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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

UFRS Haberleri

Grant Thornton International Ltd. UFRS
ekibinin dönemsel olarak hazýrladýðý
UFRS haber bültenine hoþ geldiniz.
UFRS ile ilgili güncel, dikkat çekici
konular ve geliþmeler Grant Thornton
International’ýn ekibi tarafýndan
yorumlanýp özet olarak sunulmaktadýr

Bu yayýmýzda, diðer konularla birlikte,
UFRS 9’da yer alan finansal araçlarla
ilgili önemli düzenleme deðiþikliklerine
yer vermekteyiz. UFRS 9 ile ilgili
düzenlemeler finansal riskten korunma
muhasebesine iliþkin yeni zorunluluklar
getirmektedir. Daha önceden standartta
belirtilmiþ olan 1 Ocak 2015 zorunlu
tarih olmaktan çýkmýþtýr. Bültenimizin
takip eden kýsýmlarýnda ise Uluslararasý
Muhasebe Standartlarý Kurumu’nun
(UMSK) standartlar üzerinde yaptýðý
güncel deðiþiklikler ve öneriler gözden
geçirilmektedir. Haber bülteni, Grant
Thornton’ý ilgilendiren UFRS
haberleriyle ve UMSK’yý  etkileyen
genel faaliyetlerle devam etmektedir.

Haber bülteni sunulan iki tablo ile
son bulmaktadýr. Biri henüz yürürlüðe
girmemiþ yeni standartlarýn uygulama 
tarihlerini özetlemektedir. Ýkincisi ise
UMSK’nýn gündeminde olan önerileri
dikkate almaktadýr.

Sýrada ne var?
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UMSK Düzenlemelerinin UFRS 9 Finansal
Araçlara Etkisi

Yapýlan düzenlemeler
UMSK'nýn finansal riskten
korunma muhasebesi
projesini tamamlýyor ve
bununla birlikte UFRS 9'un
yürürlülük tarihini etkiliyor. 

UMSK, UFRS 9 finansal araçlar ile ilgili
düzenlemeler paketi yayýnlamýþtýr. Bu
düzenlemeler:
•    Finansal riskten korunma
      muhasebesine yeni bir bölüm
      eklemektedir. Bu konu hakkýnda
      önceden yapýlan düzenlemeleri
      kapsamlý bir þekilde gözden
      geçirmektedir.
•    Düzenlemeler UFRS 9’ da önceden
      dahil edilmiþ. “kendi kredi riski
      konusunu” diðer finansal araçlarýn
      muhasebesini deðiþtirmeden
      yapmayý hedef almaktadýr.
•    1 Ocak 2015’i UFRS 9 için zorunlu
      tarih olmaktan çýkarmýþtýr.

UFRS 9, UMS 39 “Finansal Araçlar
Muhasebeleþtirme ve Ölçme evrelerinde”
Standardýnýn farklý etaplarda yerini
kademe kademe almayý hedeflemektedir:
Bu deðiþikliklerin yayýnlanmasý finansal
riskten korunma muhasebesinin UFRS 9
evresini tamamlýyor. UMSK halen
UFRS 9’da bulunan muhasebeleþtirme
ve ölçme gerekliliklerine yönelik sýnýrlý
deðiþiklikler yapmayý dikkate almaktadýr.
Bunun için yeni beklenen kredi zararlarý
deðer düþüklüðü modelini tamamlama
çalýþmalarý devam etmektedir.,
Bununla birlikte makro risklerden
korunma için ayrýca yürüttüðü bir proje
vardýr. Düzenlemeler hakkýnda daha
fazla bilgi yanda verilmektedir:

Finansal riskten korunma muhasebesi kýsmý

UFRS 9’a eklenen yeni bölüm, finansal riskten korunma muhasebesi için muhasebesel gereklilikleri
ciddi bir þekilde gözden geçirmektedir.
Yapýlan düzenlemelerden önce, finansal riskten korunma muhasebesi gereklilikleri UMS 39
kapsamýnda bulunmaktaydý. Bu standardýn finansal riskten korunma muhasebesi gerekliliklerinin
iþletmelerin risk yönetimi uygulamalarýný yeterli þekilde yansýtmamasý ve dahasý bu faaliyetlerden
finansal tablolarýnda yeterli olarak bahsedilmemesi yüzünden UMS 39 eleþtiriliyordu.
Yeni gereklilikler finansal riskten korunma muhasebesini iþletmenin risk yönetimi faaliyetleriyle
daha yakýn bir düzeye getirmeyi hedefler.
Bunun için:
•   Finansal riskten korunma konusunda bahsi geçen kalemlerin ve finansal riskten koruma
     araçlarýnýn uygunluðunun artýrýlmasý.
•   Finansal riskten korunma verimliliðinde, ilkelere yönelik bir yaklaþýmýn esas alýnarak
    deðerlendirilmesi.
Yeni gereklilikler muhasebeleþtirmede önemli deðiþiklikler sunmaktadýr. Bu suretle iþletmelerin
planlama yapmasý ve dikkatlerini buna doðrultmasýyla deðer yaratýlýr. UMSK finansal olmayan
risklerden korunma saðlayanlarýn (finansal olmayan kuruluþlar) bu deðiþimlerden en çok
yararlanacak iþletmeler olduðunu düþünmektedir. Buna ilave olarak, düzenlemeler ek açýklamalar
barýndýrmaktadýr. Bu açýklamalar iþletmenin risk yönetimi ve finansal riskten korunma muhasebesi
stratejileri hakkýnda saðlanan bilgileri geliþtirmeyi hedefler. Sayfa 3’te yer alan tablo belli baþlý
deðiþiklikleri göstermektedir.

Sýrada ne var?
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December 2013

The IASB has published Chapter 6 ‘Hedge

Accounting’ of IFRS 9 ‘Financial Instruments’

(the new Standard). The new requirements look

to align hedge accounting more closely with

entities’ risk management activities by: 

• increasing the eligibility of both hedged items

and hedging instruments

• intromdp uor acirnein cigples-baasp epdroach

to assessing hedge effectiveness.

As a result, the new requirements should serve to

reduce profit or loss volatility. The increased

flexibility of the new requirements are however

partly offset by entities being prohibited from

voluntarily discontinuing hedge accounting and

also by enhanced disclosure requirements. 

This special edition of IFRS News informs

you about the new Standard, and the benefits and

challenges that adopting it will bring.

Spec
al 
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IFRS News

“IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and

Measurement’, the previous Standard that dealt with hedge

accounting, was heavily criticised for containing complex rules

which either made it impossible for entities to use hedge

accounting or, in some cases, simply put them off doing so.

We therefore welcome the publication of IFRS 9’s

requirements on hedge accounting. The new requirements

should make it easier for many entities to reflect their actual

risk management activities in their hedge accounting and thus

reduce profit or loss volatility.

At the same time, entities should be aware that while it will

be easier to qualify for hedge accounting, many of the existing

complexities associated with it (measuring hedge ineffectiveness,

etc) will continue to apply once entities are using it.”

