Bu doküman, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
Muhasebe Standartları Dairesi tarafından Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal
Raporlama Standardının (BOBİ FRS’nin) tutarlı bir şekilde uygulanmasına yardımcı
olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu dokümanın üzerinde veya içinde yer alan KGK logosu kullanılamaz ve
çoğaltılamaz.
Bu dokümanın tamamı ve bir kısmından alıntı yapılması durumunda, yapılan
alıntının kaynağının “KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülü” olduğunun
belirtilmesi gerekmektedir. “KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülleri” için
yapılması planlanan herhangi bir başka kullanım KGK’nın yazılı onayını
gerektirmektedir.
Bu dokümandan yapılacak herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından
ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olunması gerekmektedir.

MODÜL 20 – YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ
1. GİRİŞ
Uluslararası sermaye piyasalarında artan işlem hacmi ve mal ve/veya hizmet ithalat ve
ihracatı işletme faaliyetlerinin artarak uluslararası düzeyde gerçekleşmesine neden
olmaktadır.
Uluslararası faaliyetler, sıradan bir mal ve/veya hizmet ithalatı gibi görece daha basit
bir düzeyde gerçekleşebileceği gibi, birden fazla para birimini içeren finansman
anlaşmaları veya deniz aşırı ülkelerde bağlı ortaklık aracılığıyla faaliyetlerde
bulunulması gibi daha karmaşık şekilde de gerçekleşebilmektedir.
Ticari faaliyetler ve yatırım faaliyetlerinde birden fazla para biriminin kullanılması
muhasebeleştirmeye ilişkin bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir:


Yabancı para cinsinden işlemlerin çevrim işlemleri,



Finansal tabloları farklı bir para birimine dönüştürmeye yönelik işlemler ve



Bu işlemlerden kaynaklanan olumlu ya da olumsuz farkların sağlıklı bir şekilde
takibi ve muhasebeleştirilmesi

söz konusu zorluklar arasında sayılabilir.
BOBİ FRS Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri’nde;


Ağırlıkla kullanılan para birimi tanımlanmakta ve işletmelerin ağırlıkla kullandıkları
para birimini belirleyebilmelerine yönelik rehberlik sağlanmaktadır.



İşletmelerin ağırlıkla kullanılan para birimi dışındaki yabancı para cinsinden
yapmış olduğu işlemlere ilişkin muhasebe ilkeleri yer almaktadır. Bu kapsamda,
o

Yabancı para cinsinden işlemlerin ilk kaydı ele alınmakta,

o

Finansal Durum Tablosu kalemlerinin dönem sonundaki ölçümleri
açıklanmakta ve parasal ve parasal olmayan kalemler tanımlanarak bunlara
ilişkin dönem sonundaki ölçüm farklılıkları belirtilmektedir.



Finansal tablolarını ağırlıkla kullanılan para biriminden farklı bir yabancı para
biriminden sunmaları durumunda işletmelerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği
açıklanmaktadır.



Finansal tabloların sunulduğu para biriminden farklı bir ağırlıkla kullanılan para
birimine sahip olan ve tam konsolidasyon ya da özkaynak yöntemine göre
konsolide edilen bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal
tablolarının finansal durumu ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolara nasıl dâhil
edileceğine ilişkin işlemler açıklanmaktadır.
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2. BÖLÜM ÖZETİ
KAPSAM
Bu bölümde, işletmelerin yabancı para cinsinden yaptıkları işlemlere ilişkin muhasebe ilkeleri ve işletmelerin finansal tablolarını ağırlıkla kullandıkları
para birimi dışındaki başka bir para birimi cinsinden sunmaları durumunda yapılması gereken çevrim işlemlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Bu
bölümde ayrıca, finansal tabloların sunulduğu para biriminden farklı olan bir ağırlıkla kullanılan para birimine sahip olan ve tam konsolidasyon ya da
özkaynak yöntemine göre konsolide edilen bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarının konsolide
finansal tablolara nasıl dâhil edileceğine ilişkin ilkeleri belirlemektedir.
TANIMLAR

YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN
İŞLEMLER

AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİ

İLK KAYIT

İşletmenin ağırlıklı olarak nakitlerini oluşturduğu
ve harcadığı çevrenin para birimidir. İşletmenin
ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirasından
farklı olabilir.
AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİNİN
BELİRLENMESİNDE KULLANILAN
FAKTÖRLER:
 İşletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını
en çok etkileyen para birimi olması,
 Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle
işletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını
en çok etkileyen ülkenin para birimi olması
 Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, hammadde ve
diğer maliyetleri en çok etkileyen (genellikle bu
tür maliyetlerin belirlendiği ve ödendiği) para
birimi olması.

