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ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 

VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 
 

 “TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü” Yorumu 31/12/2006 

tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 15/06/2007 

tarih ve 26553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

 

 Söz konusu Yorum, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında meydana gelen 

değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla; 
 

1. 13/08/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71 sıra no’lu, 

2. 27/04/2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi Gazede yayımlanan 190 sıra no’lu, 

3. 20/03/2011 tarih ve 27880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 211 sıra no’lu, 

4. 20/03/2011 tarih ve 27880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 211 sıra no’lu 

5. 19/12/2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 108 sıra no’lu 

 

Tebliğler aracılığıyla güncellenmiştir.  

 

 Birinci değişiklik yeni yayımlanan TMS 1 tarafından yapılmış olup, esas itibariyle 

31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Yeni TMS 1’in erken 
uygulanma imkânı da bulunmaktadır. Erken uygulanma durumunda ilgili değişiklik 

31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

 İkinci değişiklik TFRS Yorum 10 tarafından yapılmış olup, bu değişiklik esas itibariyle 

31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Söz konusu 

değişikliğin 01/01/2013 tarihi öncesindeki hesap dönemleri için erken uygulanma imkânı da 

bulunmaktadır. 

 

 Dördüncü değişiklik ise yeni yayımlanan TFRS 9 tarafından yapılmış olup 31/12/2012 

tarihinden sonra başlayan dönemler için geçerlidir. 

 

 Beşinci değişiklik TFRS 9 (2017 Sürümü) tarafından yapılmış olup 31/12/2017 tarihinden 
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

 

Yukarıda yer verilen Tebliğin erken uygulanma imkânı da bulunduğundan, bu kitapta TFRS 

Yorum 10’un ilgili Tebliğe göre düzeltilmiş son şekli yer almaktadır. Sözü edilen Yorumu bu 

şekliyle uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, TFRS Yorum 10’un bu değişiklik öncesindeki 

şekline Kurumumuzun resmi internet sitesinden (http://www.kgk.gov.tr) ve ilgili Resmi 

Gazetelerden (http://www.resmigazete.gov.tr) ulaşabilirler. 

TFRS Yorum 10  

http://www.kgk.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/
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TFRS Yorum 10 
Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü 

 

İlgili Düzenlemeler 

  TFRS 9 Finansal Araçlar  

  TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama 

  TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Ön Bilgi  

1 Her raporlama dönemi sonunda şerefiyenin değer düşüklüğü açısından değerlendirilmesi ve 

gerektiğinde TMS 36’ya göre söz konusu tarihte değer düşüklüğü zararının finansal tablolara 

alınması gerekir. Ancak, değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir rapolama 

dönemi sonunda yapılmış olması hâlinde, o tarihteki şartlar değer düşüklüğünün azaltılmasını 

veya değer düşüklüğünün önüne geçilmesini sağlayacak şekilde değişmiş olabilir. Bu Yorum, 

bu tür değer düşüklüğü zararlarının iptal edilip edilmeyeceğini düzenler. 

2 Bu Yorum, TMS 34 hükümleri ile TMS 36’da yer alan şerefiyedeki değer düşüklüğü zararlarının 

finansal tablolara alınmasına ilişkin hükümler arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin bir sonraki ara 

dönem ve yıllık finansal tablolar üzerindeki etkilerini düzenler.  

Konu           

3 TMS 34’ün 28 inci Paragrafı, bir işletmenin ara dönem finansal tablolarında yıllık finansal 

tablolarında uygulananlar ile aynı muhasebe politikalarını uygulamasını gerektirir. Aynı Paragrafta, 

‘Bir işletmenin (yıllık, altı aylık veya üçer aylık) raporlama sıklığı yıllık faaliyet sonuçlarının 

ölçümünü etkilemez. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için ara dönem raporlamasında ölçme işlemleri 

cari hesap dönemi başından ara dönem raporlama tarihine kadar olan dönemi kapsar’  ifadesi yer 

almaktadır. 

4 TMS 36’nın 124 üncü Paragrafında, ‘Şerefiyeye ilişkin olarak muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 

zararı daha sonraki bir dönemde iptal edilemez’ ifadesi yer almaktadır. 

5 [Silinmiştir] 

6 [Silinmiştir] 

7 Bu Yorum aşağıdaki konuyu düzenler: 

Değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama dönemi sonunda yapılacak 

olması durumunda, bir zararın finansal tablolara alınmaması veya daha düşük tutarda bir 

zararın finansal tablolara alınması söz konusu olacaksa; ara dönemde şerefiye için finansal 

tablolara alınan değer düşüklüğü zararı iptal edilmeli midir? 

Görüş Birliği    

8 İşletme, bir önceki ara dönemde şerefiyeye ilişkin olarak finansal tablolara almış olduğu değer 

düşüklüğü zararını iptal edemez.  

9 Bir işletme, bu görüş birliğinin kapsamını TMS 34 ile diğer standartlar arasındaki muhtemel diğer 

farklılık alanlarıyla kıyaslama yaparak genişletemez.  

10    “-” 

11-13   [Silinmiştir] 

14 TFRS 9 (2017 Sürümü) 1, 2, 7 ve 8’inci paragrafları değiştirmiş, 5, 6 ve 11-13 paragraflarını silmiştir. 

TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.  

 

 