Andrew Watchman 
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Ýlk bakýþta UFRS 9 finansal riskten korunma muhasebesi

Özellikler Anahtar Noktalar

Standartlarýn
hedefleri

Önemli
deðiþiklikler

• Muhasebesel bakýþ açýsýndan, iþletmenin temelini oluþturan
   risk yönetimi faaliyetlerini finansal riskten korunma anlayýþý ile
   daha iyi örtüþtürme

• Aþaðýdaki finansal riskten korunmaya konu olan araçlarda
   uygunluk þartlarýnýn geliþtirilmesi
   -  Risk bileþenleri
   -  Finansal riskten korunmaya konu olan araçlar ve net
      pozisyonlar
      Türev içeren araçlar
      Özkaynak araçlarýnýn gerçeðe uygun deðer farkýnýn diðer
      kapsamlý gelire yansýtýlmasý

• Finansal riskten korunma araçlarýnýn uygunluðunun artýrýlmasý
   ve dalgalanmalarýn azalmasý

• Finansal riskten korunma muhasebesi kalifikasyonu (yeterliliði)
   için ve yetersizliðini ölçmek için revize edilmiþ kriterler
   -  Sayýsal testlerin % 80 - 125’i finansal riskten korunmanýn
      etkinliðini ölçmek için geçmiþe yönelik bakýþ açýsýný ortadan
      kaldýrmýþlýr.
   -  UFRS 9’a göre, finansal riskten korunma iliþkisi aþaðýdaki
      bütün gereklilikleri karþýlamalýdýr: 1) Finansal riskten
      korunmaya konu olan kalem ile finansal riskten korunma
      aracý ile ekonomik iliþki vardýr. 2) Kredi riskinin etkisi
      aralarýndaki ekonomik iliþkiden kaynaklanan deðerlerdeki
      deðiþikliklere yön vermiyor. 3) Finansal riskten korunma
      iliþkisinin finansal riskten korunma oraný ile iþletmenin
      finansal riskten korunmaya konu olan kalemi gerçekten
      hedge etmesi ve hedging aracýnýn asýl kullanma sayýsýný
      sayýsý ile ayný sonuçlarý

• Finansal riskten korunma iliþkisinin yeniden dengelenmesi için
   yeni bir konsept

• Finansal riskten korunma muhasebesinin devamlýlýðýný
   destekleyen yeni gereklilikler

Finansal riskten korunma muhasebesinin devamý

Tüm bu deðiþikliklerin yanýsýra UMS 39’da yer alan deðiþmemiþ önemli bölümlere ait gereklilikler
devam etmektedir. Bu bölümler aþaðýdaki gibidir.
•  Finansal riskten korunma muhasebesi gönüllü olarak tercih edilen bir seçenek olarak kalmaya
    devam ediyor.
•  Ýþletmelerin finansal riskten korunmaya konu olan kalemlerini ve finansal riskten korunma
    aracýný tanýmlamasý gerekiyor ve baþlangýçta olan iliþkilerini belgelendirmesi gerekiyor.
•  UMS 39’da konu olan üç çeþit finansal riskten korunma iliþkisi (gerçeðe uygun deðer finansal
    riskten korunma, nakit akýþý riskinden korunma iþlemi ve net yatýrým riskinden korunma) ve
    muhasebe iþleyiþi hala aynýdýr.
•  Finansal riskten korunmanýn verimsizliði ölçülmeli ve kar zarar tablosunda gösterilmelidir.

Grant Thornton International UFRS ekibi UFRS Haberleri özel sayýsýný finansal
riskten korunma muhasebesi gereklilikleri için yayýnlamýþtýr. Özel sayý,
okuyucularý yeni deðiþikliklerin ana özelliklerini gözden geçirmelerini ve bu 
düzenlemelerin iþletmeleri nasýl etkileyebileceði hakkýnda bilgi edinmelerini
saðlýyor. Özel Sayýdan edinmek için, lütfen 
adresine yazýnýz.

infoist@gtturkey.com

Sýrada ne var?
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Kredi riski

Ýþletmenin kendi borçlarýný gerçeðe
uygun deðeri üzerinden ölçmeyi
seçmesi durumunda, UFRS 9 kendi
kredi riskine dayalý gerçeðe uygun
deðerdeki deðiþimlerin diðer kapsamlý
gelir tablosunda yansýtýlmasýný gerekli
kýlmaktadýr. Ekim 2010 tarihinde çýkan
bu gereklilik (UFRS Haberleri
1. çeyrek 2011 sayýsýna bakabilirsiniz.)
finansal sýkýntýlar yaþayan bir
iþletmenin daha düþük maliyete kendi
borcunu satýn almasý neticesinde ortaya
çýkacak kazancý gelir kaydetmesi
konusuna dikkat çekmiþtir.

Þimdiye kadar bu gereklilikleri
uygulamak isteyen bir iþletme UFRS
9’un finansal araçlarýn ölçme ve
sýnýflandýrma gerekliliklerini yerine
getirmek zorundaydý. Yeni
düzenlemeler iþletmelerin UFRS 9’un
diðer gerekliliklerini uygulamadan önce
yalnýz bu kýsmýný uygulamasýný saðlýyor.

Ýþletmelerin UFRS 9’un gerekliliklerini
yerine getirebilmesi için yeterli zaman
saðlanmasý amacýyla 1 Ocak 2015 zorunlu
uygulama tarihi olmaktan kaldýrýlmýþtýr.
UFRS 9 projesi tamamlanmaya yakýnken
UMSK iþletmelerin uymasý gereken yeni
bir tarih belirleyecektir. Ýsteyen iþletmeler
bu tarihi beklemeden UFRS 9’un
gerekliliklerini uygulayabilecektir.

1 Ocak 2015’in zorunlu düzenlemenin
(yürürlülük) tarihi olmasýnýn kaldýrýlmasý

Grant Thornton International Yorumu:
Bu düzenlemeleri olumlu karþýlýyoruz. Yeni finansal riskten korunma muhasebesinin
gerekliliklerini uygulayarak iþletmelerin risk yönetimi faaliyetlerini riskten korunma
muhasebesi için daha etkin bir þekilde kullanacaklarýný düþünüyoruz. Bu düzenleme
kar ve zarar kalemleri üzerindeki dalgalanmalarý da azaltacaktýr. Bu surette iþletmeler
UFRS 9 gerekliliklerini kendi kredileri için uygularken diðer gereklilikleri uygulamak
zorunda kalmayacaklar.

Düzenlemenin zorunlu uygulama tarihini ertelemek faydalý bir karardýr. Finansal
varlýklarý ilgilendiren ölçüm, sýnýflandýrma ve deðer düþüklüðü konularý 2014 itibariyle
halen tartýþýlmaktadýr.

Bu düzenlemelerin
yayýnlanmasý UFRS 9’un
finansal riskten korunma
muhasebesi aþamasýný

tamamlýyor.

Sýrada ne var?
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Düzenlemeler zorunlu ama acil olmayan ufak çaplý
deðiþikliklere yönelik geliþtirilmiþtir.

