten
yararlanmak suretiyle tüm yabancı para işlemler için birikmiş yabancı para çevrim farklarını, ana
ortaklığın TFRS Standartlarına geçiş tarihine göre ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına dahil
edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu değişiklikle birlikte, bağlı ortaklıklar için bu isteğe bağlı bu
muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz maliyetleri düşürmeyi ve ii) benzer eş anlı muhasebe
kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak TFRS’lere geçişi kolaylaştıracaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Bu değişiklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '% 10 testinin' gerçekleştirilmesi
amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için ödenen ücretler düşülerek net tutar üzerinden
belirlenmesinde -, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile bunlar arasında
veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa kavuşturmaktadır.
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
Bu değişiklik, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergiler için yapılan ödemelerindikkate
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmak suretiyle, TMS 41'deki gerçeğe uygun değer ölçüm
hükümlerinin TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü'nde gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde
dikkate alınması öngörülen işlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu değişiklik, uygun olan
durumlarda, TFRS 13’ün kullanılmasına yönelik esneklik sağlamaktadır.
Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler
1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan değişiklikler
ise şu şekildedir:
1)Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme Ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ve
TFRS 16 Kiralamalar’da Yapılan Değişiklikler)
2.2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal araçlar
Türev olmayan finansal araçlar
Türev olmayan finansal araçlar faktoring alacakları, nakit ve nakit benzerleri, diğer alacaklar, alınan
krediler, faktoring borçları, ihraç edilen tahviller ve diğer borçlardan oluşmaktadır.
Türev olmayan finansal varlıklar işlem maliyetleri eklendikten sonraki, türev olmayan finansal
yükümlülük ise işlem maliyetleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerlerinden kayıtlara alınırlar.
Türev olmayan finansal araçlar kayıtlara alındıktan sonra aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir.
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2.2
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2.2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal araçlar (devamı)
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları ve bankalardaki vadesiz ve üç aydan kısa vadeli
mevduatları içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, oluştuğu tarihte vadesi
üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımları
ifade etmektedir. Bankalardaki vadeli mevduatlar işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta,
kayda alınmalarını takiben etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir.
Faktoring alacak ve borçları
Faktoring alacak ve borçları, ilk maliyetleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarları ile kayda
alınır. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, ilk maliyet ve geri ödeme tutarlarının etkin faiz oranı
yöntemiyle hesaplanan bugünkü değerleri arasındaki farkların kar veya zarar tablosunda itfa edilmesi
suretiyle elde edilen tutarlar üzerinden finansal tablolarda gösterilir.
Tahsili ileride şüpheli olabilecek faktoring alacakları ve diğer alacaklar
Tahsili ileride şüpheli olabilecek faktoring alacakları ve diğer alacaklar için karşılık ayrılmakta ve gider
yazılmak suretiyle cari dönem karından düşülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığı, mevcut faktoring
alacakları ile ilgili ileride çıkabilecek muhtemel zararları karşılamak amacıyla, Şirket’in kredi portföyü,
kalite ve risk açısından değerlendirilerek, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz
önüne alarak ayırdığı tutardır. Şirket, ilgili karşılığı BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır.
İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren 90-180 gün arası geciken faktoring alacaklarının teminatları
dikkate alındıktan sonra en az %20’si oranında, tahsili vadesinden itibaren 180-360 gün arası geciken
faktoring alacaklarının teminatları dikkate alındıktan sonra en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden
itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring alacaklarının teminatları dikkate alındıktan sonra %100
oranında özel karşılık ayrılmaktadır. 2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
güncellenen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” uyarınca TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması opsiyonel
tutulmuştur. Bu doğrultuda Şirket, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TFRS 9 kapsamında karşılık
ayırmamaktadır.
Alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler
Alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler ilk olarak işlem maliyetlerini de içeren gerçeğe uygun
değerleri ile kayıtlara alınır, daha sonra etkin faiz metodu kullanılarak iskonto edilmiş maliyet bedelleri
ile değerlenir.
Diğer alacaklar ve diğer borçlar
Diğer alacaklar ve diğer borçlar kısa vadeli olmaları sebebiyle maliyet değerleri üzerinden
gösterilmektedir.
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Finansal araçlar (devamı)
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma
Şirket’in faaliyetleri, temelde işletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere
maruz bırakmaktadır. Şirket, belirli bağlayıcı taahhütlere ve gelecekte tahmin edilen işlemlere bağlı
döviz kuru dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerden korunmak amacıyla türev finansal araçları
kullanmaktadır. Kullanılan türev araçlar herhangi bir riskten korunma muhasebesi ile ilişkilendirilmeyip
gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan türev finansal araçlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Maddi duran varlıklar ve amortisman
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi
itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer
kayıpları düşülerek yansıtılır.
Maliyetler, iktisap edilmiş varlık ile doğrudan ilişkilendirilebilir giderleri içermektedir.
Bir maddi duran varlık, farklı faydalı ömürlere sahip değişik bölümlerden meydana geliyorsa, söz konusu
bölümler ayrı birer maddi duran varlık gibi muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar “diğer faaliyet gelirleri” ve “diğer
faaliyet giderleri” hesaplarına dahil edilirler.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler, bakım onarım maliyetleri
ile birlikte aktifleştirilebilir veya gider olarak yazılırlar. Söz konusu sonradan ortaya çıkan harcamalar
duruma göre varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer
gider kalemleri gerçekleştikçe kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj
tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Amortisman kar veya
zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Şirket, binaların değerini TMS 16 “Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı”
çerçevesinde yeniden değerleme modeline göre ölçmektedir. Bu amaçla binaların gerçeğe uygun
değerleri bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından tespit edilmiştir. Yeniden değerleme çalışması
sonucu binaların defter değerinde oluşan değer artışı özkaynak hesap grubunda “Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler” hesabına yansıtılmıştır.
Cari ve karşılaştırmalı dönemde maddi duran varlıkların tahmini faydalı ömürlerini yansıtan amortisman
süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Tanım

Yıl

Binalar

50 yıl

Taşıtlar

5 yıl

Mobilya ve demirbaşlar

3-5 yıl

Özel maliyetler kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden
doğrusal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılım lisansları ve haklardan oluşmaktadır. Bilgisayar
yazılım lisansları ve hakları, satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile varsa kalıcı değer
kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları, ilgili varlıkların tahmini
faydalı ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren ekonomik ömür senelerini aşmamak kaydıyla
ayrılmıştır. Maddi olmayan duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri 3 yıldır.