Yabancı para birimindeki tutar işlem tarihindeki
spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para
birimine çevrilir.
SONRAKİ ÖLÇÜM
PARASAL OLMAYAN KALEMLER
Maliyet bedelleri üzerinden ölçülüyorsa işlem
tarihindeki kurdan; yabancı para cinsinden
gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülüyorsa
gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot
kurdan ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir.
PARASAL KALEMLER
Dönem sonundaki spot kur kullanılarak ağırlıkla
kullanılan para birimine çevrilir.
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FİNANSAL TABLOLARIN AĞIRLIKLA
KULLANILAN PARA BİRİMİ DIŞINDAKİ
PARA BİRİMİ CİNSİNDEN
SUNULMASI
 Varlık ve yükümlülükler raporlama
tarihindeki spot kurdan çevrilir.
 Gelir, gider ve özkaynak kalemleri işlem
tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir.
 Ortaya çıkan tüm kur farkları ise
özkaynaklarda “Yabancı Para Çevrim
Farkları” kalemi içerisinde gösterilir.

3. BÖLÜM HÜKÜMLERİNİN AÇIKLANMASI VE ÖRNEKLENDİRİLMESİ
3.1. AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİ (AKPB)
Paragraf 20.2 - AKPB Tanımı
İşletmelerin bu bölüm uyarınca ağırlıkla kullanılan para birimini belirlemesi gerekir.
Ağırlıkla kullanılan para birimi, işletmenin ağırlıklı olarak nakitlerini oluşturduğu ve
harcadığı çevrenin para birimidir. İşletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi Türk
Lirasından farklı olabilir.
Paragraf 20.3 - AKPB Belirlenirken Dikkate Alınacak Temel Faktörler
İşletme, ağırlıkla kullanılan para birimini belirlerken öncelikli olarak aşağıdaki
faktörleri dikkate alır:
a)

Ağırlıkla kullanılan para birimi:
(i) İşletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını en çok etkileyen para
birimidir (bu para birimi genellikle, satış fiyatlarının belirlendiği ve ödemelerin
yapıldığı para birimidir).
(ii) Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle işletmenin mal ve hizmetlerinin
satış fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimidir.

b)

Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, hammadde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen
(genellikle bu tür maliyetlerin belirlendiği ve ödendiği) para birimidir.

Açıklama:
İşletmenin faaliyet gösterdiği esas çevreyle bağlantılı olması sebebiyle 20.3
paragrafındaki faktörler, AKPB’nin belirlenmesinde esas alınan temel faktörlerdir. Bir
başka ifadeyle, AKPB belirlenirken bu faktörlere daha fazla ağırlık verilmektedir. Bu
doğrultuda, 20.3 paragrafında yer alan tüm faktörler aynı para birimine işaret ediyorsa,
söz konusu para birimi AKPB olarak değerlendirilmekte, aksi takdirde AKPB’nin
belirlenmesinde 20.4 paragrafında yer alan yardımcı faktörlerinde dikkate alınması
gerekmektedir.
Örnek 20.1:
İşletme, A ülkesinde yer alan maden kaynağından bir ürün çıkartmakta ve bu ürünün
satışını yapmaktadır. A ülkesinin para birimi ABD Dolarıdır (USD). Bununla birlikte
söz konusu ürünlerin satışı, Z ülkesinin yerel para birimi olan Euro (EUR) üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Ürüne olan talebin yaklaşık %50’sini Z ülkesinden gelen
taleplerin oluşturması sebebiyle ürünün EUR cinsinden satış fiyatları küresel arz ve
talepten etkilenmektedir.
İşletmenin maliyetlerinin yaklaşık %85’i Z ülkesinden ithal edilen ve kaynaktan
madenin çıkarılmasında kullanılan kimyasallar ile özellikli makinelerden
oluşmaktadır. Bu maliyetler EUR cinsinden oluşmakta ve ödenmektedir. İşletmenin
diğer maliyetleri ise USD cinsinden oluşmakta ve ödenmektedir.
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İşletmenin ürünlerinin satış fiyatını ve işletme girdilerinin maliyetlerini, Z ülkesi
ekonomisinin piyasa unsurları büyük çoğunluklu belirlemektedir. Bu sebeple, aksini
gösteren bir kanıt olmadıkça, söz konusu işletmenin AKPB’si EUR olacaktır.

Paragraf 20.4 - AKPB Belirlenirken Dikkate Alınacak Yardımcı Faktörler
20.3 paragrafındaki faktörlerin yanı sıra aşağıda yer alan faktörler de ağırlıkla
kullanılan para biriminin belirlenmesine ilişkin kanıt sağlar:
a)

Finansman faaliyetlerinden (borçlanma aracı ya da özkaynak araçlarının ihraç
edilmesi gibi) sağlanan fonların para birimi.

b)

İşletmenin esas faaliyetlerinden elde edilen tahsilatın tutulduğu para birimi.