UMSK yýllýk geliþtirme projelerinin iki evresini
tamamlamýþtýr

UMSK yýlýk geliþtirme projelerinin iki evresini zorunlu ama acil olmayan ufak
çaplý deðiþikliklere yönelik düzenlemeler geliþtirmek için tamamlamýþtýr.
Bu evrelere iliþkin düzenlemeler aþaðýdaki gibidir:
•   “UFRS 2010-2012 Evrelerine Yönelik Yýllýk Geliþmeler”
•   “UFRS 2011-2013 Evrelerine Yönelik Yýllýk Geliþmeler”

Geliþtirme projelerinin konularý aþaðýdaki gibidir:

UFRS 2 Hisse Bazlý
Ödemeler

UFRS 3 Ýþletme
Birleþmeleri

Konu
Hak kazanma
koþullarýnýn
tanýmlanmasý

Konu
Ýþletme birleþmelerinde
koþullu bedel
muhasebesi

Deðiþikliðin özeti: 
• Hak kazanma koþullarýný performans ve servis durumunu tanýmlayarak oluþturuyor.
• Piyasa koþulunun performans koþulu olduðunu düzenlemede belirtiyor.
• Piyasa koþulunun iþletmenin öz kaynak araçlarýnýn piyasa fiyatýna dayalý olduðunu yada iþletme ile ayný grupta olan
   baþka bir iþletmenin öz kaynaklara dayalý piyasa fiyatýný baðlý olduðunu belirtiyor.
• Hisse piyasasý endeksinin hak ediþ koþulu taþýmadýðýný belirtir. Çünkü sadece iþletmenin performansýný ve gruba dahil
   olmayan diðer iþletmelerinkini de yansýtýyor.

Deðiþikliðin özeti:
• Koþullu bedelin sýnýflandýrmasýnýn UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum düzenlemesinin gerekliliklerine göre finansal
   yükümlülük yada öz kaynaða dayalý araç olarak dikkate alýnmasýný belirliyor.
• Bir birleþmede koþullu bedelin sonradan ölçülmesi yapýlan her raporda gerçeðe uygun deðeri yansýtmalýdýr. Bununla
   birlikte, gerçeðe uygun deðerdeki deðiþikliklerin, finansal araç olmasýna ya da olmamasýna bakýlmaksýzýn kar ve zarar
   tablosuna yansýtýlmalýdýr.

Sýrada ne var?
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Konu
Faaliyet bölümlerinin
birleþtirilmesi

UFRS 8 Faaliyet
Bölümleri

Konu
Kýsa vadeli alacaklar ve
borçlar

UFRS 13 Gerçeðe
Uggun Deðer
Ölçümü

Konu
Amortisman yöntemlerinin
yeniden deðerlendirilmesi ve
amortisman deðerinin yeniden
hesaplanmasý

UFRS 16 Maddi
Duran Varlýklar

Konu
Yönetimdeki kilit
yöneticiler

UFRS 24 Ýliþkili
Taraf Açýklamalarý

Deðiþikliðin Özeti:
• Ýþletmelerin raporlanabilir bölüm tespit edilmesinde kullanýlan yargýlarý (hükümleri) açýklamalarýný gerektirir.
   Faaliyet bölümlerine dair özet bir açýklama içerir. Birleþtirme alanlarýný gösteren ekonomik göstergeler de dahil edilir.

• Raporlanabilir bölümlerin varlýklarýnýn iþletmenin varlýklarý ile mutabakatý sadece bölüm varlýklarýnýn düzenli olarak
   COO'ya (operasyon þefi) iletilmesi durumunda saðlanmalýdýr.

Deðiþikliðin Özeti:
• Eðer faturalarda faiz oraný belirtilmemiþse, iþletme indirim etkisinin önemsiz olduðu durumlarda borçlar ve
   alacaklarda iskonto yapma gerekliliði yoktur. Bu kararý vermenin temelini oluþturan düzenlemeleri içerir. 

Deðiþikliðin Özeti:

• Duran varlýklarda amortismanlarýn yeniden hesaplanmasý için uygulanan farklý yöntemleri kapsar. 

• Brüt defter deðeri yeniden deðerlendirme yöntemine göre hesap edilmiþ olduðunu belirtir. 

• Birikmiþ amortismanlarýn, birikmiþ deðer düþüklüðü dikkate alýndýktan sonra brüt defter deðeri ile defter deðeri

   arasýndaki fark olduðunu belirtir.

Deðiþikliðin Özeti:

• Ýliþkili taraflarýn tanýmýný yapar. Raporlayan iþletme kilit yönetici personelin hizmetlerinin saðlanmasý adýna iþletmenin

   yönetiminin tanýmýný iliþkili taraflarýn tanýmýna dahil eder. 

• Raporlayan iþletme tarafýndan tanýnmýþ olan ve açýklanmýþ miktarlarýn hizmet bedeli olarak ayrý bir yönetim

   iþletmesine yönetimdeki anahtar nitelikte çalýþanlar için karþýlýk olarak ayrýlmasý.

• Tazminatýn ayrý bir yönetici iþletme tarafýndan ödenmesi durumunda, raporlayan iþletmenin kilit yönetici personele

   ödenen tazminat bileþenlerini açýklama gerekliliðine tabi olmamasý gibi rahatlatýcý etkilere sahiptir. 

Sýrada ne var?



Quarter 1 2014 7

Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

UMS 38 Maddi
Olmayan Duran
Varlýklar

Konu
Yeniden Deðerleme Metodu-
Birikmiþ Amortismanlarýn
Yeniden Oransal Belirlenmesi

Deðiþikliðin Özeti:

• UMS 16'da görülen maddi duran varlýklardaki bahsedilen muhasebesel deðiþikliklerin maddi olmayan duran

   varlýklara denk olanlar da ayný deðiþikliklere tabidir. 

UFRS 2011-2013 Evrelerine Yönelik Yýllýk Geliþmeler

UFRS 1
Uluslararasý
Finansal
Raporlama
Standarlarýnýn Ýlk
Uygulamasý

Konu
Etkili UFRS’lerin
Anlamý

UFRS 3 Ýþletme
Birleþmeleri

Konu
Ýþ Ortaklarýndaki
Kapsam Ýstisnalarý

UFRS 13 Gerçeðe
Uygun Deðer
Ölçümü

Konu
Paragraf 52’nin Kapsamý
(Portföy Ýstisnasý)

Deðiþikliðin özeti:

Ýlk defa UFRS'ye göre mali tablolarýný hazýrlayacak iþletmelerin karar gerekçelerinin temelini oluþtururken

seçenekleri vardýr. 

• Hali hazýrda ve geçerliliði olan bir UFRS'yi uygulamak ya da

• Henüz zorunluluðu olmayan yeni ya da  revize edilmiþ bir UFRS'yi uygulamak.

Ýlk kez uygulayan iþletmeler UFRS 1’de izin verilen uygulamalarý, istisnalarý dikkate alarak diðer UFRS’leri uygulayabilir. 

Deðiþikliðin özeti:

• URFS 3 Ýþletme birleþmeleri kapsamýna dahil olanlarýn muhasebesel UFRS’11 müþterek anlaþmalar kapsamý

   dýþýnda bulunmasý

• Yukarýda bahsi geçen düzenleme sadece finansal tablolarda müþterek anlaþmalarýn muhasebeleþtirilmesini kapsam

   dýþý býrakýr. Ýliþkili taraflarýn muhasebeleþtirilmesini kapsam dýþý býrakmaz. 

Deðiþikliðin Özeti:
• UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum standardý ya da  finansal yükümlülükleri tanýmlarýna dahil olan sözleþmeler olsalar
   bile UFRS 13'teki (paragraf 52) portföy istisnasý UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme yada UFRS 9
   Finansal Araçlar kapsamýna bütün sözleþmeler geçerlidir.
• Ticari mal sözleþmeleri nakit olarak anlaþýlmýþ olsa bile finansal araç olarak muhasebeleþtirilir. Bu bir istisna örneðidir. 