(19)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler (devamı)
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Değer düşüklüğü
Finansal varlıklar
Bir finansal varlığın tahmin edilen gelecekteki nakit akımlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren bir
veya birden fazla nesnel kanıt olması durumunda, değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilir.
İtfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü finansal varlığın kayıtlı değeri
ile gelecekte beklenen nakit akımların orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine indirgenmesi
arasındaki farkı ifade eder. Önemli finansal varlıkların değer düşüklüğü ayrı ayrı test edilir. Geriye kalan
finansal varlıklar aynı kredi riski özelliklerine sahip gruplar içinde toplu halde değerlendirilir.
Tüm değer düşüklükleri kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Değer düşüklüğü eğer değer düşüklüğünün
kayıtlara alındığı tarihten sonra gerçekleşen bir olay ile nesnel olarak ilişkilendirilebilirse iptal edilir. İtfa
maliyeti ile değerlendirilen finansal varlıklar için iptal edilme kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Faktoring alacaklarına, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” ve aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap
Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” e uygun olarak özel karşılık ayrılır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
Şirket, bahsi geçen Yönetmelik’te opsiyonel olarak sunulan TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar
karşılığı ayrılması seçeneğini kullanmamıştır.
Finansal olmayan varlıklar
Şirket’in ertelenmiş vergi varlığı hariç finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri her raporlama
tarihinde herhangi bir değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığı konusunda gözden geçirilir. Eğer böyle
bir gösterge mevcutsa, varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarı aşıyorsa değer düşüklüğü
kayıtlara alınır. Diğer varlıklardan veya şirketlerden bağımsız olarak nakit akımı yaratan en küçük
ayrıştırılabilir varlık grubu nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Değer düşüklükleri kar veya zarar
tablosuna kaydedilir. Nakit yaratan birimler kapsamında kayıtlara alınan değer düşüklüğü ilk olarak
birimlere tahsis edilen şerefiyenin kayıtlı değerinden ve sonra birimdeki (birim grubu) diğer varlıkların
kayıtlı değerinden orantısal olarak düşülür.
Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya gerçeğe uygun
değerden satış masraflarının düşülmesi ile elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım
değeri, söz konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın
zaman değeriyle söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto
edilmesi suretiyle hesaplanır.
Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer
düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması
durumunda değerlendirilir. Şerefiye dışındaki finansal olmayan varlıkların değer düşüklüğü, geri
kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması durumunda iptal edilir.
Değer düşüklüğü sadece varlığın belirlenen kayıtlı değerini aşmayacak kadar amortisman ve itfa payı
netleştirildikten sonra değer düşüklüğü eğer yok ise iptal edilir.
Sermaye artışları
Mevcut ortaklardan olan sermaye artışları yıllık genel kurullarda onaylanıp tescil olunan nominal
değerleri üzerinden muhasebeleştirilir.
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Kıdem tazminatı karşılığı
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60, maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı aylık 8.284,51 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL)
tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının
bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”),
Şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan
aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı, yıllık
%3.5 olarak elde edilen net iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla yıllık %3.9 olarak elde edilen net iskonto oranı).
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
TMS 37 “Karşılıklar, koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”nda
belirtildiği üzere herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması
gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa Şirket, söz konusu hususları ilgili konsolide olmayan
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli
olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit
çıkışlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde
kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır.
Koşullu varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır.
Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Faktoring gelirleri
Faktoring hizmet gelirleri müşterilere yapılan ödemeler üzerinden tahsil edilen faiz gelirlerinden ve
komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Faktoring işlemlerine konu olan fatura toplamı üzerinden alınan
belirli bir yüzde miktarı faktoring komisyon gelirlerini oluşturmaktadır. Faktoring faiz ve komisyon gelirleri
tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir.
Diğer faaliyet gelir ve giderleri
Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilirler.
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Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (devamı)
Faiz gelir ve giderleri
Finansman gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemiyle muhasebeleştirilir.
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
TFRS 16, kiracılar için tek bir kiralama muhasebesi modelini getirmiştir. Sonuç olarak, Şirket, bir kiracı
olarak, dayanak varlığı kullanım hakkını temsil eden kullanım hakkı varlığı ve kira ödemekle yükümlüğü
olduğu kira ödemelerini temsil eden kiralama borçlarını finansal tablolarına almıştır. Kiraya veren
açısından muhasebeleştirme, önceki muhasebe politikalarına benzer şekildedir.
Kiralama Tanımı
TFRS 16 uyarınca bir sözleşmede tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkının belirli bir süre
için devredilmesi durumunda, bu sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemini
içermektedir.
Kiracı olarak
Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım hakkı varlığını ve kira yükümlülüğünü finansal
tablolarına alır. Kullanım hakkı varlığı, başlangıçta maliyeti üzerinden ölçülür ve sonradan birikmiş
amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne
göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla
belirlenebilmesi durumunda, bu oran, kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif
borçlanma faiz oranını kullanılarak iskonto edilir.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra kiracı, kira yükümlülüğünün defter değerini, kira
yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır ve defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak
şekilde azaltır.
Kiralama süresinde ve varlığı satın alma opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede değişiklik olması
durumunda ve kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda bir değişiklik olması
ve endeks veya oranda meydana gelen bir değişiklik sonucunda bu ödemelerde bir değişiklik olması
durumlarında yeniden ölçülür.
Şirket, yenileme opsiyonlarını içeren bazı kira sözleşmeleri için kira süresini belirlemek için kendi
yargısını kullanmıştır. Şirket’in bu tür opsiyonları uygulamak için makul ölçüde emin olup olmadığının
değerlendirilmesi, kiralama süresini etkiler; dolayısıyla bu husus muhasebeleştirilen kiralama borçlarının
ve kullanım hakkı varlıklarının tutarlarını etkilemektedir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Kurumlar Vergisi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli
olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili
düzeltme kayıtlarını içermektedir.
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Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara
alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de finansal kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama
farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
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.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla kanunlaşmış veya önemli ölçüde
kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla 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 muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananların haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş
vergi, kar veya zarar tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
Transfer fiyatlandırması
Transfer fiyatlandırması konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesi ile düzenleme altına alınmış, konu hakkında uygulamaya yönelik
ayrıntılı açıklamalara ise “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliğ”de yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, ilişkili kişilerle/kuruluşlarla emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımı
yapılması durumunda, kazanç transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta ve bu
nitelikteki kazanç dağıtımları kurumlar vergisi açısından indirime tabi tutulmamaktadır.
Dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri tutarları belirlenirken, Şirket belirsiz vergi pozisyonlarını ve
ödenmesi gerekecek ek vergi ve faiz yükümlülüğü olup olmadığını dikkate almaktadır. Bu değerlendirme
gelecekteki olaylarla ile ilgili birçok kanaat içerebilir ve tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. Şirket’in
mevcut vergi yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili kanaatini değiştirecek yeni bilgiler ortaya çıkması
durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi giderini
etkileyecektir.
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İlişkili taraflar
Bu finansal tablolar açısından Şirket’in kontrol gücüne sahip ortakları ve grup şirketleri ve yönetim kurulu
üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve bunların yakın aile üyeleri “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır.
İlişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (‘raporlayan işletme’) ilişkili olan kişi veya
işletmedir.
(a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili
sayılır:

