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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ulusal Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:

Finansal Tablolara İlişkin Rapor

Ulusal Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) 31 Aralık 2016 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait; kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim
tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
zahnamesi 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 Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı” na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını
sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve
bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde
etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki
hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansaltabloların
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının
değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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Görüşümüze göre, finansal tablolar, Ulusal Faktoring A.Ş.nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit aklşlarlnl;
BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe
uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ilişkin Rapor

UK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in 1 Ocak - 31 AralIk 2016 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

UKnın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında islenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle

finansal durum tablosu (Bilanço)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL’) olarak ifade edilmiştir.)

BİN TJRK LİRASI

CARİ ONCEKİ
DÖNEM DÖNEM

AKTİF KAI.EMLER (3l112)2015) İ3Iı12i2015l
NOT 1 iP YP Toplam TP YP Toolam

İ. NAKlİ, NAKİT BENZERLERİ ve MERMEZ BANKASI 63 - 63 24 24
İİ. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI NiTA YANSİTİLAN FV (Net) 4 - . 54 - 54
2 1 Alım Satım Amaçlı Fınanaal Vatliklar - - - - -

2 2 Gerçeğe Uy5ır Değr Fnı Kar/Zxara Yansıtlan Olanak 5 nıfland alan FV - . - - -

2 3 A:ın Satım Amaçı Tut Fransa: Vaıl kra’ - . - 54 . 54
İİ. BANKALAR 5 1.444 - 1.444 5.521 - 5.5fl
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - . . . -

iL SATLMAYAKAZİRFİNLNSALVARLİKLAR(Net) e . . . - -

Vİ. FANTORİNG ALACAKLARI 7 693.262 . İ93.2€2 697.544 - 691.544
6 1 1 sıçcn:okj Fakicıvıg Alacaklan 662 144 - 622.144 632 128 . 533126
611 YwIİçi 32ca9 - 902065 655535 - 258535
6 1-2 Yı,! Dışı . . .

6 1 3 Kacanılmarrış Gel fl< 1-1 (39 5l (32 9451 <25 439j . (26 4Oi
62 D.3erFak:nr AtzcakiJn 31 116 31 115 67422 . 67 422
621 YutIlçi 31 119 31.115 67422 - 67422
522 YunDışı - - .

Vİİ. FİNANSMAN KREDİLERİ . . .

71 Tukelıci Kredıleh . - -

7.2 Kredi Kartları - . . -

1.3 Takaillı Tıcan Kmdıler - . - - -

Vİİİ. KİRALAMA İŞLEMLERİ - . -

6.1 Kiralama Işremlanrden Alacaklar . . —

6 1 1 Finanoal Kıralama Alacakları - - . - -

8.1.2 Faaliyet Kiıalaması Alacakları - . -

8t3 Kazanılmamış Gelıtler İl - - .

82 Kiralama Konuyu Yapılmakta Olan Yatırımİar - —

83 Kiralama İşlemlen Içın Venlen Avanalar - . . . -

13<. DİĞER ALACAKLAR . - .

3<. TAKİPTEKI ALACAKLAR 8 2.212 2.212 2.377 - 2.377
10.1 Takİpteki Fektonn Alacakları 43 564 . 43-564 31 098 - 31 098
102 Takiplekİ Finanaman Krediİerl . . . . -

103 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar . - . . -

104 Özel Karşılıklar (-1 141.372) - (41.372) (25 721) - (26.7211
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLİ TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR . - - - -

1 1 1 Gerçeğe Uygun Değer Riakinden Korunma Amaçlılar . - -

11.2 Nakıt Akış Rnkınden Korunma Amaçlılar - -

11 3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riakinden Korunma Amaçlılar - . . . -

XİI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Neil - - - . -

3<111. BAĞLI ORTAKLIKLAR Net) - . .

3<1V. İşTİRAKLER İNat) - . . . -

xv, İş ORTAKLIKLARI <Net) - . . . - -

XVİ. MADDİ DURAN VARLIKLAR <Netİ 10 5,993 5.993 6.061 . 6.069
XVİİ. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net> İl 165 165 54 . 54
171 Şeretıye . - . . -

17.2 Diğer 165 - 165 54 - 54
XVİİİ. PEŞ)N ÖDENMİŞ GIDERLER 15 621 . 521 546 . 946
‘3<3<. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI . . . . -

3<3<. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 13 93.735 . 13.735 10.175 . 10.175
3<3<1. DIĞER AKTİFLER 16 95.564 - 15.584 7.309 . 7.309

ARA TOPLAM 933.079 - 933,079 130.017 - 739,077
KKO. SAİİŞ AMAÇLI ELLE TUTULAn VE DIJR0URULAN FAALIYflIIRE İUŞKİN - - . -

VARLIKLAR Net) 14
fln SaşAmaçı - - - . -

22 2 Durou ‘Jan Faai:yetere kşaıitn . - - . -

AKTİF TOPLAMI 933.079 - 933.079 730.077 - 730077

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlaylcı bir parçasıdır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle

finansal durum tablosu (Bilanço)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL’) olarak ifade edilmiştir.)

BINTURK LİRASI

CARİ ONCEKI
DÖNEM DÖNEM

PASİF KALEMLER — (31/1212016) (31/1212015)
NOT T? Y? Topam T? YP Toplam

1. ALIM SATIM AMAÇLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER . - 1 - 1
ıı. ALINAN KREDİLER 17 721389 - 721.369 394.526 - 394.526
111. FAKTORING BORÇLARI 19 235 - 235 133.047 - 133.047
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 20 259 389 646 . 545 545
4.1 Finansal Kira!ama Borçları 354 417 771 . 592 592
4.2 Faaliyet Kiralamas: Borçları - - - -

4.3 Diğer - . - - - -
44 Edelerr,iş Fınansal Kiralama Gideden ( -) (95) (26) (123) . (47) (47)
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMEt_ER (Net) 18 88,886 - 68.866 100.392 - 100.392
5.1 Boııolar 32505 - 32505 8550 . 8550
5 2 Vadığa Dayalı Menkul Kıyw.aYt - - . . -
53 Tahviller 56.381 - 56.381 91.842 - 91.542
VI. DİĞER BORÇLAR 21 845 36 681 516 26 541
yIl. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR - - . - -
yIlI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - -
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlıtar - - -
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - . . -
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar . . . . . -
IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 22 6.157 . 6.157 1.664 . 1.664
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1.152 . 1.152 764 764
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı . . . -

10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 23 1.152 . 1.152 764 . 764
10,3 Diğer Karşılıklar - - - - . -
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER 24 1.673 . 1.673 997 - 997
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 37 3.157 . 3.157 470 - 470
XIlI. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU . . . . -

XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER . - . -
ARA TOPLAM 523.553 425 823.978 632.375 571 632.946

XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - . -

15.1 Satış Amaçlı . . .

15.2 Durdurulan Faaliyetlere ilişkin . . . . -
XVI. ÖZKAYNAKLAR 109.101 . 109.101 97.130 . 97.130
16.1 Ödenmış Sermaye 26 50.000 . 50.000 50.000 . 50 000
16.2 Sermaye Yedeklerl . - . -

16.2.1 Hisse Senedi İhraç Prımled . . .
16 2.2 Hisse Senedi İptal Kğ,ları . . .
16.2 3 Diğer Sermaye Yedeklerl . . -

K4r veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
16.3 veyaGiderler (122) . (222) 118 . 118

lUr veya Zararda Yeniden Sın:llandınlacak 8nksniş Dğer Kapsamlı Gelirler
16.4 veya Giderler . . -
16.5 K3r Yedekleri 27 3359 . 3.389 2 905 - 2 905
15.5.1 Yasal Yedekler 3.289 - 3.389 2.905 . 2 905
16.5.2 Slatü Yedekled - - .
16 5.3 Olağanüstü Yedekler - - .
16 5 4 Diğer K8r Yedek] en - . - -
166 K8rveya Zarar 55 934 . 55.934 44.107 - 44.1D7
16 6.1 Geçmiş Yıllar K, veya Zararı 20 39,044 . 39.044 25.746 - 25.746
16 6.2 Dönem Net Kr veya Zararı 16 690 . 16890 18.361 . 18 361

PASİF TOPLAMI — 932.654 425 933.079 729.506 571 730.077

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarln tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle
nazım hesaplar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL’) olarak ifade edilmiştir.)