Sýrada ne var?
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UMS 40
Yatýrým Amaçlý
Gayrimenkuller

Konu: Yatýrým amaçlý
gayrimenkuller ile sahibi
tarafýndan kullanýlan
gayrimenkuller arasýnda
sýnýflandýrma yapýlýrken
UFRS 3 ile UMS 40 arasýndaki
iliþkinin açýklanmasý 

Bu iki yayýmda yer alan deðiþiklikler
1 Temmuz 2014 tarihinde ve sonrasýnda
baþlayan hesap dönemleri için geçerli
olacaktýr. Ancak isteyen iþletmeler
bunlarý önceden uygulayabilir.
Deðiþikliklerin bazýlarý ileriye yönelik
olarak uygulanacaktýr

Grant Thornton International Ltd. Yorumu:
Genel olarak deðiþimler tartýþmaya açýk deðildir. Deðiþimler arasýnda öne çýkan
düzenleme 2011-2013 evresinde bulunan UMS 40’dýr. Bu düzenleme ile
yatýrým amaçlý gayrimenkul iktisabýnýn sýnýflandýrmasýný yapmak için UFRS 3
dikkate alýnýr. Buna göre Ýþletme birleþmesi veya varlýk edinme kategorisi
altýnda sýnýflandýrýlýr. Geçmiþte UFRS 3’ün ve UMS 40’ýn nasýl yorumlandýðý
dikkate alýnarak yatýrým amaçlý gayrimenkullerin muhasebeleþtirilmesinde
deðiþikliklere gidilebilir. 

Deðiþikliðin Özeti:

UFRS 3 Ýþletme birleþmelerinin ve UMS 40 Yatýrým amaçlý gayrimenkullerin birbirinden baðýmsýz olmadýðýný netleþtirir.

Bu sebepten belirleme yapýlýrken: 

• Sahibi tarafýndan kullanýlan mülk ya da yatýrým amaçlý gayrimenkul, sýnýflandýrmasý UMS 40'e (7 -14) göre yapýlmalýdýr.

• Yatýrým amaçlý gayrimenkulün edinilmesi þirket birleþmelerinin tanýmýna uyar ya da varlýk edinmesi þeklinde ise

   UFRS 3'ün iþletme tanýmýna bakýlmalýdýr. (UMS 40’a paragraf 7-14 bakýlmaz)

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

UMSK fayda planlarýný yayýnladý: Çalýþanlara
saðlanan faydalar (UMS 19)

UMSK UMS 19'a yönelik dar kapsamlý
bazý düzenlemeler yayýnladý.
Düzenlemeler fayda planlarý
kapsamýnda çalýþan primlerini aþaðýdaki
gibi tanýmlamýþtýr:
• Üçüncü kiþiler veya çalýþanlar
   tarafýndan katkýlarýn hizmet
   sürelerine atfedilmesinin
   gerekliliklerini netleþtirir.
• Katýlýmlarýn saðlanan hizmet
   süresinden baðýmsýz olmasý
   durumunda yararlý bir uygulama için
   izin verilmesi gerekir.

UMS 19'un yayýnlanmasýndan önce
(2011'de revize edilmiþtir.  Ýþletmeler
için çalýþan katýlýmlarýnýn hizmetin
verildiði sürede tanýmlanmýþ fayda
planlarýndan düþülmesi ortak bir
uygulamaydý. UMS 19 gerekliliklerine
göre hizmet ile iliþkili katýlýmlarýn
hizmet sürelerine atfedilmesinin hizmet
maliyetinden düþülmesi gerekir.
(Negatif Fayda) Basit fayda planlarýnýn
uygulamasý sýrasýnda bu gerekliliðin
komplike olmasýndan dolayý endiþeler
oluþmuþtur. UMSK bu endiþeleri
gidermek amacýyla UMS 19
gerekliliklerini netleþtirmiþ ve pratik
uygulama tedbirlerini standarda
eklenmiþtir.

Grant Thornton International Ltd. Yorumu:
Özellikle amaca uygun pratiðin çalýþanlarýn ve üçüncü kiþilerin katýlýmlarý açýsýndan muhasebesel
etkilerini görmekten memnunuz. Bu deðiþiklik tanýmlanmýþ fayda planlarýna iliþkin karmaþýk
hesaplamalara duyulan ihtiyacý azaltacak ve mevcut düzenlemelerde deðiþikliðe gidilmesini
saðlayacaktýr.

Amaca Uygun Pratik
Amaca uygun pratiðin kullanýmý,
katkýlarý hizmet süresine atfetmek
yerine, çalýþanlarýn veya üçüncü
kiþilerin katkýlarýný hizmet süresinden
baðýmsýz ise, hizmetin verildiði süre
zarfýnda, iþletmenin, katkýlarý hizmet
maliyetinden düþmesine olanak saðlar. 

UMS 19 Gerekliliklerinin Açýklýða Kavuþturulmasý
Çalýþanlarýn veya üçüncü kiþilerin katkýlarý hizmet süresi
boyunca çalýþýlan yýllara baðýmlý ise, o zaman iþletme
katkýlarý UMS 19 70. paragraftaki brüt fayda metoduna göre
hizmet sürelerine atfetmelidir. UMS 19.93'te yer alan
açýklamanýn IAS 19.70'e göre üçüncü kiþilerin veya
çalýþanlarýn katkýlarýnýn hizmet sürelerine atfedilmesinin
olumsuz bir fayda olarak görülmesi, ayrýca, bundan sonra
net faydanýn IAS 19.70'e göre atfedilmesinin açýklanmasý
karýþýklýða yol açmýþtýr.

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Metodu

UMSK Bireysel Finansal
Tablolarda nihai taslaðýný
yayýnlayarak UMS  27
bireysel finansal
tablolarda nihai taslaða 
göre hazýrlanmýþ dar
kapsamlý düzenlemeler
için öneriler sunmuþtur.

Halihazýrda UMS 27 iþletmelerin baðlý
ortaklýk, müþterek ortaklýk ve
iþtiraklerindeki yatýrýmlarýnýn maliyet
esasýna veya UFRS 9 Finansal Araçlar'a
göre muhasebeleþtirilmesini
gerektirmektedir (Ýþletmenin UFRS
9'u uygulamaya baþlamamasý halinde
UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleþtirme ve Ölçme'ye göre).
UMSK'nýn 2011 Yýlý UFRS Gündemi
ile ilgili görüþmeleri esnasýnda, UMSK'
nýn temsilcilerince aþaðýdaki görüþler
bildirilmiþtir: 
• Bazý ülkelerin yasalarýndan dolayý
   yerel düzenlemelere göre ayrý
   finansal tablolar tuttuðu
   görülmektedir. 
• Bu yerel düzenlemeler özkaynaktan
   pay verme metodunu ortaklýklardaki,
   birleþmelerdeki, iþtiraklerdeki
   yatýrýmlarýn muhasebeleþtirilmesi
   açýsýndan gerekli kýlmaktadýr. 
• Çoðu durumda, özkaynaktan pay
   verme  metodu UFRS'ye göre
   hazýrlanmýþ finansal tablolar ile yerel
   düzenlemelere göre hazýrlanmýþ
   tablolar 

Grant Thornton International Ltd. yorumu:
Ýþletmelerin bireysel olarak hazýrlanacak finansal tablolarýnda özkaynaktan pay verme metodunun
iþletmenin sahip olduðu baðlý ortaklýk, müþterek yatýrým ve iþtiraklerinin muhasebeleþtirilmesi için
kullanýmýný desteliyoruz.
Tutarlýlýðý azaltacaðýna ve kavramsal bazda karýþýklýklara yol açacaðýna dair bazý endiþelerin
farkýndayken, diðer taraftan pragmatik temeller oluþturduðu için destekliyoruz.