Söz konusu kişinin,

(b)

(i)

raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,

(ii)

raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,

(iii)

raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.

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

(vi)
(vii)

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

İlişkili tarafla yapılan işlem, raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse
adedine bölünmesiyle hesaplanır. Ağırlıklı ortalama hisse adedi, dönem başındaki adi hisse senedi
sayısı ve dönem içinde geri alınan veya ihraç edilen hisse senedi sayısının bir zaman-ağırlığı faktörü ile
çarpılarak toplanması sonucu bulunan hisse senedi sayısıdır. Zaman-ağırlığı faktörü belli sayıda hisse
senedinin çıkarılmış bulunduğu gün sayısının toplam dönemin gün sayısına oranıdır.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı,
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.
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Raporlama tarihinden sonraki olaylar
Raporlama tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal
tabloların yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Nakit Akış Tablosu
Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında konsolide olmayan finansal tablo kullanıcılarına
bilgi vermek üzere nakit akış tablolarını düzenlemektedir.
Konsolide olmayan nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akımları, Şirket’in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım
faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar)
kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin
nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Şirket, 9 Nisan 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne, Kapital Mali Yatırımlar
Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün (kül)
halinde devralınması suretiyle Kapital Faktoring A.Ş. bünyesinde birleşmesine izin verilmesi talebiyle
başvurmuş olup, ilgili başvuru 22 Nisan 2020 tarih ve 54020697 sayılı yazı ile kabul edilmiştir. Şirket
ayrıca 10 Haziran 2020 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”)’na aynı
sebeple başvurmuş olup, 30 Temmuz 2020 tarih ve 12509071-103.01.03-E.6996 sayılı yazı ile
Kurum’un izni alınmıştır.
Bu doğrultuda Şirket, 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul kararı ile
Kapital Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tüm aktif ve pasiflerinin külli intikal yolu ile devralınması suretiyle
kolaylaştırılmış usulde Kapital Faktoring A.Ş. bünyesinde birleşme işlemini gerçekleştirmiştir. Birleşme
işlemi ile birlikte Şirket’in ödenmiş sermayesi 51.000 TL arttırılmış olup, her biri 1 TL nominal değerde
olan 51.000.000 adet pay birleşme ile infisah eden Şirket’e birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle
devir olan Şirket’in paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.
Şirket’in, 2020 yılı içerisinde Kapital Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile tasfiyesiz infisah yoluyla Şirket’e
devri sureti ile birleşmelerinin gerçekleşmesi sırasında oluşan etki “Özkaynak Değişim Tablosu” altında
“TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler” başlığında gösterilmiştir.
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Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile Türk Lirası (“TL”)’na
çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden
dönem sonunda TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, konsolide olmayan
kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen yabancı para birimi
bazındaki parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler gerçeğe uygun değerlerinin belirlendiği günün
kurundan TL’ye çevrilerek ifade edilmektedir.
Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir:

ABD Doları
Avro
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31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

12,9775
14,6823

7,3405
9,0079
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3.

Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Kasa ve efektif deposu
Bankalar
~ Vadeli Mevduat
~ Vadesiz Mevduat

284
19.159
16.976
2.183

-

263
44.097
44.097

-

Toplam

19.443

-

44.360

-

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, banka mevduatı üzerinde herhangi bir blokaj
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, nakit akış tablosuna baz
olan gelir reeskontları hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan nakit ve nakde eşdeğer varlıkların detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Kasa/Efektif
Bankalar
Faiz tahakkukları

284
19.159
(7)

263
44.097
-

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
Toplamı

19.436

44.360

4.