BİN TURK LİRASI
CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DONEM

NAZIM HESAP KALEMLERİ (3111212016) (3111212015)
NOT TP] YI’ TOPLAM TP YP TOPLAM

1. RİSKİ USTLENILEN FAKTOR1NG İŞLEMLERİ . . . - -

Il. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 7 126224 498 128.722 58.355 410 88.765
İİ. ALINAN TEMİNATLAR 7 17.410,805 212 17.410.817 12.884.605 157 12,884.762

ıv. VERİLEN TEMİNATLAR 30 50.740 . 50.740 13.855 - 13.885
V. TAAHHOTLER . .

5 1 Cayılamaz Taaıhü!er - . .

52 Cayılabilir Taahhütler . . . -

5.2.1 Kiralama Taahhütled . - - - -

52.1.1 Firansal KirazarnaTaaflhüt;eri - - -

5.2.1.2 Faaiyet Kiraama Taaflhütleri - . - . -

5-2-2 Der Cayı!abı:ırTaahhütler - . . . - -

Vi. TUREV FINANSAL ARAÇLAR . . - . 1.372 1,372
6.1 Rıskten Kownma knah Türev Fir.ansa AraŞar . . . . -

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı - . -

6.1.1 İşlemler - -

6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - -

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı . - -

6.1.3 İşlemler — - -

6.2 Alım Satım Amaçlı İşremier - . . . 1.372 1 372
6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri - . - . 1.372 1.372
6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri - . .

6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri . . . - -

6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri . . - - -

6.2.5 Diğer . - - . -

Vİİ. EMANET KIYMETLER 982.499 32.397 994.898 700.950 33,727 734.677

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 18.550.068 33.107 18.583.175 13.687.795 35.666 13.723.461

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlaylcl bir parçasİdlr.
<3)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait
kar veya zarar tablosu
(Tutarlar aksi beildilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL’) olarak ifade edilmiştir.)

BiN TURK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ CARİ DONEM ONCEKI DONEM

NOT (31/12:20161 1 (3l112ü015)
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 31 190.165 160.206
FAKTORING GELİRLERİ 199.165 160.208

11 Faktor ng Alacaiçlarından Alıran FzIer in 861 153 803
111 İskonto.u 167 526 137 752
112 Diğe 10335 15051
1 2 Faktoring Atacaklarından Alınan Umet ve Komisyonlar 12 304 6 485
1 2 1 İskontolu 12 064 5725
12.2 Diğer 240 760

FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER -
1-3 F,ansman Kıocılern:eı, Alınan Fazer - -
1 4 Fnar.arnan K’edıter7ıden Aır.an UoeI ve Korn.syznıar -

KİRALAMA GELİRLERİ -
1 5 Fir.ansal Kralarna Geiideri - -
1 6 Faslıyel K-aarnası Geirien - - -
1-7 Kirala—a İşlemerınden A!ir.an Ucre: ve Komisyon!a - -
Il. FİNANSMAN GİDERLERİ (4 34 (112741) (80.098)
2 1 Külanitan ted lere Ver en Faizler 163 702) (54 577j
22 Fakloring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler (35 848) İla 366)
2 3 Finansel Kirarama Giderİen (123İ İ67)
24 İhraç Edilen Menkul Kiymetlere Verilen Faizler <13 OSSİ (18 058)
2 5 Diğer Faiz Gıdsılerı - -
2.6 Verilen Ucrel ve Komisyonlar - -
İli. BRÜT KIZ (1+111 77.424 71.190
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ iİ 32 49.240) (30.605)
4 1 Personel Gideileri (33 965) İ27.775)
4 2 Kidem Tazminsli Karşiliği Gideri İ57)
43 Araştırma Geliştirme Giderleri -
44 Genel İşlolme Gıderlen (10 377İ (10 017)
4 5 Diğer İ9O3İ (756)
V. BRÜT FAALİYET KIZ (111+1V) 32.176 32.585
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 33 3.270 6.187
6.1 Bankalardan Arman Faizler 671 815
6 2 Ters Repo İşlemlerinden Alman Faizler - -
6.3 Menkul Değerlerden Alman Faizler -
6.3.1 Alim Salim Amaçli Finansal Vadiklardan -
632 Gerçeğe Uygun Değer Farki Kar/Zarara Yansılitan Olarak Siniflandirılan FV
6 3 3 Satılmaya Hazır Fınanaal Varlmkiardan
634 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatirımlardan
6 4 Temetlü Gelirleri - -
6.5 Sermaye Pıyasaii İşlemlen Kan - 54
6 5.1 Türev Finansal İşlemlerden . 54
652 Diğer -
6 6 Kambiyo İşlemleri KSn 150 538
6.7 Diğer 2211 4780
Vİİ. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞİLİKLAR (-) 35 (14055) (15.574)
Vİİİ. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ 1-) (229) (189)
8.1 Menkul Değerler Değer Düşuş Gideri - -

8 11 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yanaıtılan Olarak Siniflandirilan FV Değer Düşme Gideri -

1 2 Saiılmaya Hazır Finansal Varliklardan -
8 1 3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatirimiardan -
6 2 Diz-e, Vedmktar Değer Düşüş Giderler, -
6 2 1 Madoi Diz-an Varlık Değer Düşüş Giderleri -
822 Satış An-açtı Elde Tutu er, ve DL±ultAan Faaliyetere [işlen Dini Vadejar Değer Duşuş G denen . -
8 2 3 Şeref/ye Değer Duşuş Gideri . -
8 2 4 Diğer Maddi Olmayan Duran Van dar Değer Düş-iş Gidene, -
82 5 İştrak. Bağlı Ortaklık ve İş Ddaeıkiarı Değer DuşL-ş G deded . -
63 Turev Firaisal İşlemlerden Zarar (531 <1 İ
e 4 Kambiyo İşlem arı Zarari 36 1176) (bal
8.5 Diğer -
İX. NET FAALİYET KIZ İV+...-SVIİIİ 21.162 23009
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - -
Xİ. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI - -
Xİİ. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KIZ İIX+X+Xİ) 21.162 23.065

- Xİİİ. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (t) 3T 4.272) (4.64!)
13.1 Car. Vrg: Karş.ıi 37 17747) (5 900)
132 Efleler.m ş Vergi Gider Etkisi (İ
133 Erselernıış Verg Gel, Elkia (-) 13 3475 1 252
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KıZ (XİİtXİII) 15.890 18.361
XV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
151 Satş Airaçli Elde Tuhlan Duna, Vaniik Geirari . -

152 BağI. OrlaM,r İşt.rak ve İş Ortakliidan Sal,ş Hanan -
5 3 Diğer Durdimuian Faaliyet Gelinen - -
XVİ. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (.) -
16.1 Satış Amaçli Elde Tutulan Duran Vafik Giderleri . -
162 Bağli Odaklik. Iştırak ve İş Onakliklari Saliş Zararları - —
163 Diğer Durdurulan Faaliyel Giderleri - -
XVİİ. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KIZ (XV-XVI) - -
XVİİİ. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞİLİĞİ (t) -
16.1 Cari Vergi Karşiliği - —
16 2 Edelenmış Vergi Gider Etkisi (.1 - -
153 Ertelenmiş Vergi Gelir Elkısi İ-) -
XİX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KIZ (XVİİ±XVİİİ) -
XX. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XİV+XIX) 16.890 18.361

HİSSE BAŞINA KAZANÇ -
Sürdürülen Faaliyellerden Hisse Başina Kazanç -
Durdurulan Faaliyetlerden Hiaae Başina Kazanç -
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ -
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - -
Durdurulan Faalivetlerden Hisse Başina Kazanç - -

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarln tamamlayİcl bir parçasldİr.
(4)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona ere yıla ait kar veya zarar ve
diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Uras, (“TL) olarak ifade edilmiştir.)