Sonuç olarak nihai taslak üçüncü bir
seçenek olarak iþletmelerin
ortaklýklarýnda, birleþmelerinde ve
iþtiraklerinde yaptýðý yatýrýmlarýn
muhasebeleþtirilmesinde özkaynak
metodunu kullanmasýný saðlamaktadýr.
Ýþletmeler bireysel finansal tablolarýnda
muhasebe politikasý seçeneði ile:
• Maliyet
• UFRS 9'a göre (ya da UMS 39)
• Özkaynak metodu altýnda

Ýþletmeler ayný muhasebe metodunu
her yatýrým kategorisi için uygulamak
durumunda olurlar. Önerilerde sunulan
iþletmelerin düzenlenmeleri geriye
dönük olarak uygulamasýdýr.

Geçici koþullar zorunlu

görülmemektedir. IASB iþletmelerin

önerilerde bulunan bilgileri

kullanabileceðini düþünmektedir.

Nihai taslak üçüncü bir
seçenek olarak iþletmelerin

ortaklýklarýnda, birleþmelerinde ve
iþtiraklerinde yaptýðý

yatýrýmlarýn muhasebeleþtirilmesinde
özkaynak metodunu kullanmasýný

saðlamaktadýr.

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

Yýllýk geliþmeler için hazýrlanan öneri yayýnlarýnýn
yeni evresi

Önerilen düzenlemeler acil olmayan (ama zorunlu)
ufak çaplý düzenlemelere yöneliktir

UMSK UFRS 2012 – 2014 evresi olarak yýllýk geliþmeleri kapsayan nihai

taslak yayýnlamýþtýr. Bu ufak çaplý düzenlemeler dört öneri þeklindedir.

Öneriler UMSK'nýn yýllýk geliþmeler projesi çerçevesinde oluþturulmuþtur. 

UFRS için acil olmayan, ancak zorunlu, ufak çaplý düzenlemeleri içermektedir. 

Önerilerin özeti, IASB 2012 proje evresinde baþlamýþ olan konularý aþaðýda özetlenmiþtir. 

UFRS 5 Satýþ
Amaçlý Elde Tutulan
Duran Varlýklar ve
Durdurulan
Faaliyetler

UFRS 7 Finansal

Araçlar:

Açýklamalar

Sayý :

Metotlarýn deðiþimi önerisi

Sorun: 

Hizmet sunum sözleþmeleri

Önerilen Deðiþiklik
• Satýþ amaçlý elde tutulan varlýklar veya durdurulan faaliyet grubundan daðýtým amacýyla elde tutulan duran varlýklarýn
   sýnýflandýrýlmasý durumlarýnda veya daðýtým için elde tutma durumunun sona ermesi durumlarýnda ilave olarak
   rehberlik saðlar.
• Planlardaki bu tarz deðiþiklikler yeni sýnýflandýrmalarla sonuçlanmamaktadýr. Ancak UFRS 5 kapsamýnda yapýlan her
   açýklama için ayný sýnýflandýrma, muhasebeleþtirme ve ölçme gerekliliklerine iþaret etmektedir. 

Önerilen Deðiþiklik:
• Hizmet sunum sözleþmelerinin devam eden ilgi varlýk transferlerinde UFRS 7 kapsamýnda yapýlan açýklamalara ilave
   olarak rehberlik saðlýyor.
• 2011 Aralýkta yayýnlanan UFRS 7 düzenlemeleri tarafýndan sunulan açýklamalarý mahsup etmenin ara dönemlerde açýk
   (explicit) olarak gerekli görülmemektedir.
• Önerilen deðiþiklikler, ara dönem finansal tablolarýnda UMS 34 ara dönem finansal raporlama ile uyumlu olacak
   þekilde eklenmelidir.  

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

UMS19 Çalýþanlara

Saðlanan Faydalar

UMS 34

Ara Dönem

Finansal Raporlama

Sorun: 

Ýskonto oraný: Bölgesel piyasa

sorunu

Sorun:

Bilgininin açýklanmasý “ara

dönem finansal raporlarýnda

baþka yerlerde”

Önerilen Deðiþiklik :
• Bölgesel piyasalarda ayný para birimini kullanan iþletmelerin iskonto oranýn belirlenmesi için UMS 19 Çalýþanlara
   saðlanan faydalar standardýnýn gerekliliklerini belirler. 
• Önerilen deðiþiklikler iþten ayrýlma sonrasý saðlanan faydalarýn hesaplamasýnda kullanýlacak iskonto oranýnýn tahmin
   edilmesinde kullanýlacak þirket tahvillerinin ödenecek faydalar ile ayný para birimi üzerinden çýkarýlmýþ olmasýný
   gerektirmektedir. Bunun sonucunda, þirket tahvillerinin piyasanýn derinliðinin kalitesi ülke seviyesi yerine ülke para
   birimine göre belirlenmiþ olacaktýr.  

Önerilen Deðiþiklik :
• “Ara dönem finansal raporlarýnda baþka yerlerde” gerekli bilgilerin finansal ara dönem dipnotlarda saðlanmasý ya da
   baþka yerlerde sunulmasý anlamýna gelir.
• Öneriler açýklamalar ara dönem finansal tablolarýnda verilmesini ya da ara dönem finansal tablo dipnotlarýndan
   (finansal raporun diðer bölümlerine referans verilmesini saðlar.

Grant Thornton International Ltd. Yorumu:
UMSK yýllýk geliþme süreçleri minör deðiþiklikleri hedef almaktadýr ve genel
olarak tartýþmaya çok açýk deðildir. Muhtemelen UMS 19 için yapýlmýþ en
ciddi deðiþiklik, ayný birimleri kullanan iþletmelerin örneðin Avro bölgesi için
gerekliliklerde bölgesel piyasa iskonto oranýn belirlenmesidir.

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

UFRS deðiþiklikleri için Grant Thornton
International Ltd Rehberi

Grant Thornton International Ltd UFRS ekibi  Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý: CFO'lar için bilgilendirme' rehberinin güncellenmiþ
versiyonunu yayýnladý.

Aralýk 2013 baskýsý, UFRS'nin 1 Aralýk
2012 ve 30 Kasým 2013 döneminde
gerçekleþtirilen deðiþiklikler kapsayacak
þekildedir. 
Bu yayým,  CFO'lara iþletmelerinin
geleceðini etkileyecek düzenlemeler
hakkýnda finansal raporlama ve
iþletmenin ticari faaliyetleri açýlarýndan
oldukça önemli bir farkýndalýk
sunmaktadýr. Ýþletmelerin yýl sonlarýnda
yapacaklarý finansal raporlama
çalýþmalarýný planlarken yandaki
konularda karar vermelerine yardýmcý
olmayý hedeflemektedir.