Türev finansal varlıklar

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar zarara
yansıtılan türev finansal varlıkları bulunmamaktadır.

(27)
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5.

Faktoring alacakları ve borçları

Faktoring Alacakları
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, faktoring alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Yurtiçi diğer faktoring alacakları
Yurtiçi iskontolu faktoring alacakları
Kazanılmamış faiz gelirleri

2.827.995
254.737
(27.134)

-

1.783.494
15.581
(532)

-

Toplam

3.055.598

-

1.798.543

-

Kazanılmamış faiz gelirleri hariç, faktoring alacakları ve takipteki faktoring alacaklarının sektörel dağılımı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

%

31 Aralık 2020

%

448.864
440.124
412.548
362.903
316.696
238.980
205.863
174.705
169.177
145.830
75.435
46.970
44.163
36.657
9.436

%14
%14
%13
%12
%10
%8
%7
%6
%5
%5
%2
%2
%1
%1
%0

239.172
262.240
392.794
118.949
136.617
55.524
277.046
41.052
70.297
86.964
60.572
20.275
26.973
56.201
5.074

%13
%14
%21
%7
%8
%3
%15
%2
%4
%5
%3
%1
%1
%3
%0

3.128.351

%100

1.849.750

%100

Metal Ana Sanayi-Metal Dışı Madenler
Tekstil
Finansal Aracılık
Kağıt hammaddeleri ve kağıt ürünleri
Yurtiçi ticaret
Diğer Hizmet Sektörü
İlaç ve kimya ürünleri
İnşaat ve çimento
Yiyecek ve İçecek
Plastik ve kauçuk
Diğer imalat sanayi
Dayanaklı tüketim ürünleri
Tarım-Hayvancılık-Ormancılık
Otomotiv-Taşımacılık
Emlakçılık
Toplam

Faktoring alacakları, çeşitli sektörlere dağılmış, çok sayıda müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari
alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
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5.

Faktoring alacakları ve borçları (devamı)

Türlerine göre faktoring işlemleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

2.608.296
447.302

1.676.795
121.748

3.055.598

1.798.543

Yurtiçi kabili rücu
Yurtiçi gayri kabili rücu

Faktoring alacaklarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
446.924
380.559
976.155
572.899
1.103.145
514.467
522.413
315.333
6.961
15.285

30 güne kadar
30-90 gün arası
90-180 gün arası
180-360 gün arası
1 yıldan uzun

3.055.598

1.798.543

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne uğramamış krediler
Değer düşüklüğüne uğramış krediler

3.055.223
375
45.619

1.798.173
370
50.675

Toplam

3.101.217

1.849.218

(44.759)

(50.675)

3.056.458

1.798.543

Faktoring alacakları aşağıdaki gibi analiz edilmektedir:

Değer düşüklüğüne uğramış krediler için ayrılan özel karşılık
Faktoring alacakları ve takipteki alacaklar (net)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faktoring alacaklarına karşılık alınan
teminatlar:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Kefalet

5.816.300

-

3.663.973

-

Toplam

5.816.300

-

3.663.973

-

Faktoring Borçları
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, faktoring borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Faktoring borçları

35.786

-

8.532

-

Toplam

35.786

-

8.532

-

Faktoring borçları, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş olup, henüz ilgili faktoring müşterileri
hesabına yatırılmamış tutarları ifade etmektedir.

(29)
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6.

Takipteki alacaklar (Net)

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, takipteki faktoring alacaklarının ve karşılıklarının
dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP
Takipteki faktoring alacakları
Özel karşılıklar

31 Aralık 2020
TP
YP

45.619
(44.759)

-

50.675
(50.675)

-

860

-

-

-

Toplam

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, takipteki faktoring
alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Dönem başındaki özel karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Not 23)
Tahsilatlar/geri çevrilen karşılıklar (Not 22)
Aktiften silinen (-) (*)

50.675
650
(6.566)
-

49.901
1.626
(572)
(280)

Dönem sonundaki özel karşılıklar

44.759

50.675

(*) 27 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan, Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca borçlunun temerrüdü nedeniyle özel karşılık ayrılan
kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul tahsilat beklentisi bulunmayan ve bilanço dışı bırakılan karşılıkları içermektedir.
Bilanço dışı bırakılan takipteki alacakların takibe dönüşüm oranı üzerinde 0,02 baz puan azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

7.

Maddi duran varlıklar (Net)

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2021

Değer Artışı

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık 2021

6.000
3.390
6.175
1.697
8.884

4.280
-

2.972
683
1.013

(1.070)
-

10.280
5.292
6.858
1.697
9.897

26.146

4.280

4.668

(1.070)

34.024

(957)
(1.768)
(3.791)
(172)
(1.347)

-

(250)
(845)
(610)
(339)
(843)

703
-

(1.207)
(1.910)
(4.401)
(511)
(2.190)

(8.035)

-

(2.887)

703

(10.219)

Maliyet
Binalar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar (*)
Özel maliyetler
Kullanım hakkı varlığı (**)

Birikmiş amortisman
Binalar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Kullanım hakkı varlığı (**)

Net kayıtlı değeri
(*) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla,
(31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).

18.111
maddi

duran

23.805
varlıklar

(**) TFRS 16 etkisini içermektedir.

(30)

üzerinde

herhangi

bir

takyidat

bulunmamaktadır
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7.