BİN TÜRK LİRASI
CARİ DONEM ONCEKİ DONEM
(3111212016) (31112/2015)

NOT
ı. DONEM KARI/ZARARI 16.890 18.361
Il. DİĞER KAPSAMLI GELIRLER (340> 173
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (340> 173
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - -

2. 1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - -

2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 23 (425) 216
Diğer Kr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı

2,1.4 Gelir Unsurları
- -

Kr veya Zararda Yeniden Sınıfiandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
2.1.5 ilişkin Vergiler 85 (43)
2.1.5.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri
2.1.5.2 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 13 85 (43)
2.2 Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar - -

2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları - -

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya
2.2.2 Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri

- -

2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri - -

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma
2.2.4 Gelirleri/Giderleri

- -

Diğer lr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıfiandırılacak Diğer Kapsamlı
2.2.5 Gelir Unsurları

. -

Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire ilişkin
2.2.6 Vergiler

. -

2.2.6.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri
. -

2.2.6.2 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri - -

111. TOPLAM KAPSAMLI GELIR (1+11) 16.550 18.534

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıCı bir parçasıdIr.
(5)
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi be/irtilmedikçe Bin Türk Lirası (‘TL’ olarak ifade edilmiştir)

BİN TÜRK LİRAsI
CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

NOT (31/12/2018) (31/12/2015)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIŞLARI

1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 45.954 19.952

1.1.1 Alınan Faizler!Kiralama Gelirleri 177861 154-618
1.1.2 Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri (112618) (88681)
1.1.3 Kiralama Giderleri (123) (67)
1.1.4 Alınan Temettüler - -

1.1.5 Alınan Ücret ve Komisyonlar 31 12.304 6.485
1.1.6 Elde Edilen Diğer Kazançlar 3.270 4.780
1.1.7 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 6 1.404 4.186
1.1.8 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (34.013) (27.775)
1.1.9 Ödenen Vergiler 37 (10,722> (7.361)
1.1.10 Diğer 5.591 (26.233)

1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (33.779) 39.156

1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış <209.604) (65.489)
1.2.1 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azaıış - -

1.2.1 Kiralama işlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış - -

1.2.2 Diğer Aktiflerde Net <Artış) Azalış (10.408) (3.611)
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) (132.512) 32.563
1.2.3 Kiralama işlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 103 323
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 317.677 74.452
1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azabş) - -

1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.265 918

Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 12.175 59.108

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştiraklerve İş Ortaklıkları - -

2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Iştirakler ve İş Ortaklıkları -

2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 10,11 (1.095) (1.043)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 5 1
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -

2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -

2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatınmlar -

2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatınmiar - -

2.9 Diğer - -

Il. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (1.090) (1.042)

C. FİNANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakİt 18 33.000 61.875
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 18 (43.550) (112.875)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - -

3.4 Temettü Ödemeleri 28 (4.579) (3.529)
3.5 Finansal Kiralamaya ilişkin Ödemeler -

3.5 Diğer

111. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (15.129) (54.529)

IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Elkisi - -

V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (4.044> 3.537

VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5 5.551 2.014

VIl. Dönem Sanundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5

________

1.507 5.551

Ekteki dipnotiar bu finansal tabioların tamamlayici bir parçasıdIr.
(7)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait
kar dağıtım tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL’) olarak ifade edilmiştir.)

BİN TÜRK LİRASI
NOT CARi DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

(31/121V16) (31112)2015)

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

11 DÖNEM KARI 21.152 23 X9
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-1 (4.272) (4648>
1 2 1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (7.747İ (5900>
1 2 2 Ge>r Verg:sı Kesintisi - -

1 2 3 Diğer Vergi ve Yasa! YıIiümILİLkIer 3.475 1.252

k NET DÖNEM KARl (1.1-1.2) 15.590 18361

1 3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-1 . -

1 4 BİRNCl TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-1
1 £ KURULUŞTA B:RAKİLMASİ VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-1 (3.475) (1 252)

8. DAĞmLASİLİR NET DÖNEM KARI (<A-41.3+l.4*1.Sfl 13.415 17.106

16 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMEnU .) . 4579
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine -

1.6.2 İmliyazlı Hisse Senedi Sahiplenne -

1.6.3 Kelilme İnlifa Senellenne
1.64 KSra Işlırakli Tehvillere . -

1.6.5 KAr ve Zarar Ddakliğr Belgesi Sehiplerine -

1.7 PERSONELE TEMEflU (.) . -
1.8 YöNETİM KURULUNATEMEflÜ(-l - -
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMEHU {-İ
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine
1.92 İmliyazli Hisse Senedi Sahiplerine -
1 93 Katilma tnlifa Senetlerine - -
1 9 4 KAra İşlirakli Tahvıllere - -
1.9.5 Kar ve Zarar Orleklıği Belgesi Sahiplerine . -

1.10 İKiNCİ TERTİP YASALYEDEKAKÇE (-1 . 484
1.11 STATÜYEDEKLERİİ-) -
1,12 OLAĞANUSTÜYEDEKLER - 12046
1.13 DIĞERYEDEKLER . -
1.14 öZEL FONLAR - -

Il. YEDEKLEROEN DAĞITIM

21 DAĞITILAN YEDEKLER
2 2 IKİNCi TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
23 ORTAKLARAPAYI-İ
2 3 1 Hisse Senedi Sahiplerine
232 İmliyazli Hisse Senedi Sahiplerine
233 Katılma inlıfa Senellerine
2 3 4 KAra İştırakli Tahvillere
2 3 5 KAr ve Zarar Orlskliği Belgesi Sahiplenne
2 4 PERSONELE PAY (-)
2 5 YÖNETiM KURULUNA PAY (-)

İli HİSSE BAŞINA KAR

3.1 HİSSE SENED SAHİPLERİNE
32 HİSSE SENEDi SAHİPLERİNE 1%)
33 IMTIYAZLI HİSSE SENEDI SAHİPLERİNE
34 IMTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %)

IV. HİSSE BAŞINA TEMEHÜ

4 1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
42 HİSSE SENEDİ SAHiPLERİNE t %)
43 İMTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
44 İMTIYAZLI HiSSE SENEDİ SAHiPLERİNE 1% 1

______ _________________ __________________

() Şirketin kar dağıtımına ilişkin genel kurulu henüz yapılmamiştır.
() Bankaolık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından erlelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak alarak nitelendinİemeyeCeğ ve
dolayısıyla dönem kannın bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırimına konu edilmemesi gerektiği mütafaa edildiğinden Şirketin
erletenmiş vergi vad:klanndan kaynaklanan 3.475 TL (2015 1.252 TL) enelenmiş vergi geliri dağıt:labilir karin hesaplanmasında dikkate alinmamiştır.

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarln tamamlaylcl bir parçasıdır.
(8)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Ulusal Faktoring A.Ş. (“Şirket”), 21 Aralık 1999 tarihinde Türkiye’de kurulmuştur. Şirketin faaliyet
konusu yurt içi ve yurt dışı faktoring işlemleridir.

Şirket faaliyetlerini Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi No:11 B Blok K:10 Sarıyer
/lstanbul adresinden sürdürmektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 242’dir (31 Aralık 2015: 217). Şirketin ortaklık yapısı Not
26’da verilmiştir.

Şirketin bütün faaliyetleri ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir ticari alanda
(faktoring) yürütülmektedir.

2. Finansal tablolann sunumuna ilişkin esaslar

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Şirket, finansal tablolarını Bin Türk Lirası (“TL”) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmelik ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Içeriği Hakkında Tebliğ”
(“Finansal Tablolar Tebliği”) çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları
(“TMSrVFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlamıştır. Finansal kiralama,
faktoring ve finansman şirketlerinin finansal tabloları BDDK tarafından anılan şirketlere yönelik
belirlenen formatlara göre hazırlanarak kamuya ilan edilir.

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan türev finansal araçlar haricinde, tarihi maliyet
esasına göre hazırlanmaktadır.

Finansal tablolann onaylanması:

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 28 Şubat 2017 tarihinde yayınlanması için
yetki verilmiştir. Genel Kurul’un ve düzenleyici kuruluşların finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.

2.1.1 Kullanılan Para Birimi

Şirketin finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, finansal
tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

2.1.2 NetleştirmeiMahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

(9)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.>

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)

2.1.3 İşletmenin Sürekliliği

Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

2.1.3.1 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya
sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları
da buna uygun olarak yeniden sınıfiandırılır.

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirketin cari yıl içerisinde önemli bir muhasebe
politikası değişikliği bulunmamaktadır.

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. Şirketin 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,

2.4 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragrafiarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TFRS 11 — Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)

TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile
ilgili rehberlik etmesi için değiştihlmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 Işletme Birleşmelerinde belirtildiği
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRSlerde yer alan işletme
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir Buna ek olarak, edinen
Işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Söz
konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TMS 16 ve TMS 38 — Kabul edilebilir Amortisman ve kfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)

TMS 16 ve TMS 36’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

(10)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (‘Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)

TMS 16’da, ‘taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

TMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal
tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak
yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre
işletmelerin bu yatırımları:

Maliyet değeriyle
TFRS 9 uyarınca

veya
TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.

İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Değişiklik
Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin iştirak veya iş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler

TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele
almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır.
Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te tanımlandığı şekli ile bir
işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının
Yatırım tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta
tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar,
sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir.
Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)

Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
değişiklikler yapmıştır Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)

TMS 1: Açıklama inisiyatifi (TMS l’de Değişiklik)

TMS l’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Onemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı,
Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer
kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Değişikliklerin
Şirketin finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi

KGK, “TERS Yıllık Iyileşürmeler. 2012-2014 Dönemini yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu
olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir

- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler — elden çıkarma
yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski
planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir

- TERS 7 Einansal Araçlar Açıklamalar — bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem
özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir.

- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar — yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir

- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama — gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine
açıklık getirilmiştir.

Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girrnemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar aşağıdaki
gibidir:

Einansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 15- Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

KGK Eylül 2016’da TERS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UERS iSe açıklık getirmek için
yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme
ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan
hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan
varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model
oluşturmaktadır. TERS 15m uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TERS iSe geçiş için iki alternatif uygulama
sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir Söz konusu değişikliğin Şirketin
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam>

TFRS 9 Finansal Araçlar

KGK, Ocak 2017’de TERS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TERS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş
modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına
dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak
ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm
finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TERS 9, banka ve diğer
işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda,
kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak flnansal borcun gerçeğe uygun değerindeki
azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski”
denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile
daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1
Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm
gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer
şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak
belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken
uygulamayı tercih edebilirler. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Eakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TERS’ye yayınlanmamıştır ve bu sebeple
TERS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri
bu standart ve yorumlar TERS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı işletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik

UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2015’te TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.

Yıllık İyileştirmeler - 2010—2012 Dönemi

TERS 13 Gerçeğe Uygun Değer Olçümü

Karar Gerekçeled’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
uygulanacaktır,
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Yıllık İyileştirmeler- 2011—2013 Dönemi

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama Işlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir, Kiralayan durumundaki
şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki
etki, açılış geçmiş yıllar karlarılzararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırıtmadan, açılış
geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir. Şirket bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapacaktır Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir.

UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin
iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki
iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirketin bu değişikliklerı ılk kez uygulamasında, önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme şlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)

UMSK -Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazlı ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS
2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.
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Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler>;

UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri standardında değişiklikler yayımlamıştır. UFRS
4de yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtük yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş standart:

a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı
yayımlanmadan önce UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek
dalgalanmayı kar veya zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı
sağlayacaktır, ve

b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal Araçlar
standardını isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9
Finansal Araçlar standardını uygulamayı edeleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39
‘Finansal Araçlar’ standardını uygulamaya devam edeceklerdir.

Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri
(Değişiklikler>

UMSK, UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına
uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut
olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli
değildir ve Şirketin finansal performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri

Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin
muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.

Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir.
Işletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri
dahil) veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.

Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı
üzerinde etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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UFRS Yıllık iyileştirmeler — 2014-2016 Dönemi

UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık
yileştirmelerini yayınlamıştır:

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ilk Uygulaması”: Bu değişiklik,
bazı UFRS 7 açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım
işletmelerinin kısa dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.

UFRS 12 Diğer Işletmelerdeki Paylara ilişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, UFRS
5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı
olarak sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak
sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri
açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.

• UMS 28 “Iştiraklerdeki ve iş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı
olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş
ortaklığındaki yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kr
veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak
2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya
izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde etkileri
değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

3. Önemli muhasebe politikalarının özeti

Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe
politikaları aşağıdaki gibidir:

a. Hasılat:

(i) Ücret ve komisyon gelirleri

Faktoring işlemlerinden kaynaklanan ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman gelir tablosuna
yansıtılır.

(ii) Temettü gelirleri

Temettü gelirleri, Şirketin temettü ödemesi almaya hak kazandığı anda gelir yazılır.

(üi) Diğer gelir ve giderler

Diğer gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilirler.

(iv) Finansman gelirleri/(giderleri)

Finansman gelirleri, faiz gelirlerini ve kur farkı gelirlerini içerir. Finansman giderleri, kredi faiz giderleri,
kur farkı giderleri ve diğer finansman giderlerini içermektedir.
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3. Önemli muhasebe politikalannın özeti (devamı)

b. Maddi Duran Varlıklar:

Maddi varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyetlerinden birikmiş
amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların tahmin
edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz
konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

Yıl

Döşeme ve demirbaşlar 3-5
Özel maliyetler 4-8
Binalar 50
Taşıtlar 4-8

Maddi varlıkların defter değerleri net gerçekleşebilir değerlerinden yüksekse finansal tablolarda net
gerçekleşebilir değerleriyle gösterilirler. Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar
defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet karının
belirlenmesinde dikkate alınır.

Sonradan ortaya çıkan harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı
nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda
mu hasebeleştiril ir.

c. Maddi Olmayan Duran Varlıklar:

Bilgisayar Yazılım Hakları

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
itfa edilir.

Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:

Yıl
Bilgisayar yazılımları 3-15

d. Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü:

Şirketin 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 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.

Değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün
geçerli olmadığına dair göstergelerin olması durumunda değerlendirilir. Değer düşüklüğü geri
kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması durumunda iptal edilir.
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3. Önemli muhasebe politikalannın özeti (devamı)

e. Borçlanma Maliyetleri:

Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.

f. Finansal Araçlar:

Finansal varlık ve borçlar, Şirketin bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirketin
bilançosunda yer alır.

Finansal Varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara almanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile
alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir.
Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir
kontrata bağlı olan finansal vadıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda
alma sırasında belirlenmektedir.

Etkin faiz yöntemi

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının,
ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

FaktorinQ Alacakları ve Diğer Alacaklar

Faktoring alacakları, borçluya finansman sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu
faktoring alacakları ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı
müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.

Faktoring alacaklarının değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam faktoring alacakları karşılığı
Şirketin faktoring alacakları portföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde
belirlenmektedir. 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 ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır.
ilgili 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.

Şirket, ayrıca ilgili tebliğe göre alacakların tahsilindeki gecikme yukarıdaki süreleri geçmemiş olsa veya
alacakların tahsilinde herhangi bir gecikme bulunmasa dahi, alacak tutarları için borçlunun kredi
değerliliğine ilişkin mevcut bütün verilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık ilkelerini dikkate alarak, teminat
tutarını hesaplamaya dahil etmeksizin, belirlediği oranlarda özel karşılık ayırabilmektedir.
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3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Karşılıklar tebliğinde şirketlerin, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya
doksan günden daha az gecikme olan alacaklardan doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli
olmayan zararların karşılanması amacıyla, genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili
olmaksızın karşılık ayırabilecekleri belirtilmiş ancak zorunluluk olarak değerlendirilmemiştir Şirket
şüpheli hale gelmeyen faktodng alacakları için bu kapsamda genel karşılık ayırabilir.

Alacağın silinmesi, alacağın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceğinin öngörülmesi ya da
müşterinin aciz vesikasına bağlanması durumunda gerçekleşmektedir. Alacağın silinmesiyle daha
önce ayrılmış olan karşılık terse döner ve alacağın tamamı aktiften düşülür. önceki dönemlerde silinen
bir alacağın tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir.

Gerçeğe uygun değer farkı kör veya zarara yansıtılan ünansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla
elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır.

Bu grupta yer alan hisse senetlerine ilişkin temettüler Şirketin temettü alma hakkının oluştuğu
durumlarda kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

Şirketin bilanço tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıklarının detayı Not 4’te verilmiştir.

Vadesine kadar elde tutulan yatırımlar

Şirketin vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına
sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden
değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle
hesaplanır.

Şirketin bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı
borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun
değerleriyle gösterilir. Kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri. etkin faiz yöntemi
kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe
uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktidlir, Yatırımın elden çıkarılması ya da
değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam
kar/zarar, kar veya zarar tablosuna sınıflandırılmaktadır.

Şirketin bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır.
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3. Önemli muhasebe politikalarının özeti <devamı>

Finansal Vadıkiarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar
için değer düşüklüğü tutarı yukarıda belirtilen “Karşılık Tebliği çerçevesinde hesaplanmaktadır.

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar veya zarar tablosunda iptal edilir.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı takipteki faktoring alacakları
haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı
değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık
hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler kar veya zarar tablosunda
mu hasebeleştirilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri
gerçeğe uygun değerlerine yakındır.

Finansal Yükümlülükler

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirketin tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir:

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uyaun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Kar
veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük
için ödenen faiz tutarını da kapsar.
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3. Önemli muhasebe politikalannın özeti (devamı)

Diğer flnansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış
gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

g. işletme Birleşmeleri:

Bulunmamaktadır.

h. Kur Değişiminin Etkileri:

Şirketin finansal tabloları, işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para
birimi ile sunulmuştur. Şirket’in faaliyet sonuçları ve mali durumu, işletmenin fonksiyonel para birimi ve
finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

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

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

ABD Doları 3,51 92 2,9076
Avro 3,7099 3,1776

Şirketin yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (Türk Lirası dışındaki para birimleri)
muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir.

Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki
parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir.
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden
çevrilmezler. Parasal kalemlerin çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan
kambiyo karları ve zararları kar veya zarar tablosunda yer almaktadır.

ı. Hisse Başına Kazanç:

TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden
dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.

Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediği için hisse başına kazanç hesaplaması sunulmamaktadır.

(21)



Ulusal Faktoring A.Ş.
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3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

i. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Şirket! bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda! finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

j. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar:

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar! yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi
yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda! tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

k. Finansal Kiralama:

Kiralama - Kiracı durumunda Şirket

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır,

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak ayrılır
ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını
sağlar. Finansal giderler! Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası
kapsamında kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Şirketin finansal kiralama borçları bulunmamaktadır.

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar
tablosuna kaydedilir.

1. İlişkili Taraflar:

Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da
dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak
tanımlanırlar. Ilişkili taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. Ilişkili kuruluş
işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak
transfer edilmesini içermektedir.

llişkili taraf! finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (‘raporlayan işletme’) ilişkili olan kişi veya
işletmedir.
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3. Önemli muhasebe politikalarının özeti <devamı)

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,

(Bi) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda,

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:

(i) Işletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).

(ii) işletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.

(Bi) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) işletmenin, raporJayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plnlarının olması
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.

(vi) Işletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.

(vii) (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.

ilişkili tarafla yapılan işlem, raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların! hizmetlerin ya
da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

m. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması:

Şirket’in bütün faaliyetleri ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir ticari alanda
(faktoring) yürütüldüğünden dolayı TFRS 8 kapsamında bölümlere göre raporlama sunulmamıştır.

n. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:

Gelir vergisi gideri! cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer
verilen kardan farklılık gösterir. Şirketin cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya
da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
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3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Ertelenmiş vergi

Eflelenmiş 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, Şirketin 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 Şirketin 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.

o. Çalışanlara Sağlanan Paydalari Kıdem Tazminatları:

Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer faydalara ilişkin yükümlülüklerini
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre
muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığıfl hesabında
s ı n ıfland 1 rmaktad ı r.

Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve iş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli
aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara
yansıtılmaktadır. 1 Ocak 2013 sonrasında oluşan aktüeryal kayıp ve kazançlar, revize TMS 19
standardı uyarınca özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumuna zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirketin, bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
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3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

6. Nakit Akış Tablosu:

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirketin faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akışlarını gösterir.

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirketin yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kuilandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirketin finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım
tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve
önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

Önemli muhasebe değerlendirme tahmin ve varsayımlan

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.

Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilecek ve gelecek yıl içinde varlık ve yükümlülüklerin
taşınan değerlerinde önemli değişikliğe sebep olabilecek önemli değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
aşağıdaki gibidir:

Eflelenmiş vergi varlığının tanınması; Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının
muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki
muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve
bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, Şirket Yönetiminin koşullar dahilinde makul
sayılan beklentilerini baz alır. Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle net 13.375TL ertelenmiş vergi
varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 10.175).

Kıdem tazminatı karşılığı; Şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. Şirketin kıdem tazminatı karşılığı tahmin
etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında varsayımlar kullanılarak 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 562 TL tutarında karşılık
ayırmıştır (31 Aralık 2015: 147 TL)

4. Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar 1 yükümlülükler

Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar:

Türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmiştir. Türev finansal varlıklara ilişkin
gerçeğe uygun değer artışları alım satım amaçlı türev finansal varlıklar, değer azalışları ise alım satım
amaçlı türev finansal yükümlülükler olarak sınıflanmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle şirketin Vadeli döviz alım-satım işlemlerinden kaynaklanan alım satım
amaçlı türev finansal varlıkları bulunmamaktadır. Detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık2015
TP YP TP YP

Vadeli döviz alım-satım işlemleri pozitif
gerçeğe uygun değeri - - 54 -

-
- 54 -
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5. Bankalar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TP YP TP YP

Vadesiz Mevduat 994 - 5.527 -

Vadeli Mevduat 450 - - -

1.444 - 5527 -

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla şirketin vadeli mevduat detayı aşağıdaki gibidir:

Döviz Cinsi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016

TL %6,75 2 Ocak 2017 450

450

Banka mevduatları üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır.

Nakit ve nakit benzeri kalemleri oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutadarı ile nakit akım tablosunda
kayıtlı tutarları arasındaki mutabakat,:

31 Aralık2016 31 Aralık2015

Kasa 63 24
Bankalar 1.444 5.527

Vadesiz mevduat 994 5.527
Vadeli mevduat (1-3 ay) 450 -
Faiz tahakkuku (-) - -

Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler 1.507 5.551

6. Satılmaya hazır finansal varlıklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

7. Faktoring Alacakları

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TP YP TP YP

Yurt İçi Faktoring Alacakları 933.207 - 725.957 -
Takipteki Faktoring Alacakları(*) 43.584 - 31.098 -
Kazanılmamış Faiz Gelirleri (39.945) - (28.409) -

Brüt Faktoring Alacakları 936.846 - 728.646 -

Takipteki Faktoring Alacakları Değer Düşüklüğü
Karşılığı (41.372) - (28.721) -

Faktoring Alacakları, Net 895.474 - 699.925 -

(*) Bilançoda takipteki alacaklar kalemi içinde sınıflandırılmaktadır.
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7. Faktoring alacakları (devamı)

Türlerine göre faktoring işlemleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Yurt içi Kabili Rücu 896.474 699.925

895.474 699.925

31 Aralık 2016 ve 2015 itibariyle taktoring alacaklarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Sabit Oranlı 905.728 661.224
Değişken Oranlı 31.118 67.422

936.846 728.646

Faktoring alacakları aşağıdaki gibi analiz edilmektedir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış 893.262 697.548
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne uğramamış krediler - -

Değer düşüklüğüne Uğramış krediler 43.584 31.098

Brüt Toplam 936.846 728.646

Eksi: Değer düşüklüğüne uğramış krediler için ayrılan özel
karşılık (41.372> (28.721)

Faktoring alacakları ve takipteki alacaklar (net> 895.474 699.925

Şirketin faktoring alacaklarına ilişkin edindiği teminatlar aşağıdaki gibi olup, teminat tutarları
hesaplanırken teminat tutarının alacak tutarını aşması durumunda, sadece alacak tutarına karşılık
gelen kısmı dikkate alınmıştır:

Teminat Bilgileri: 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Müşteri Çekleri 126.722 88.765

126.722 88.765

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla faktoring alacaklarına karşılık alınan teminatların taşınan
değerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık2016 31 Aralık2015

Şahsi kefaletler 17.283.448 12,792.347
Teminat çek ve senetleri 101.197 92.258
Aınan ipotekler 25.960 -

17.410.605 12.884.605
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (<‘Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

8. Takipteki alacaklar

Şirket alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğması beklenen zararlarını, Şirket, 24 Aralık 2013 tarihli ve
28861 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe uygulamaları ile
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hesaplamakta ve
muhasebeleştirmektedir.

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Takipteki faktoring alacakları 43.584 31.098
Özel karşılıklar (41.372> <28.721)

2.212 2377

Özel karşılıkların hareketi aşağıdaki gibidir:

lOcak— lOcak—
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

1 Ocak, açılış (28.721) (17.333)
Dönem gideri (Dipnot 35) (14.055) (15.574)
Aktiften Silinen - -

Tahsilat 1.404 4.186

31 Aralık, kapanış (41.372) (28.721)

Takipteki faktoring alacaklarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

90 güne kadar - -

90-1 80 gün arası 1.652 685
180-360 gün arası 1.782 3.337
1 yıldan uzun 40.150 26.875

43.584 31.097

9. İlişkili taraf açıklamaları

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar(*) 12.770 11.232

12.770 11.232

() Şirketin üst düzey yöneticileri yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve
direktörlerden oluşmaktadır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tutarlar aksi belidhlmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.>

10. Maddi Duran Varlıklar

Döşeme ve Özel
Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Maliyetler Toplam

Maliyet
1 Ocak 2016 Açılış Bakiyesi 5.031 17 2.747 1.020 8.821
Alımlar - 11 576 354 941
Çıkışlar - (5) - - (5)

31 Aralık 2016 Kapanış Bakiyesi 5.037 23 3.323 1.374 9.757

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2016 Açılış Bakiyesi (643) (9) (1.787) (321) (2.760)
Dönem Amortismanı (101) (3) (357) (546) (1.007)
Çıkışlar - 3 - - 3