• Ýlk defa yürürlülüðe giren zorunlu

   deðiþiklikler

• Yürürlülüðe girmemiþ deðiþiklikler

• Yürürlülüðe girmiþ deðiþiklikler

• Yayýn dili ingilizcedir.

Navigating the changes  
to International Financial 
Reporting Standards

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

Intangible assets in  
a business combination

                                                                    

Grant Thornton International Maddi Olmayan
Duran Varlýklar Rehberi 

Grant Thornton International UFRS ekibi  “Ýþletme Birleþmelerinde Maddi
Olmayan Duran Varlýklar  – UFRS 3 kapsamýnda maddi olmayan varlýklarýn
belirlenmesi ve deðerlenmesi” rehberinin güncelleþtirilmiþ versiyonunu yayýnlamýþtýr. 

Bu rehber iþletme birleþmelerinde
maddi olmayan duran varlýklarýn
belirlenmesi için rehberlik saðlar ve
ayný zamanda gerçeðe uygun deðerin
tahmini için pratikte kullanýlan en
yaygýn yöntemleri anlatýr.
Bu rehber iþletme birleþmelerinde
yaygýn olarak görülen maddi olmayan
duran varlýk örneklerini sunar ve maddi
olmayan duran varlýklarýn
deðerlendirilmelerine iliþkin esaslarý
açýklar.

Rehberin güncellenmiþ versiyonu Grant

Thornton Almanya ve Grant Thornton

Ýngiltere'deki deðerleme uzmanlarýmýzýn

katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr.

uygulanmasýndaki deðiþiklikler ile birlikte

UFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar ve 

“UFRS 13” Gerçeðe Uygun Deðer Ölçümü”

standartlarý arasýndaki baðlantýlarý yansýtacak

þekilde revize edilmiþtir. 

Yayýn dili ingilizcedir.

Bu rehber UFRS 3 standardýnýn

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

Kavramsal Çerçeve Hakkýnda Görüþ Yazýsý

Sunuldu

Grant Thornton International UFRS ekibi, Uluslararasý Muhasebe Standartlarý
Kurulu'nun “Finansal Raporlamaya Ýliþkin Kavramsal Çerçeve” incelemesi için
bir görüþ yazýsý sunmuþtur.

Görüþümüzde kavramsal çerçeve

projesinin yeniden baþlatýlmasý ve

tamamlanmasýna öncelik verilmesi

kararý için desteðimizi ifade ettik. Bazý

ana yorumlarýmýz aþaðýdaki gibidir: 

• Çerçevenin önceliklendirilmesini

   desteklememize raðmen, bu projenin

   standartlarýn geliþtirilmesinden

   kaynaklanabilecek tüm sorunlarý

   gideremeyeceðine ve amacýnýn bu

   þekilde olmamasý gerektiðine dikkat

   çekiyoruz.

• Mütalaalarýn oldukça kapsamlý

   olduðu gerçeðini kabul ederken, daha

   derinlemesine ele alýnmasý gereken

   bazý hususlarý not ediyoruz.

• Mevcut çerçevede yönetime (ya da
   hesap verilebilirlik konusuna) yeteri
   kadar önem verilmediðini
   düþünüyoruz ve finansal
   raporlamanýn bir amacý olarak tekrar
   yürürlüðe konulmasý gerektiðine
   inanýyoruz.
• Ýhtiyatlýlýk prensibinin hem mevcut
   hem de gelecek standartlarýn bir
   özelliði olduðu dikkate alýnarak,
   Ýhtiyatlýlýk presnibinin rolünün
   çerçevede kabul edilmesi gerektiðine
   ve gelecekteki standartlarýn
   geliþtirilmesinde ihtiyatlýlýðýn uygun
   rolünü belirlemek için daha fazla
   çalýþma yapýlmasý gerektiðine
   inanýyoruz. 

• Hesaplamalarýn güvenilirliðine,

   tanýnma baðlamýnda ve hesap

   bazlarýnýn seçimi konularýnda daha

   önemli bir rol verilmesi gerektiðini

   düþünüyoruz.

• Çerçevenin yaþayan bir belge olmasý

   gerektiðine ve bu yüzden standartlar

   düzeyindeki projelerde UMSK'nýn

   en son düþüncelerini baz alarak

   çerçevenin düzenli olarak

   güncellenmesi ve geliþtirilmesi

   gerektiðine inanýyoruz.

Sýrada ne var?
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Hoþgeldiniz Yeni standartlar
Grant Thornton

haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk

Tamamlama

ESMA 2014 Uygulama önceliklerini
açýkladý
Avrupa Menkul Kýymetler ve Piyasalar
Otoritesi (ESMA) 2013 için uygulama
önceliklerini yayýnladý.
ESMA, bu öncelikleri Avrupa Ekonomik
Alaný (EEA) karþýsýnda devamlý olarak
UFRS uygulamalarýný teþvik etmek
amacýyla belirlemiþtir.
Belirlenen öncelikler aþaðýdaki UFRS
uygulamalarýna atýfta bulunuyor:
• Finansal olmayan varlýklarýn deðer
   düþüklüðü
• Ýþten ayrýlma sonrasý saðlanan fayda
   yükümlülüklerinin açýklanmasý ve
   ölçümü

• Gerçeðe uygun deðer ölçümü ve
   açýklamasý 
• Önemli muhasebe politikalarý,
   hükümler ve tahminlere iliþkin
   açýklamalar
• Finansal araçlarýn ölçümü ve ilgili
   risklerin açýklanmasý 
Halka açýk þirketler ve bu þirketlerin
denetçileri 31 Aralýk 2013 yýlsonu
finansal tablolarýný hazýrlarken ve
denetlerken bu alanlarý dikkate
almalýdýr.

Mali kurum açýklamalarýnýn ESMA incelemesi
ESMA ayrýca listelenen finansal kuruluþlarýn 2012 UFRS
finansal tablolarýnda karþýlaþtýrýlabilirlik ve dipnotlarýn
kalitesi hakkýnda inceleme yayýnladý.
Ýnceleme kilit alanlardaki açýklamalarýn iyileþtirilmesi
yoluyla mali tablolarýnýn þeffaflýðýný artýrmaya yönelik
aþaðýdaki bazý önerileri yapar:
• Kredi riski ve tolerans uygulamalarýnýn etkisi 
• Likidite ve fonlama riski 
• Varlýk yükümlülüðü
• Finansal araçlarýn gerçeðe uygun deðerinin ölçümü

Ýnceleme genel olarak UFRS kapsamýnda yazýlmasý
gerekli açýklamalarýn yapýldýðýný gözlemlerken ayný
zamanda saðlanan bilgilerin kalitesindeki farklýlýklara
dikkat çekti. Finansal kurumlar arasýndaki
karþýlaþtýrýlabilirliði saðlamak için yetersiz veya yetersiz
ölçüde yapýlandýrýlmýþ bazý vakalarý tespit eder.