Maddi duran varlıklar (Net) (devamı)

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2020

Değer Artışı

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık 2020

6.000
3.096
5.150
409
1.652

-

645
1.025
1.697
7.232

(351)
(409)
-

6.000
3.390
6.175
1.697
8.884

16.307

-

10.599

(760)

26.146

(811)
(1.381)
(3.291)
(316)
(544)

-

(146)
(513)
(500)
(172)
(803)

126
316
-

(957)
(1.768)
(3.791)
(172)
(1.347)

(6.343)

-

(2.134)

442

(8.035)

Maliyet
Binalar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar (*)
Özel maliyetler
Kullanım hakkı varlığı (**)

Birikmiş amortisman
Binalar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Kullanım hakkı varlığı (**)

Net kayıtlı değeri
(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla,
(31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

9.964
maddi

18.111

duran

varlıklar

üzerinde

herhangi

bir

takyidat

bulunmamaktadır

(**) TFRS 16 etkisini içermektedir.

8.

Maddi olmayan duran varlıklar (Net)

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemindeki diğer maddi olmayan duran varlık hareketleri
aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Bilgisayar yazılımları ve haklar

Birikmiş itfa payları
Bilgisayar yazılımları ve haklar
Net kayıtlı değeri

1 Ocak 2021

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık 2021

6.154
6.154

1.379
1.379

-

7.533
7.533

(5.091)
(5.091)

(764)
(764)

-

(5.855)
(5.855)

1.063

1.678

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki diğer maddi olmayan duran varlık hareketleri
aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Bilgisayar yazılımları ve haklar

Birikmiş itfa payları
Bilgisayar yazılımları ve haklar

1 Ocak 2020

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık 2020

5.527
5.527

627
627

-

6.154
6.154

(4.296)
(4.296)

(795)
(795)

-

(5.091)
(5.091)

Net kayıtlı değeri
1.231
Şirket’in işletme içinde geliştirilmiş maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.
(31)
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9.

Diğer aktifler

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla diğer aktiflerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

Peşin Ödenmiş Giderler
~ Sigorta giderleri
~ BDDK giderlere katılım payı
~ Teminat mektubu komisyonu
~ Verilen avanslar
~ Diğer
Diğer cari/dönen varlıklar (*)

2.628
549
373
114
42

1.590
326
283
92
64

-

-

5

-

2.628

-

1.595

-

1.550

Toplam

31 Aralık 2020
TP
YP

825

(*)

Diğer cari/dönen varlıklar kalemi Şirket’in avukatlarına verdiği avanslardan ve idari avanslardan
oluşmaktadır.

10.

Ertelenmiş vergi varlığı / borcu

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarlarının TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %25, 2022
yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak belirlenmiştir. TMS
12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla
yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve vergi kanunlarına)
dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde uygulanması beklenen
vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı için 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla varlık ve
yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25 ve %20 oranına göre
ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır (31 Aralık 2020: %20).
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin
detayı aşağıdaki gibidir:

Geçici
farklar

31 Aralık 2021
Ertelenmiş
vergi
varlığı/(borcu)

Geçici
farklar

31 Aralık 2020
Ertelenmiş
vergi
varlığı/(borcu)

Ertelenmiş vergi varlığı
İskontolu faktoring alacaklarından kazanılmamış gelirler
İzin karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Peşin ödenmiş faktoring komisyonları

35.811
27.134
1.486
2.001
5.190

8.853
6.784
372
400
1.297

5.627
532
1.168
1.005
2.922

1.125
106
234
201
584

Ertelenmiş vergi borcu
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar matrah farkı
Kullanım hakkı varlığı ve yükümlülüğü

(1.571)
(1.230)
(341)

(331)
(246)
(85)

(1.665)
(1.665)
-

(333)
(333)
-

Ertelenmiş vergi varlığı (net)

8.522

(32)
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10.

Ertelenmiş vergi varlığı / borcu (devamı)

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in kayıtlara alınmış ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile netlenerek
gösterilmiş 8.522 TL ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in
kayıtlara alınmış 792 TL ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığı hareket tablosu:
2021

2020

1 Ocak itibarıyla
Ertelenmiş vergi gelir
Diğer kapsamlı gelir altında gösterilen ertelenmiş vergi geliri /
(gideri) (tanımlanmış fayda yükümlülükleri)

792
7.501

571
263

229

(42)

Dönem sonu, 31 Aralık

8.522

792

11.

Türev finansal yükümlülükler

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
12.

Alınan krediler

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Alınan krediler

1.909.109

-

955.136

-

Toplam

1.909.109

-

955.136

-

Orijinal
tutar
Kısa vadeli alınan krediler
Banka kredileri

TL

Toplam alınan krediler

1.909.109

1.909.109

1.909.109

1.909.109

Orijinal
tutar
Kısa vadeli alınan krediler
Banka kredileri

TL

Toplam alınan krediler

31 Aralık 2021
TL
karşılığı

%16-30

31 Aralık 2020
TL
karşılığı

955.136

955.136

955.136

955.136

Faiz oranı
aralığı

Faiz oranı
aralığı

%9-19

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in kullandığı kredilerin faiz türlerine göre
detayları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Sabit faizli

1.909.109

-

955.136

-

Toplam

1.909.109

-

955.136

-

(33)
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13.

İhraç edilen menkul kıymetler

31 Aralık 2021 itibarıyla ihraç edilen menkul kıymet bulunmamaktadır (31 Aralık 2020:
Bulunmamaktadır).
14.

Diğer yükümlülükler

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla diğer yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP
Ertelenmiş gelirler
Ödenecek vergi ve yükümlülükler
Satıcılara borçlar
Diğer
Toplam

31 Aralık 2020
TP
YP

5.320
5.273
617
59

-

2.013
1.840
2.241
2.246

-

11.269

-

8.340

-

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ödenecek vergi ve yükümlülüklerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Ödenecek BSMV
Ödenecek gelir vergisi
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek katma değer vergisi
Ödenecek damga vergisi

4.300
580
369
15
9

-

1.561
126
135
13
5

-

Toplam

5.273

-

1.840

-

(34)
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15.