31 Aralık 2016 Kapanış Bakiyesi (744) (9) (2.144> (867> (3.764)

31 Aralık 2016 Net Değer Defteri 4.293 14 1.179 507 5.993

Döşeme ve Özel
Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Maliyetler Toplam

Maliyet
1 Ocak 2015 Açılış Bakiyesi 5.034 13 2.119 614 7.780
Alımlar 3 7 628 404 1.042
Çıkışlar - (3) - - (3)

31 Aralık 2015 Kapanış Bakiyesi 5.037 17 2.747 1,020 8.821

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2015 Açılış Bakiyesi (542) (6) (1.328) (171) (2.047)
Dönem Amortismanı (101) (6) (459) (148) (713)
Çıkışlar - 2 - - 2

31 Aralık 2015 Kapanış Bakiyesi (643) (9) (1.787) (321) (2.760)

31 Aralık 2015 Net Değer Defteri 4.394 8 960 699 6.061

Cari dönem amortisman giderini tamamı esas faaliyet giderleri içerisindedir.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidulmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

11. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Maliyetler (Haklar)
1 Ocak Açılış Bakiyesi 161 161
Alımlar 154 -

Çıkışlar - -

Dönem Sonu Kapanış Bakiyesi 315 161

Itfa Payı
1 Ocak Açılış Bakiyesi (107) (63)
Dönem Gideri (43) (44)
Çıkışlar - -

Dönem Sonu Kapanış Bakiyesi <150) (107)

Net Defter Değeri 165 54

Cari dönem itfa payının tamamı esas faaliyet giderleri içerisindedir.

12. Şerefiye

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

13. Ertelenmiş vergi varlığıİborcu

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMSye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlüJüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı geJir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarlarının TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtflmedikçe Bin Türk Lirası ÇBin TL’) olarak ifade edilmiştir)

13. Ertelenmiş vergi varlığılborcu (devamı)

Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar (81) (94)
Kıdem Tazminatı Karşılığı 562 147
Kullanılmamış izin Karşılığı 590 617
Kazanılmamış Gelir 41.618 29.406
Faktoring Alacakları Şüpheli Alacak Karşılığı 26.310 21.364
Kredi Reeskontları (291) (476>
Tahvil Reeskontları (33) (35)
Türev Reeskontları - (54)

68.675 50.875

Ertelenen Vergi Varlıkları / (Yükümlülükleri> 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar (16) (19)
Kıdem Tazminatı Karşılığı 112 29
Kullanılmamış Izin Karşılığı 118 123
Kazanılmamış Gelir 8.324 5.882
Faktoring Alacakları Şüpheli Alacak Karşılığı 5.262 4.273
Kredi Reeskontları (58) (95)
Tahvil Reeskontları (7) (7)
Türev Reeskontları - (11)

13.735 10.175

Bilanço tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi varlığı hareketi aşağıda verilmiştir:

2016 2015

Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 10.175 8.966
Özkaynakta muhasebeleşen ertelenmiş vergi 85 (43)
Ertelenmiş Vergi Geliri 3.475 1.252

Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 13.735 10.175

14. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar <devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL’) olarak ifade edflmişiir.)

15. Peşin ödenmiş giderler

31 Aralık2016 31 Aralık2015
TL YP TL YP

Sağlık Sigortası Giderleri 246 - 216 -

Tahvil/bono ihraç Giderleri 126 - 481 -

Faktoring Harçları 110 - 101 -

Kira Giderleri 46 - 35 -

DiğerGiderler 93 - 115 -

621 948 -

16. Diğer aktifler

31 Aralık2016 31 Aralık2015
TL YP TL YP

Peşin Ödenmiş Faktoring Borçları 5.598 - 2.223 -

Peşin ödenmiş BSMV 3.303 - 2.372 -

Verilen Depozito ve Teminatlar 1.284 - 1.125 -

Personelden Alacaklar 880 - 1.057 -

Diğer 4.519 - 531 -

15.584 7.308 -

17. Alınan krediler

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kısa Vadeli Krediler 715.741 394.526
Uzun Vadeli Krediler 5.648 -

721 .389 394.526

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Ortalama Faiz
Döviz Cinsi Oranı % Vade Aralığı 31 Aralık 2016

TL %14,14 Ocak-Haziran 2018 721.389

721.389

Ortalama Faiz
Döviz Cinsi Oranı % VadeAralığı 31 Aralık2015

TL 14,49% Ocak —Aralık 2016 394.526

394.526
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Tüd< ümsı (“Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

17. Alınan krediler (devamı)

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TP YP TP YP

Sabit faizli 617.136 - 380.476
Değişken faizli 104.253 - 14.050

721 .389 - 394.526

18. İhraç edilen menkul kıymetler

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TP YP TP YP

hraç Edilen Tahviller 56.381 - 91.842
‘hraç Edilen Bonolar 32.505 - 8.550

88.886 - 100.392

Şirketin nitelikli yatırımcılara arz yoluyla ihraç etmiş olduğu bonolar ve özellikleri şu şekildedir:

2016
. İhraç Edilen Kupon
lhraç Tarihi Nominal Tutar Faiz Oranı İtfa Tarihi Dönemi Türü

7 Nisan 2015 10.500 3,07%r) 6 Nisan 2017 91 günde bir Tahvil
19 Ekim 2016 23.000 1400% 6 Nisan 2017 Peşin iskontolu Bono
21 Ekim 2016 10.000 3,28%r) 20 Ekim 2017 91 günde bir Bono

1 Eylül 2015 44.950 3,71%(*) 27 Şubat2017 91 günde bir Tahvil

(*) 3 aylık faiz oranlarını göstermektedir.

2015
. İhraç Edilen Kupon
ihraç Tarihi Nominal Tutar Faiz Oranı Itfa Tarihi Dönemi Türü

1 Eylül 2015 44.950 3,37%r) 27 Şubat2017 91 günde bir Tahvil
1 Eylül 2015 8.550 14,00% 2 Şubat 2016 Peşin iskontolu Bono

18 Eylül 2015 10.500 3,33%fl 6 Nisan 2017 91 günde bir Tahvil
26 Kasım 2015 35.000 3,36%() 23 Kasım 2016 91 günde bir Tahvil

() 3 aylık faiz oranlarını göstermektedir.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutadar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

19. Faktoring borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Faktoring işlemlerinden borçlar 235 133.047

235 133.047

Faktoring borçları, 2016 yılı itibarıyla müşterilere sözleşme gereği verilmesi taahhüt edilen kur farkında
doğan bakiyelerden kaynaklanmaktadır.

20. Kiralama İşlemlerinde Borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TL YP TL YP

Bir yıl içinde ödenecek kiralama borcu 90 41 - 259
İki ile beş yıl arasındakiler 264 376 - 333
Geleceğe ait finansal giderler (95) (28) - (47)

Toplam finansal kiralama yükümlülüğü 259 389 - 545

21. Diğer borçlar

Muhtelif Borçlar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TP YP TP YP

Satıcılara Borçlar 645 36 515 26

645 36 515 26

22. Ödenecek vergi ve yükümlülükler

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TP YP TP YP

Ödenecek Vergi ve Fonlar(*) 5.763 - 1.363 -

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 394 - 301 -

6.157 - 1.664 -

() Söz konusu tutar, ödenecek gelir vergisi, BSMV, peşin ödenen kurumlar vergisi ve SGK
primlerini içermektedir.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk ümsı (Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

23. Çalışanlara sağlanan faydalar

Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kullanılmamış izin karşılığı 590 617
Kıdem Tazminatı Karşılığı 562 147

1.152 764

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Dönem Başı! 1 Ocak 147 306
Hizmet Maliyeti 62 113
Faiz Maliyeti 9 33
Ödenen Kıdem Tazminatı <81> (89)
Aktüeryal Kayıp 425 (216)

Dönem Sonu, 31 Aralık 562 147

Kullanılmamış izin karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık2016 31 Aralık2015

Dönem Başı, 1 Ocak 617 234
Dönem Gideri (27) 383

Dönem Sonu, 31 Aralık 590 617

Kıdem tazminatı karşılığı:

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.

Türk Iş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirketle ilişkisi kesilen veya emekli olan
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (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 kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2016 tarihi
itibarıyla 4.297,21 TL (31 Aralık 2015 3.828,37 TL) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirketin, 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.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

23. Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı>

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirket, kıdem tazminatını tahmin edilen enflasyon
oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son verilmesi ile ilgili kendi deneyimlerinden doğan
faktörlere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin ilgili bilanço tarihlerinde geçerli olan devlet tahvili
faiz oranını ve “Öngörülen Birim Kredi Yöntemi’”ni kullanarak iskonto eden bağımsız bir aktüeryal
çalışma yaptırmış ve finansal tablolarına yansıtmıştır. Bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6,50
enflasyon, %1100 iskonto oranı ve yaklaşık %5,00’lik maaş ve hak artışı varsayımlarına göre elde edilen
reel iskonto oranı kullanılmak sureyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2015: yıllık %5,50 enflasyon, %1030
iskonto oranı ve yaklaşık %5,00’hk maaş ve hak artışı varsayımlarına göre elde edilen reel iskonto oranı).