FASB finansal araçlar konusunda
IASB'den farklýlaþmakta
ABD Finansal Muhasebe Standartlarý
Kurulu'nun (FASB) ve Uluslararasý
Muhasebe Standartlarý Kurulu'nun
mevcut gereksinimleri ile, finansal
varlýklarýn sýnýflandýrýlmasý ve
ölçümü, varlýklardaki deðer
düþüklüðü için muhasebe modeli
gibi, gelecekteki yapýlmasý beklenen
deðiþikliklerin uyuþmayacaðý
kaçýnýlmaz görünüyor. Aralýk ayý
toplantýsý sýrasýnda, FASB finansal
varlýklarýn sýnýflandýrýlmasý ve
ölçülmesi için sözleþmeye baðlý nakit
akýþ özellikleri bazýnda ve bu
varlýklarýn yönetildiði iþ modelindeki
önceki planlarýndan (IASB ile
paylaþýlan) vazgeçme kararý aldý. 
Yapýlan bu toplantýda FASB,
UMSK'nýn beklenen kredi zarar
modelini takip etmemeyi seçerek,
deðer düþüklükleri için mevcut
beklenen kredi zarar modeliyle
ilerlemeyi seçti. 

Sýrada ne var?
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Ýþ modelinin rolü hakkýnda Avrupa
Finansal Raporlama Danýþma
Grubu (EFRAG)'nun görüþü 
Avrupa Finansal Raporlama
Danýþma Grubu ve Fransýz
Muhasebe Standartlarý Kurulu ve
Ýngilteredeki Finansal Raporlama
Konseyi (FRC) “Finansal Tablolarda
Ýþ Modeli'nin Rolü” isimli bir
araþtýrma yazýsý yayýnladý.

Bu araþtýrma yazýsýnda, EFRAG
(UFRS literatüründe ilk kez 2009
yýlýnda UFRS 9 'Finansal Araçlar'
yayýnlandýðýnda ortaya çýkan) Ýþ
Modeli kavramýnýn finansal
raporlamada büyük rol almasý

Kavramsal Çerçevenin bir parçasý
olmasý gerektiðini savunuyor.
Bu sebeple tüm standartlar iþ
modelini güvenilir bir þekilde temsil
edebilme yeterliliðinde olmalýdýr ve
uygulanabilir olduðu her alanda iþ
modeli her bir standarda açýkça
dahil edilmelidir.

UMSK'ya sunmuþ olduðumuz görüþ
yazýsý Finansal Raporlamada
Kavramsal Çerçevenin Ýncelenmesi 
adlý mütalaada açýkladýðýmýz gibi, iþ
modelinin, belirli bir derecede bir
farklýlýða ya da daha kapsamlýlýða
sahip olup olmamasýný dikkate
almasý gerektiðini düþünüyoruz.

gerektiðini ve revize edilmiþ

Karþý Taraf ve Kredi Riski
Deðerlendirmelerinde IVSC Taslak
Rehberi 
IVSC, UFRS 13 "Gerçeðe Uygun
Deðerin Ölçümü” kapsamýnda
gerçeðe uygun deðerin belirlenmesi
konusunda rehberlik etmesi için
hazýrlanan metin taslaðýný yayýnladý.
Taslak metin, gerçeðe uygun
deðerden ölçülen finansal borçlarýn
ve bazý finansal varlýklarýn
ölçümünde karþý taraf kredi riskinin

ve kendi kredi riskinin nasýl
hesaplanýldýðýna odaklanýyor ve
bunu baþarmak için kullanýlan kredi
deðerleme düzenlemeleri ve borç
deðerleme düzenlemeleri konularýna
açýklýk getiriyor. 
Taslak metin CVA, DVAS ve temel
kavramlar açýsýndan kullanýlan
terminoloji hakkýnda açýklama
saðlamakla beraber iþletmeler için
ibraz edilen bazý zorluklarý kavramayý
saðlýyor.

Sýrada ne var?
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Uluslararasý Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)
entegre raporlama için çerçevesini netleþtiriyor
''Uluslararasý Entegre Raporlama Çerçevesi ''(IR) 350
adet cevap alan 3 aylýk küresel toplantýyý gerçekleþtirdi.
Çerçeve, temel kavramlarý, ilkeleri ve kurumsal
raporlamanýn geliþmesindeki bir sonraki adým olarak
kabul edilen 'Entegre Rapor'a iliþkin içerik
gereksinimlerini açýklamayý amaçlýyor.
IIRC'nin uzun vadeli vizyonu, kurumsal raporlama
prensibi olarak Entegre Raporlama tarafýndan
kolaylaþtýrýlmýþ ana iþ uygulamalarý ile birlikte iç içe
yerleþmiþ entegre bir düþünce dünyasýdýr.

IIRC entegre düþünce ve raporlama döngüsü, etkili ve
üretken sermaye daðýlýmý ile sonuçlanan, finansal
istikrar ve sürdürülebilirlik için bir güç olarak hareket
edeceðine inanmaktadýr

Sýrada ne var?
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Açýklamalar

UK FRC (Ýngiltere Finansal
Raporlama Konseyi) geliþtirmeleri
içeren açýklamalar konusunda
harekete geçme çaðrýsý yaptý.
Ýngiltere Finansal Raporlama Konseyi
yýllýk rapor açýklamalarýnýn kalitesini
arttýrmak için düzenleyicilere ve
denetçilere dikkate almalarý
konusunda hareket geçme çaðrýlarý
düzenledi.
Aþaðýdaki hareket noktalarý daha
önceki düþünce liderliðinden temin
edilen ''Açýklamalar hakkýnda daha
geniþ içerikte düþünmek''  hakkýndaki
yorumlara dayandýrýlmýþtýr: 

• Açýklamalar, yatýrýmcýlar ilgili bilgi
   iletiþimine odaklanmalýdýr.
• Yatýrýmcýlar için ilgili temel bilgiler
   sadece daha geniþ bir paydaþ
   grubun ihtiyaçlarýný karþýlayan ek
   bilgiden ayrýlýr.
• Hukuk kurallarýnýn izin verdiði
   yerde, yýllýk faaliyet raporunun
   dýþýnda bilgi yerleþtirme ek bilgi
   için daha uygun olabilir.

• Önemsiz bilgiler ayrýþtýrýlmalýdýr.
• Standart metin dilini iþletmenin özel
   açýklamalarýnda kullanmaktan
   kaçýnýlmalýdýr.
• Ýlgili bilgiler þirket tarihçesi ile
   baðlantýlý olmalýdýr.

Ek olarak , FRC IASB'ye aþaðýdakileri
öneriyor: 

• Finansal raporda bir bütün olarak
   açýklamalarý dikkate alan bir
   açýklama çerçevesi geliþtirilmesi
   gerektiði,
• Finansal raporlama sýnýrlarýnýn
   tanýmlanmasý gerektiði,
• Yerleþtirme ölçütleri geliþtirilmesi
   gerektiði,
• UFRS de kullanýlan ''büyüklük''
   terimlerini azaltýlmasý ve
   tanýmlanmasý gerektiði, örneðin
   önemli, kilit ve kritik terimler gibi.

ICAEW raporu finansal tablo açýklama reform çaðrýsý

Ýngiltere ve Wales (ICAEW) Mali Müþavirler Enstitüsü
'Finansal Raporlama Açýklamalarý: Piyasa ve Düzenleme
Baþarýsýzlýklarý' baþlýklý bir rapor yayýnladý.
Finansal tablo açýklamalarýnda kültürel bir hareketi
çaðrýþtýran rapor probleminin (Sýnýrsýz bilgi sunma
gerekliliklerine odaklanmýþ) mevcut düzenlemelerden
kaynaklandýðýný belirtmektedir. Bunun neticesinde,
açýklamalar gerekli ve önemli bilgilere sýnýrlanmaktansa
daha fazla bilgi sunumu teþvik edilmektedir.