Açıklama:
20.4 paragrafında yer alan faktörler, işletmenin AKPB’sine ilişkin destekleyici
göstergeleri teşkil etmektedir. Buna karşın önceliğin, 20.3 paragrafında yer alan
faktörler olduğu unutulmamalıdır.
20.4(a) paragrafında belirtildiği üzere işletme borçlanma aracı veya özkaynak aracı
ihraç ederek finansman sağlarsa, bu finansmanı sağladığı para biriminin, işletmenin
AKPB’si olabileceğine dair destekleyici bir kanıt sağlamaktadır. Ancak, işletmenin
finansmanının, geçmiş yıl kârlarından sağladığı durumlarda ise bu faktör AKPB’nin
belirlenmesinde daha düşük bir öneme sahip olacaktır.
Diğer taraftan, işletmenin esas faaliyetleri, işletmenin hasılat yaratan ana faaliyetleri
olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, 20.4(b) paragrafında da belirtildiği üzere,
işletmenin esas faaliyetlerinden kaynaklanan tahsilatların tutulduğu (bir başka ifadeyle,
işletmenin çalışma sermayesini aşan kısmın tutulduğu) para birimi de AKPB’nin
belirlenmesinde destekleyici bir kanıt sağlayabilmektedir.
Soru 20.2:
Göstergelerin karmaşık ve AKPB’nin açık olmadığı durumda AKPB nasıl
belirlenir?
Temel ve yardımcı göstergelerin karışık ve AKPB’nin açık olmadığı durumlarda
yönetim; esas işlemlerin, olayların ve koşulların ekonomik etkilerini en iyi yansıtan
para biriminin belirlenmesinde muhakemede bulunmak durumundadır.
Bu doğrultuda AKPB’nin belirlenmesine yönelik olarak işletmenin izleyeceği
adımlara Şekil 1’de yer verilmektedir.
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Şekil 1 ̶ AKPB’nin Belirlenmesinde İzlenecek Adımlar
20.3 paragrafındaki
göstergeler belirli bir
para birimine açıkça
işaret ediyor mu?

EVET

H
A
Y
I
R

İşletme 20.24
paragrafında ele alınan
bir iştirak, müşterek
girişim ya da bağlı
ortaklık mı?
H
A
Y
I
R

EVET

Söz konusu para birimi
bir AKPB’dir

20.3 paragrafındaki
göstergelere öncelik
verilmesi şartıyla, 20.3,
20.4 ve 20.24
paragraflarındaki
göstergeler birlikte
dikkate alındığında bir
para birimine işaret
ediyor mu?
H
A
Y
I
R

Göstergelerin net bir sonuç vermediği ve dolayısıyla AKPB’nin
belirlenemediği durumlarda, yönetim mesleki muhakemede bulunarak
işlemlerin ekonomik etkilerini gerçeğe uygun bir şekilde yansıtan para
birimini AKPB olarak belirlemelidir.
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EVET

Söz konusu para birimi
bir AKPB’dir

Örnek 20.3:
Merkezi A ülkesinde bulunan işletme, ürettiği ürünleri B ülkesine ihraç etmekte; işçilik
ve hammadde gibi üretim maliyetleri ucuz olduğundan üretimi A ülkesinde
gerçekleştirmektedir.
İşletmenin satış fiyatlarının hemen hemen tamamı B ülkesinin yerel para birimi olan
EUR cinsinden belirlenmektedir. Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle
işletmenin satış fiyatlarını en çok etkileyen ülke B ülkesidir. Müşteriler ödemelerini
EUR cinsinden gerçekleştirmektedir ve işletme de elindeki nakit fazlasını EUR
cinsiden tutmakta, sadece işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla nakit
fazlasının bir kısmını A ülkesinin yerel para birimi olan USD’ye çevirmektedir.
İşletme çoğunlukla EUR cinsinden borçlanmaktadır. Buna karşın maliyetlerin önemli
bir kısmı USD cinsinden ödenmektedir. Üretim için gerekli olan ve bu üretime özel
tahsis edilmiş olan makine, C ülkesindeki tedarikçiden elde edilmekte ve C ülkesinin
para birimi olan İngiliz Sterlini (GBP) cinsiden ödeme yapılmaktadır. USD cinsinden
ödenen işletme maliyetleriyle karşılaştırıldığında makine maliyetinin önem düzeyi
düşük kalmaktadır.
B ülkesinin rekabet unsurları ve yasal düzenlemelerinin işletme ürünlerinin fiyatları
üzerinde etkili olması işletmenin AKPB’sinin EUR olabileceğini göstermekle birlikte,
üretim maliyetlerinin önemli bir kısmının A ülkesinin para birimi olan USD cinsinden
oluşması da, işletmenin AKPB’sinin USD olarak da belirlenebileceğini
göstermektedir.
C ülkesinden ithal edilen makine maliyeti görece önemsiz düzeyde olduğundan
işletmenin AKPB’sinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.
20.3 paragrafında sıralanan göstergelere göre değerlendirildiğinde AKPB’ye ilişkin
kesin bir sonuca ulaşılamamasından dolayı, yönetim 20.4 paragrafında yer alan
yardımcı göstergeleri değerlendirmek durumundadır. İşletmenin EUR cinsinden
finansman sağlaması ve nakit fazlasının önemli bölümünü yine EUR cinsinden
tutması, işletmenin AKPB’sinin EUR olduğuna işaret etmektedir.
Bu doğrultuda, yönetimin EUR’nin AKPB olduğu sonucuna varmadan önce ilgili tüm
bilgileri dikkate almalı ve muhakemede bulunması gerekmektedir.