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirketin kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 4.426,16 TL (1 Ocak 2016: 4.092,53 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.

24. Ertelenmiş Gelirler

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TL YP TL YP

Peşin tahsil edilen ücret, faiz ve komisyonlar 1.673 - 997 -

1.673 - 997 -

25. Azınlık payları

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

26. Ödenmiş sermaye ve sermaye yedekleri

Ödenmiş Sermaye

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık2015 tarihleri itibarıyla hissedarlar ve hisse dağılımları aşağıdaki gibidir.

(%) 31 Aralık 2016 (%) 31 Aralık 2015

Izak Koenka 24,74 12.370 24,74 12.370
K.KorkutJolker 22,36 11.180 22,36 11.180
Murat Bildirici 2,95 1.475 2,95 1475
Erdal Henry Frayman 2,95 1.475 2,95 1.475
Veysel Domaniç 0,01 5 0,01 5
Pine Bridge Eurasisa Financial
lnvesments SarI. 46,99 23.495 46,99 23.495

100 50.000 100 50.000

Şirketin tescil edilmiş sermayesi beheri 1 TL değerinde 50.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidi/medikçe Bin Türk Lirası (Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

26. Ödenmiş sermaye ve sermaye yedekleri <devamı)

Semıaye Yedekleri

Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler dışında birikmiş karlar aşağıda belirtilen yasal yedek şartına
tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar kanuni net karın %5’i olarak ayrılır Ikinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %S’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler
ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

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 denkleşUrme 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 kr 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. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Şirket’in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan
ertelenmiş vergi geliri 3.475 TL tutarındadır (31 Aralık 2015: 1.252 TL).

Tüm öz kaynak kalemlerine ilişkin “öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz
sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir.

27. Kar yedekleri

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kar yedekleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık2015

Yasal Yedekler 3.389 2.905

3.389 2.905
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir:)

28. Geçmiş yıl kar veya zararı

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Geçmiş yıl karı / <zararı) 39.044 25.746

39.044 25.746

Şirket cari yıl içerisinde geçmiş yıl karlarından 484 TL yasal yedek ayırmış ve 4.579 TL tutarında
ortaklarına temettü ödemesi yapmıştır. (Şirket 2015 yılı içerisinde geçmiş yıl karlarından 8.291 TL’yi
sermayesine ilave etmiş, 1.589 TL yasal yedek ayırmış ve 3.529 TL tutarında ortaklarına temettü
ödemesi yapmıştır.)

29. Yabancı para pozisyonu

31 Aralık 2016

Kasa
Bankalar

ABD Doları
(TL Karşılığı)

AVRO

Toplam aktifler

Kiralama İşlemlerinden Borçlar - (389)
Diğer Borçlar (36> -

Toplam pasifler (36) (389)

Net bilanço pozisyonu (36> (389>

{ Aralık 2015 ABD Doları AVRO
<TL Karşılığı) <TL Karşılığı)

Kasa
- -

Bankalar
- -

tdplam aktifler —
- -

Kiralama İşlemlerinden Borçlar
- <545)

Diğer Borçlar (26) -

Toplam pasifler <26) (545)

Net bilanço pozisyonu <26) (545)

30. Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler

Şirketin verilen teminatları 50.740 TL tutarında olup, bankalara verilen teminatlardan oluşmaktadır <31
Aralık 2015: 13.885 TL).
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar <devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

31. Esas faaliyet gelirleri

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Faktoring Faiz Gelirleri 177.861 153.803
Faktoring Komisyon Gelirleri ve Diğer Gelirler 12.304 6.485

190.165 160.288

32. Esas faaliyet giderleri

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Personel Giderleri 33.968 27.775
Danışmanlık Giderleri 1.635 1.884
Araç Kiralama Giderleri 1.496 1.241
Kira Giderleri 1.441 1.145
Amortisman ve itfa giderleri 1.050 756
Bilgi Işlem Giderleri 715 761
Taşıt Araçları Gideri 693 483
iletişim giderleri 507 419
Seyahat temsil ağırlama giderleri 273 258
Dava Takip Masrafları 240 1.139
Vergi ve Harç Giderleri 202 247
Reklam Giderleri 64 151
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri - 57
Diğer Genel Yönetim Giderleri 2.964 2.289

45.248 38.605

33. Diğer faaliyet gelirleri

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Geçmiş yıl karşılık giderlerinin iptali 1.404 4.184
Faiz gelirleri 871 815
Kur farkı gehrleri 188 538
Türev reeskont geliri - 54
Diğer 807 596

3.270 6.187
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası ÇBin TL’) olarak ifade edilmiştir.>

34. Finansman giderleri

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kullanılan kredilere verilen faizler 63.702 54.577
Faktöring Işlemlerine Verilen Faizler 35.848 16.088
Ihraç edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faiz 13.068 18.366
Finansal kiralama giderleri 123 67

112.741 89.098

35. Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

özel karşılık giderleri 14.055 15.574

14.055 15.574

36. Diğer faaliyet giderleri

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kur farkı zararı 176 188

176 188

37. Vergiler

1 Ocak- 1 Ocak-
Vergi Karşıhğı 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Cari Kurumlar Vergisi Karşılığı (7.747) (5.900)
Ertelenmiş Vergi Geliri 3.475 1.252

(4.272) (4.648)

1 Ocak- 1 Ocak-
Vergi Karşılığının Mutabakatı 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Vergi öncesi Kar 21.162 23.009
Geçerli Vergi Oranı 20% 20%
Hesapanan Vergi (4.232) (4.602)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Etkisi (40) (46)

Gelir Tablosundaki Vergi Gideri (4.272) (4.648)
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi betiduimedikçe Bin Türk Lirası (‘Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

37. Vergiler (devamı>

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kurumlar Vergisi Karşılığı 7.747 5.900
Peşin Ödenen Vergi (4.590) (5.430)

Cari dönem vergi borcu 3.157 470

Kurumlar vergisi karşılığı, peşin ödenen vergi kalemi ile netleştirilerek bilançoda cari dönem vergi
borcu kaleminde muhasebeleştidlmiştir.

Cari dönem vergi borcu

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz
konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2016 yılı için %20’dir
(2015: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım
indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir gelir veya kurumlar vergisi ödenmemektedir (GVK Geçici
51. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutan
üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, stopaj uygulanması açısından kar dağıtımı sayılmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade
alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlannı inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indihlebilider. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

38. Hisse başına kazanç

Şirketin hisse senetleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına
kazanç hesaplanmamıştır.

39. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından gerekli olan diğer hususlar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi beiktilmedikçe Bin Türk Lirası (‘Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

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 Yönetmelikin 12. maddesine göre Şirket öz
kaynağının toplam aktiflere oranının yönetmelikte belirlenen asgari %3’lük standart oranının
tuttuwlması zorunludur. Şirket, 31 Aralık 2016 itibariyle standart oranı tutturmuştur. (31 Aralık 2015:
standart oranı tutturmuştur).

(b) Önemli Muhasebe Politikaları

Şirketin finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 3 numaralı “Uygulanan Değerleme ilkeleri
/ Muhasebe Politikaları” notunda açıklanmaktadır.

(c) Finansal Araçlar Kategorileri

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Finansal Varlıklar:

Nakit Değerler ve Bankalar 1.507 5.552
Alım-satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 54
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar 895.474 699.925

Finansal Yükümlülükler:

Faktoring Borçları 235 133.047
ihraç Edilen Menkul Kıymetler 88.386 100.392
Kiralama Işlemlerinden Borçlar 648 545
Alınan Krediler 721.389 394.526
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tuta dar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

(c) Finansal Araçlar Kategorileri (devamı)

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.

• Ikinci 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 2016 tarihi itibarıyla, Şirketin türev finansal enstrümanları bulunmamaktadır.

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 kum 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 Şirketin 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.

Şirketin döviz cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerin yabancı para dağılımı dipnot
29’da verilmiştir.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi beildilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL) olarak ifade edilmiştir.)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kur Riskine Duyarlılık

Şirket1 başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Aşağıdaki tablo ABD Doları ve Avro kurlarındaki %1O’luk artışın Şirketin ilgili yabancı paralara olan
duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %1O’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği
olası değişikliği ifade eder. Şirketin raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık
analizleri, mali yılın başiangıcindaki değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit
tutulur. Pozitif tutar, kar/zararda gelir artışını ifade eder.