Bu yüzden ICAEW þirketleri ve denetçileri nelerin
açýklanacaðýna karar vermede daha fazla muhakeme ve
yargý kullanmalarýný istemekte ve yeni yaklaþým
önermektedir:

1. Açýklama gereklerine iliþkin sürecin reform edilmesi 
2. Açýklama gereklerinin deðiþtirilmesi 
3. Açýklama gereklerinin uygulamasýnýn deðiþtirilmesi 
4. Düzenleyici olmayan çözüm yollarýna daha fazla
    güvenilmesi 

Sýrada ne var?
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Yeni Standartlarýn ve IFRIC
Deðiþikliklerinin Yürürlülük Tarihleri 

Yandaki tabloda yürürlülük tarihleri
1 Ocak 2012 ve sonrasý olan Yeni UFRS
Standartlarý ve UFRS Yorum
Deðiþiklikleri listelenmiþtir. Þirketler
UMS 8 "Muhasebe Politikalarý,
Muhasebe Tahminlerinde Deðiþiklikler
ve Hatalar" kapsamýnda yeni standartlar
ve yorumlar açýsýndan bazý açýklamalar
yapmak zorunda býrakýlmýþtýr.

Yürürlülük tarihindeki veya 1 Ocak 2012’den sonraki Yeni UFRS Standartlarý ve UFRS Yorumlarý

Baþlýk Standardýn / Deðiþikliðin Ýsmi

Geçerli olan
Hesap Dönemi
Baþlangýç Tarihi

Erken uygulamaya
izin var mý ?

UFRS 9 Finansal Araçlar

UMS 19 Belirlenmiþ Fayda Planlarý:
Çalýþan katkýlarý (UMS 19 Deðiþiklikleri)

Muhtelif 2011-2013 dönemi UFRS’de meydana gelen yýllýk geliþmeler

Muhtelif

UMS 39 Türevlerin Yenilenmesi ve FÝnansal riskten korunma
muhasebesinin devamý (UMS 39 Deðiþiklikler)

2010-2012 dönemi UFRS’de meydana gelen yýllýk geliþmeler

Belirlenecek
Evet (kapsamlý geçiþ
kurallarý geçerlidir)

1 Temmuz 2014 Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014

UMS 36

UFRS 10,12
ve UMS 27

UFRS Yorum 21

UMS 32

UFRS 10, 11
ve 12

Finansal Olmayan Varlýklar için Geri Kazanýlabilir
Tutar Açýklamalarý (UMS 36 Deðiþiklik)

Resim Vergi ve Harçlar

Yatýrým Ortaklýklarý (UFRS 10, UFRS 12 ve
UMS 27 Deðiþiklikleri)

Finansal Varlýklarýn ve Finansal Yükümlülüklerin
Netleþtirilmesi (UMS 32 Deðiþiklik)

Konsolide Mali Tablolar, Müþterek Düzenlemeler ve
Diðer Ýþletmelerdeki Yatýrýmlarýn Açýklamalarý: Geçiþ
Rehberi - UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 Deðiþiklikleri

1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014

1 Ocak 2013

1 Temmuz 2014

Evet (ama sadece
UFRS 13 uygulandýðýnda)

Evet

Evet (ancak Finansal
Varlýk ve Finansal
Yükümlülüklerin mahsup
edilmesine dair
açýklamalar yapýlmaktadýr)

Sýrada ne var?
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Yürürlülük tarihleri  1 Ocak 2012 veya sonraki bir tarihte olan Yeni UFRS Standartlarý ve UFRS Yorumlamalarý 

Baþlýk Standardýn / Deðiþikliðin Ýsmi Geçerli olan Hesap
Dönemi Baþlangýç
Tarihi

Erken uygulamaya
izin var mý ?

Muhtelif

UFRS 1

UFRS 7

IFRIC 20

UFRS 13

UFRS 12

UFRS 11

UFRS 10

UMS 28

UMS 27

UMS 19

UFRS
Uygulama
Bildirimi

UMS 1

UMS 12

2009-2011 Dönemi Yýllýk Geliþmeler

Devlet Kredileri - UFRS 1 standardýndaki
deðiþiklikler
Finansal Varlýklarýn ve Finansal
Yükümlülüklerin Netleþtirilmesi (UFRS 7)
Deðiþiklik)
Yerüstü Maden Ýþletmelerinde Üretim
Aþamasýndaki hafriyat Maliyetleri

Gerçeðe Uygun Deðer Ölçümü

Diðer Ýþletmelerdeki Paylarýn Açýklamasý

Müþterek Anlaþmalar

Konsolide Finansaal Tablolar

Ýþtiraklerdeki ve Ýþ Ortaklýklarýndaki Yatýrýmlar

Bireysel Finansal Tablolar

Çalýþanlara Saðlanan Faydalar (2011 de revize
edildi)

Yönetim Tarafýndan Yapýlacak Açýklamalar:
Sunum için çerçeve

Finansal Tablolarýn Sunuluþu (UMS 1)
Deðiþiklik)

Ertelenmiþ Vergi: Esas alýnan varlýklarýn geri
kazanýmý (UMS 12 düzenlemeleri)

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

1 Ocak 2013

Zorunlu olmayan rehber
olduðu için yürürlülük
tarihi yok

1 Temmuz 2012

1 Ocak 2012

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Ýfade edilmemiþ (ancak biz
evet olarak Kabul ediyoruz)

Evet (ancak UFRS 10,
UFRS 12, UMS 27 ve UMS
28 ile birlikte uygulanmalýdýr)

Evet (ancak UFRS 11,
UFRS 12, UMS 27 ve UMS
28 ile birlikte uygulanmalýdýr)

Evet (ancak UFRS 11,
UFRS 12, UMS 27 ve UMS
28 ile birlikte uygulanmalýdýr)

Evet (ancak UFRS 11,
UFRS 12 ve UMS 28 ile
birlikte uygulanmalýdýr)

Evet

Evet

Evet

Geçerli deðil

Sýrada ne var?
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Yoruma Açýk 

Yandaki tablo UMSK’nýn yorum
yapmadýðý konularý ve son yorum
bildirme tarihlerini listeliyor.

Grant Thornton International bu
yayýnlarýn her birine cevap vermeyi
planlýyor.

Mevcut IASB Dökümanlarý

Döküman Çeþidi

Taslak Metin

Taslak Metin

Taslak Metin

Taslak metin: Bireysel Finansal Tablolar
Özkaynak Yöntemi (UMS 27 deðiþiklik önerisi)

Baþlýk

KOBÝ’ler için UFRS: Küçük ve Orta Ölçekli
Ýþletmeler için Uluslararasý Finansal
Raporlama Standardý önerilen deðiþiklikler

Taslak metin: 2012-2014 dönemi için
UFRS’deki yýllýk geliþmeler

3 Þubat 2014

3 Mart 2014

13 Mart 2014

Yorumun süre bitimi

Sýrada ne var?
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