Karşılıklar

Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı
Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı kıdem ve izin tazminatı karşılıklarından oluşmaktadır.
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Şirket ile ilişkisi kesilen
veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58
yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı
ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet
süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık
maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 8.284,51 tam TL (2020: 7.117,17 tam TL)
ile sınırlandırılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, çalışan hakları yükümlülüğü karşılığının
detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP
Kıdem tazminat karşılığı
İzin karşılığı

31 Aralık 2020
TP
YP

2.001
1.486

-

1.005
1.168

-

3.487

-

2.173

-

Kıdem tazminatı karşılığının, 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı, 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içerisindeki ödemeler
Aktüeryal kayıp/ kazanç

2021
1.005
117
133
(172)
918

2020
1.068
585
182
(619)
(211)

Dönem sonu, 31 Aralık

2.001

1.005

İzin karşılığının, 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:
2021

2020

Dönem başı, 1 Ocak
Dönem gideri

1.168
318

1.113
55

Dönem sonu, 31 Aralık

1.486

1.168

16.

Cari vergi varlığı / borcu

Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 34.041 TL cari vergi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 9.491
TL). Şirket’in 56.232 TL peşin ödenmiş kurumlar vergisinin 90.273 TL hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsuplaşmasından sonra kalan 34.041 TL ödenecek kurumlar vergisi tutarını içermektedir (31 Aralık
2020: Şirket’in 18.065 TL peşin ödenmiş kurumlar vergisinin 27.556 TL hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsuplaşmasından sonra kalan 9.491 TL ödenecek kurumlar vergisi tutarını
içermektedir.).
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17.

Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye
Şirket 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in 251.000 TL tutarında ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in çıkarılmış her biri 1 tam TL (2020: 1 tam TL) değerinde 251.000
bin adet (31 Aralık 2020: 251.000 bin adet) imtiyazsız hisse senedi bulunmaktadır.
Sermaye Yedekleri
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermaye yedekleri 1.913 TL (31 Aralık 2020: 1.913 TL) sermaye
enflasyon düzeltme farklarını içeren diğer sermaye yedekleri tutarından oluşmaktadır.
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları / azalışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları, maddi duran varlıklar içerisinde
gösterilen binalarının gerçeğe uygun değer ile gösterilmesinden kaynaklanan değer artışları ile söz
konusu varlıkların daha önceki dönemlerde yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda
bakiyesi bulunması durumunda, bu bakiyeyi aşmayan değer azalışlarını ve vergi etkisini içermektedir.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla net 7.429 TL tutarında maddi duran varlık yeniden değerleme artışı
bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 3.149 TL).
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları
TMS 19 (2011) standardındaki değişikliğin uygulanması sonucunda, tüm aktüeryal farklar diğer kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 918 TL brüt aktüeryal kayıp tutarı, 229 TL ertelenmiş vergi geliri ile net
olarak 689 TL olarak finansal tablolarda gösterilmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 211 TL brüt aktüeryal kazanç tutarı, 42 TL ertelenmiş vergi gideri ile net
olarak 169 TL olarak finansal tablolarda gösterilmiştir.
Kar Yedekleri
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in kar yedekleri 560.042 TL (31 Aralık 2020: 557.062 TL)
tutarlarında birinci tertip yasal yedekten ve olağanüstü yedeklerden oluşmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
31 Temmuz 2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı “Bazı Vergi Kanunlarında
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “Geçmiş Yıllar Karı/Zararı”’nda izlenen özkaynak kalemlerine ait
enflasyon farkları tutarının, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilmesi veya
kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilmesi mümkün olmakta ve bu işlemler kâr
dağıtımı sayılmamaktadır. Bununla birlikte BDDK tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir
tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu
varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği
mütalaa edilmektedir
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17.

Özkaynaklar (devamı)

Geçmiş Yıl Kar veya Zararları
Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 46.854 TL geçmiş yıl karı bulunmaktadır (31 Aralık 2020: Kapital
Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile birleşmesi kaynaklı 52.245 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.).
Kar Dağıtımı
Ertelenmiş vergi geliri haricindeki yasal defterlerdeki birikmiş karlar, yukarıda belirtilen yasal yedeklerle
ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
Şirket, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla geçmiş yıl karları üzerinden Şirket ortaklarına toplamda 11.378 TL
temettü ödemesi gerçekleştirmiştir (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır.).
18.

Kiralama İşlemlerinden borçlar

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kiralama işlemlerinden borçlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Kiralama işlemlerinden borçlar

8.376

7.864

Toplam

8.376

7.864

19.

Esas faaliyet gelirleri

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet gelirlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Faktoring alacaklarından alınan faizler
Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar, (net)

549.643
10.164

230.131
3.824

Toplam

559.807

233.955

20.

Finansman giderleri

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde finansman giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Kullanılan kredilere verilen faizler
Verilen ücret ve komisyonlar
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri

219.124
2.489
1.547

58.971
9.801
138

Toplam

223.160

68.910
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21.

Esas faaliyet giderleri

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Personel giderleri
Kira giderleri
Amortisman ve itfa payları
Bağışlar
Temsil ve ağırlama giderleri
Denetim, müşavirlik ve danışmanlık giderleri
Bilgi işlem giderleri
Dava takip giderleri
Üyelik ve aidat giderleri
Haberleşme giderleri
Seyahat giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
Bakım-onarım giderleri
Diğer

11.331
3.819
2.948
2.281
1.291
1.154
1.045
394
339
266
235
130
78
933

14.049
3.997
2.929
785
688
818
455
418
368
196
22
139
7
1.057

Toplam

26.244

25.928

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet giderleri içinde yer alan
personel giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Maaş ve ücretler
İkramiyeler
SGK işveren payı
Yemek giderleri
Diğer
Toplam
22.

1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

6.363
2.896
1.449
232
391

6.323
5.181
1.405
234
906

11.331

14.049

Diğer faaliyet gelirleri

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet gelirlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:

Dönem içinde iptal edilen özel karşılıklar
Kambiyo işlemleri karı
Bankalardan alınan faizler
Diğer
Toplam
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1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

6.566
6.522
1.965
4.090

572
4.385
3.352
1.373

19.143

9.682
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23.