31 Amıık 2016
Kar! Zarar ozkaynakiar

Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
- paranın paranın paranın paranın

değer değer değer değer
kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi

ABD Doıarının TL karşısında %10 değişmesi halinde
1 . ABD Doıarı net varıık / yükümlülüğü (4) 4 (4) 4
2- ABD Doıarı riskinden komnan kısım (.) . - - -

3 ABD Doları net etki (1 +2> (4) 4 (4) 4

Avronun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4- Avro net varıık / yükümlülük (39> 39 (39) 39
5- Avro riskinden komnan kısım (.> - - . -

6- Avro net etki (4+5) <39) 39 (39) 39

Diğer döviz kurlannın TL karşısında %10 değişmesi haıinde
7- Diğer döviz net varlık 1 yükümlülüü - - - -
8- Diğer döviz kum riskinden komnan kısım (ğ . - - -

9- Diğer Dövız Variıkian net etki (7+8> - - -

TOPLAM (3 + 6 +9) (43) 43 <43) 43

31 Aralık2015
Karl Zarar Ozkaynaklar

Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
paranın paranın paranın paranın

değer değer değer değer
kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi

ABD Doıarının TL karşısında %10 değişmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık 1 yükümlülüğü (3> 3 (3) 3
2- ABD Doları riskinden komnan kısım (-> - - (3) 3

3- ABD Doları net etki (1 +2) (3) 3 (3) 3

Avronun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4- Avro net varlık 1 yükümıülük (55) 55 (55> 55
5- Avro hskinden komnan kısım (-) - - (55) 55

6- Avro net etki <45) (55) 55 (55) 55

Diğer döviz kudarının TL karşısında %10 değişmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık 1 yükümlülüğü - - -

8- Diğer döviz kum riskinden komnan kısım (-) - - -

9- Diğer Döviz varııkıarı net etkı (7+8) - - - -

TOPLAM <3 + 6 +9) (58) 58 (59) 58
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31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL’) olarak ifade edilmiştir)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

g) Faiz Oranı Riski Yönetimi

Şirketin sabit ve değişken faiz oranları üzerinden faktoring işlemi yapması ve borçlanması, Şirketi 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.

31 Aralık2016 31 Aralık2015

Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Bankalar 1.444 5.527
Faktoring Alacakları 905.728 661.224

Finansal Yükümlülükler:

Alınan Krediler 617.136 380.476
Faktoring Borçları 235 133.047
ihraç edilen menkul kıymetler 88.886 100.392
Finansal Kiralama Borçları 648 545

Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Faktoring Alacakları 31.118 67.422

Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler 104.253 14.050

Bilanço tarihi itibarıyla faiz oranlarındaki değişimin, Şirketin değişken faizli finansal varlık ve
yükümlülükleri üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

ii) Diğer Fiyat Riskleri

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

,) Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirkete 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 aşağıdaki gibidir

31 Aralık 2016 % 31 Aralık 2015 %

lnşaat 107.174 11,44 91.809 12,6
Diğer Sektör 83.133 8,87 59.822 8,21
Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 81.443 8,69 59.312 8,14
Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi 79.691 8,51 74.176 10,18
Diğer Imalat 66.486 7,10 37.161 5,1
Diğer Servis Hizmetleri 59.174 6,32 48.382 6,64
Metal Ana Sanayi ve işlenmiş Madde Üretimi 55.355 5,91 37.962 5,21
Imalat Sanayi 50.676 5,41 41.679 5,72
Makine ve Teçhizat Sanayi 47.377 5,06 36.068 4,95
Ticari Faaliyet 46.241 4,94 33.736 4,63
Eıektrikıi ve Optik Aletler Sanayi 31.183 3,33 23.171 3,18
Ulaşım Araçları Sanayi 30.370 3,24 18.726 2,57
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 29.609 3,16 31.842 4,37
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 26.605 2,84 1 3.699 1,88
Hizmet 22.239 2,37 22.151 3,04
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık 21.250 2,27 13.116 1,8
Mobilya Sanayi 20.058 2,16 11.731 1,61
Çimento 17.911 1,91 8.088 1,11
Sağlık Sanayi 13.908 1,48 15.156 2,08
Dayanıklı Tüketim Malları 13.018 1,39 9.400 1,29
Kimya ve Kimya Ürünleri Ile Sentetik Lif. Sanayi 11.853 1,27 15.520 2,13
Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri Basım Sanayi 9.553 1,02 10.055 1,38
Finansal Aracılık - - 15.884 2,18
Diğer 12.508 1.33 - -

936.846 100 728.646 100

(46)



Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (‘Bin TL’) olarak ifade edilmiştir.)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Faktoring
31 Aralık 2016 Alacakları Bankalar Türev araçlar

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi
riski () 895.474 1.444 -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 892.272 1.444 -
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 17.610.817 - -

B, Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri 990 - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

D, Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri 2.212 - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 43.584 - -
- Değer düşüklüğü (-) (41.372) - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - -

() Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar
dikkate alınmamıştır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL) olarak ifade edilmiştir)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Faktoring
31 Aralık 2015 Alacakları Bankalar Türev araçlar

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi
riski (*) 699.925 5.527 54

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 694.864 5.527 -
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 12.884.762 - -

8. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri 2.684 - -

0. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri 2.377 - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 31.098 - -
- Değer düşüklüğü (-) (28.721) - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - -

(*) Tutarın belirJenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar
dikkate alınmamıştır.
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belidilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edÜmiştir)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

1) 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 akışiarını 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, Şirketin varlık ve yükümlülüklerini tahsil etmesi ve ödemesi gereken en erken
tarihlere göre hazırlanmıştır. Şirketin ayrıca iskontolanmamış varlık ve yükümlülükleri üzerinden tahsil
edilecek ve ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

31 Aralık 2016
3-12 Iyıl

2016 Vadesiz 3aya kadar aya kadar üzeri

Bankaıar ve nakit, nakit benzerıeri ve Merkez Bankası 994 450 . -

Aıım satım amaçıı türev finansaı varııkıar - - - -

Satılmaya hazır finansaı varııklar - - - -

Faktoring aıacakıan ve lakipteki aıacakıar - 621.632 273.534 6.628

Topıam 994 622.082 273.534 6628

Alınan krediıer - 442.969 292.570 5.716
Faktoring borçıarı - - 235 -

Diğer borçıar ve kiraıama işıemıerinden borçıar - - 711 -

cari dönem vergi borcu - 3.796 - -

Ihraç Ediıen Menkuı Kıymetler - 46.621 44.151

Topıam - 493.386 337.721 5.716

Net ııkıdite fazıasıl(açığı) 994 128.696 (64.193) 912
31 Anlık 2015

3-12 Iyıl
2015 Vadesiz 3aya kadar aya kadar üzeri

Bankaıar ve nakit, nakit benzerıeri ve Merkez Bankası 5.551 - - -

Aıım satım amaçlı türev finansaı varııkıar - 54 - -

Satılmaya hazır fınansaı varlıkıar -

Faktoring aıacakıarı ve takipteki aıacakıar - 403.894 325.758 -

Topıam 5.551 403.948 325.758 -

Aıınan krediıer - 110.646 283.880
Fakloring borçıarı - - 1 33.047
Diğer borçlar ve kiraıama işıemıerinden borçlar - 69 190 333
cari dönem vergi borcu - 5.900 - -

lhraç Ediıen Menkul Kıymetler . 11.594 40.033 48,765

Topıam
. 128.209 457.150 49.097

Net ıikidite fazlasıl(açığı) 5.551 275.739 (131.392) (49.097)
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Ulusal Faktoring A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Tütk Lirası (‘Bin TL) olarak ifade edilmiştir)

40. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

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, Şirketin 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.

Faktoring alacakların kayıtlı değerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçeğe uygun değeri yansıttığı
öngörülmektedir.

41. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Şubat 2017 tarih ve 6/199 sayılı kararı ile Yurtiçinde halka arz
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacı ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç
belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmış ve 200.000 TL nominal tutara kadar ihraç edilecek
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.

Şirket, 27 Şubat 2017 vade başlangıç tarihli ve 26 Şubat 2018 itfa tarihli 22.750 TL nominal tutarda
tahvil ihraç etmiştir.

Şirketin 1 Eylül 2015 tarihinde ihraç etmiş olduğu 44.950 TL nominal tutarındaki tahvil 27 Şubat 2017
tarihinde itfa olmuştur.
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