Özel karşılıklar

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde takipteki alacaklara ilişkin özel
karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Dönem içinde ayrılan karşılıklar

650

1.626

Toplam

650

1.626

24.

Diğer faaliyet giderleri

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Kambiyo işlemleri zararı
Türev finansal işlem zararı
Diğer

17
-

460
306
5.602

Toplam

17

6.368

25.

Vergi

Kurumlar vergisi
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal tablolarda kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanmıştır. 22
Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2021 tarihinden
itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan
vergilendirme dönemi için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme dönemi için
%25’e çıkarılmış olup, bu oran 2022 yılı vergilendirme dönemi için ise %23 olarak uygulanacaktır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumların asgari 2 tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışından doğan kazançları (Kanun’da
öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmeleri veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulmaları
şartıyla) ile alacaktan dolayı elde ettikleri taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların
%75’i vergiden istisna tutulmakta iken; 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanun’un 89/a maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.1.e
ve 5.1.f maddeleri değiştirilerek, yukarıda belirtilen taşınmaz satışları açısından %75 oranında
uygulanan istisna, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %50’ye indirilmiştir.
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilmektedir.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın son günü akşamına
kadar beyan edilmekte ve tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler
itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar
yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Ödenecek cari vergi tutarları, peşin
ödenen vergi tutarlarıyla ilişkili olduğundan netleştirilmektedir.
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25.

Vergi (devamı)

Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi
Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %25, 2022
yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak belirlenmiştir. TMS
12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla
yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve vergi kanunlarına)
dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde uygulanması beklenen
vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı için 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla varlık ve
yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25 ve %20 oranına göre
ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır.
Ertelenmiş vergiye konu işlemler ve diğer olaylar kar veya zararda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili
vergi etkileri de kar veya zararda muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergiye konu işlemler ve diğer
olaylar özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de özkaynak hesaplarında
muhasebeleştirilmektedir.
Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilmektedir.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir raporlama dönemi sonu itibarıyla gözden geçirilir.
Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı
değeri azaltılır.
Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablosunda
kayıtlara alınan vergi karşılığı giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Kurumlar vergisi :
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (-)

90.273

27.556

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri):
İndirilebilir/vergilendirebilir geçici farkların oluşmasından ve
kapanmasından kaynaklanan vergi

(7.501)

(263)

Kar veya zarar tablosuna yansıyan toplam vergi gideri

82.772

27.293

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Vergi öncesi kar

328.561

140.750

Yasal oran %25 kullanılarak hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden muaf gelirler, diğer

82.140
12.278
(11.646)

30.965
201
(3.873)

82.772

27.293

Kar veya zarar tablosuna yansıyan toplam
kurumlar vergisi
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26.

Hisse başına kazanç

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Şirket’in hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse
başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
Ağırlıklı Ortalama Hisse Adedi (Bin)
Ana Ortaklık Hissedarlarına Atfolunan Net Dönem Karı
Hisse Başına Kar (Tam TL) (*)

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

251.000
245.789
0,9792

251.000
113.457
0,4520

(*) Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle
hesaplanmaktadır. Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve
yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları,
hisse başına kazanç hesaplamalarında, finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir.
Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini
de hesaplayarak bulunmuştur.

27.

İlişkili taraf açıklamaları

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler
sonucu oluşan gelir ve giderler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

İlişkili taraflara borçlar
Terra Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Burgaz Yönetim Danışmanlık A.Ş.
Ortaklara Borçlar

9
-

4
1.679

Toplam

9

1.683

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

İlişkili taraflardan alacaklar
Terra Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme A.Ş.

235
-

290

Toplam

235

290

1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

2.856
-

2.739
169
169

469
25

331
-

3.350

3.408

Giderler
Kira Giderleri
Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş.
Vedat Sadioğlu
Raşel Sadioğlu
Diğer
Burgaz Yönetim. Danış.Turz.San. Ve Tic.A.Ş.
Terra Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Toplam
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27.

İlişkili taraf açıklamaları (Devamı)
1 Ocak –
31 Aralık 2021

1 Ocak –
31 Aralık 2020

Gelirler
Faiz Gelirleri
Terra Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş.

107
97

16

Kira Gelirleri
Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş.

-

36

Diğer Gelir
Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş.
Kappa Sağlık Yatırımları ve Organizasyon A.Ş.

79
23

-

306

52

Toplam
Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı:

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde, üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutarı 3.430 TL (31 Aralık 2020: 4.940 TL)’dir.
28.

Koşullu varlık ve yükümlülükler

Emanet kıymetler
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faktoring işlemlerine karşılık alınan emanet
kıymetlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021
TP
YP

31 Aralık 2020
TP
YP

Bankalardaki çekler
Portföydeki çekler
Karşılıksız çekler

2.783.965
112.433
72.639

532.025
41.922
6.445

1.575.838
186.152
73.810

160.615
7.388
7.664

Toplam

2.969.037

580.392

1.835.800

175.667
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Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları
a)

Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir.
24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesine göre Şirket öz
kaynağının toplam aktiflere oranının yönetmelikte belirlenen asgari %3 standart oranının tutturulması
zorunludur. Şirket, 31 Aralık 2021 itibarıyla standart oranı tutturmuştur (31 Aralık 2020: standart oranı
tutturmuştur).
(b)

Önemli Muhasebe Politikaları

Şirket'in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı notta açıklanmaktadır.
(c)

Finansal Araçlar Kategorileri

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

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

•

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

•

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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in rayiç değerden tutulan enstrümanları detayı aşağıdaki gibidir;
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık
2021
1. seviye 2. seviye 3. seviye
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar

464
464
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık
2020
1. seviye 2. seviye 3. seviye

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar

-
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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları (devamı)
d)

Finansal Risk

Şirket finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve faaliyetleri ile ilgili maruz
kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler;
piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit
akım faiz oranı riskini kapsar.
e)

Piyasa Riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki (f maddesine bakınız) ve faiz oranındaki (g maddesine
bakınız) değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa
riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu
riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
f)

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve
finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini düzenli olarak kontrol
etmektedir.
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasif
bulunmamaktadır.
g)

Faiz Oranı Riski Yönetimi

Şirket’in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden faktoring işlemi yapması ve borçlanması, Şirket’i faiz
oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değişken oranlı alacak ve borçlar arasında
uygun bir dağılım yapılarak, Şirket tarafından kontrol edilmektedir.
Faiz Oranı Duyarlılığı
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır.
Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin
zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Şirket, bu riskini risk
yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek
yönetmektedir.
Kayıtlı Değer
31 Aralık 2021
31 Aralık 2020
Sabit Faizli
Faktoring alacakları
Alınan krediler
h)

3.055.598
1.909.109

1.798.543
955.136

Diğer Fiyat Riskleri

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır).
ı)

Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, yalnızca kredi güvenirliliği
olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme
yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Kredi riski, müşteriler için belirlenen sınırlar aracılığıyla
kontrol edilmektedir.
Faktoring alacakları, çeşitli sektörlere dağılmış, çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari
alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Faktoring alacaklarının sektörel dağılımı Dipnot 5’de verilmiştir.
(44)
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ı)

Kredi Riski Yönetimi (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:
31 Aralık 2021
Faktoring Alacakları

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
- net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Diğer alacaklar

Takipteki Alacaklar

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Bankalar

Alım Satım
Amaçlı Finansal
Varlıklar

-

3.055.598

-

860

-

-

19.159

-

-

3.055.223

-

-

-

-

19.159

-

-

375
375
-

-

860
45.619
(44.759)
-

-

-

-

-
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ı)

Kredi Riski Yönetimi (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri (devamı):
31 Aralık 2020

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
-net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Faktoring Alacakları

Diğer alacaklar

Takipteki Alacaklar

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Bankalar

Alım Satım
Amaçlı Finansal
Varlıklar

-

1.798.543

-

-

-

-

44.097

-

-

1.798.173

-

-

-

-

44.097

-

-

370
370
-

-

50.675
(50.675)
-

-

-

-

-
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i)

Likidite Risk Yönetimi

Şirket yönetimi, kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi
oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını
sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Likidite Tablosu
Aşağıdaki tablolar, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerini tahsil etmesi ve ödemesi gereken en erken tarihlere
göre hazırlanmıştır. Şirket’in ayrıca iskontolanmamış varlık ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek ve
ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
31 Aralık 2021

Kayıtlı Değeri

Sözleşme
vadesi
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı

3 aydan
kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

1.953.271
1.909.109
35.786
8.376

1.971.528
1.924.584
35.786
11.158

1.961.220
1.924.584
35.786
850

2.481
2.481

7.827
7.827

617
617

617
617

617
617

-

-

Kayıtlı Değeri

Sözleşme
vadesi uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı

3 aydan
kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

963.668
955.136
8.532

990.414
981.882
8.532

990.414
981.882
8.532

-

-

2.122
2.122

2.122
2.122

2.122
2.122

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Alınan krediler
Faktoring borçları
Kiralama işlemlerinden borçlar
31 Aralık 2021
Beklenen vade uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Diğer yükümlülükler
31 Aralık 2020
Sözleşme uyarınca vadeler

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Alınan krediler
Faktoring borçları
31 Aralık 2020
Beklenen vade uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Diğer yükümlülükler
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j)

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri

Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde. bir
finansal aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiş piyasa fiyatı
rayiç değeri en iyi biçimde yansıtır.
Şirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini, hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri tahmin
edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak bu finansal tablolarda sunulan tahminler,
her zaman, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri, Türkiye’deki mali piyasalardan alınabilen güvenilir bilgilere
dayandırılarak hesaplanmıştır. Diğer finansal araçların rayiç değerleri, benzer özelliklere sahip başka bir
finansal aracın cari piyasa değeri dikkate alınarak veya gelecekteki nakit akımlarının cari faiz oranları ile
iskonto edilmesini içeren varsayım teknikleri kullanılarak tespit edilmiştir.
Kısa vadeli varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin iskonto etkisinin önemsiz akışı sebebiyle
kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. Bununla birlikte, piyasa koşullarındaki değişimlere
paralel olarak gerçeğe uygun değerlerdeki dalgalanmalar ayrıca değerlendirilmektedir.
Faktoring alacakların kayıtlı değerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçeğe uygun değeri yansıttığı
öngörülmektedir.
31 Aralık 2021
Finansal varlıklar
Krediler ve alacaklar- itfa edilmiş maliyet ile
ölçülen kategorisi
Nakit ve nakit benzerleri
Faktoring alacakları ve takipteki alacaklar
Diğer finansal yükümlülükler- itfa edilmiş maliyet
ile ölçülen kategorisi
Alınan krediler
Faktoring borçları
Diğer borçlar

30.

Kayıtlı Değeri

31 Aralık 2020
Gerçeğe
Gerçeğe
Uygun Değeri Kayıtlı Değeri
Uygun Değeri

19.443
3.055.598

19.443
3.055.598

44.360
1.798.543

44.360
1.798.543

1.909.109
35.786
617

1.909.109
35.786
617

955.136
8.532
2.122

955.136
8.532
2.122

Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim ve vergi
hizmetlerine ücretlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Bağımsız denetim hizmetlerine ilişkin giderler

198.000

105.000

Toplam

198.000

105.000

31.

Raporlama tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
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