Paragraf 20.24 - Yatırım Yapılan Yurtdışındaki İşletmenin AKPB’sinin
Raporlayan İşletmeyle Aynı Olup Olmadığının Belirlenmesi
20.3 ve 20.4 paragraflarında belirtilen faktörlerin yanı sıra, ana ortaklığın bağlı
ortaklığının, müşterek girişiminin veya iştirakinin ağırlıkla kullanılan para birimi
belirlenirken ve bu yatırımların ağırlıkla kullanılan para biriminin, yatırım yapan
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işletmenin ağırlıkla kullanılan para biriminden farklı olup olmadığı tespit edilirken
aşağıdaki ek faktörler dikkate alınır:
a) İşletmenin faaliyetlerini, yatırım yapan işletmenin faaliyetlerinin uzantısı şeklinde
mi yoksa bağımsız bir şekilde mi yürüttüğü.
b) Yatırım yapan işletmeyle gerçekleştirilen işlemlerin, işletmenin toplam
faaliyetlerinin büyük bir bölümünü mü, yoksa küçük bir bölümünü mü
oluşturduğu.
c) İşletmenin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının, yatırım yapan işletmenin
nakit akışlarını doğrudan etkileyip etkilemediği ve söz konusu nakit akışlarının
istenildiği an yatırım yapan işletmeye aktarılmasının mümkün olup olmadığı.
ç) İşletmenin, yatırım yapan işletmenin fon desteği olmadan, kendi faaliyetlerinden
sağladığı nakit akışlarının mevcut ve normal şartlarda beklenen borç
yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olup olmadığı.

Örnek 20.4:
M işletmesi AKPB’sini EUR olarak belirlemiştir. M işletmesi, Amerika Birleşik
Devletleri’nde P ve İngiltere’de Q adında iki ayrı işletme kurmuştur. Bu doğrultuda;


M işletmesi, P ve Q işletmelerine ayrı ayrı 4 milyon GBP borç vermiştir.



Q işletmesi ilişkili olmayan üçüncü bir taraftan 3 milyon GBP borçlanmıştır ve P
işletmesi söz konusu borçlanma için teminat göstermiştir.



Q işletmesi edindiği 7 milyon GBP’lik kaynağı, İngiltere’de faaliyet göstermek
amacıyla bir üretim tesisinin inşasında kullanmıştır. Q işletmesi, söz konusu
üretim faaliyetlerinden elde ettiği GBP cinsinden kârla, ilişkisiz üçüncü tarafa
olan borcunu ödemek niyetindedir.



P işletmesi ise, M işletmesinden edindiği 4 milyon GBP ile uluslararası sermaye
piyasalarında menkul kıymet yatırımında bulunmuştur. P başka herhangi bir
faaliyeti bulunmamakta ve yatırıma ilişkin stratejileri M işletmesi tarafından
belirlenmektedir.

Gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde, rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle
ürünlerin satış fiyatlarını ve maliyetlerini etkileyen ülkenin para birimi olduğundan
GBP’nin, Q işletmesinin AKPB’si olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte, P işletmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmasına karşın,
önemli derecede özerkliğe sahip görünmemektedir ve faaliyetleri (menkul kıymet
yatırımı) M şirketinin bir uzantısı olarak yürütülmektedir. Sonuç olarak, 20.24
paragrafı uyarınca P işletmesinin AKPB’sinin EUR olduğu söylenebilir.
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Paragraf 20.5 - Belirlenen AKPB’nin Değiştirilmesi
Ağırlıkla kullanılan para birimi, işletmeyle ilgili işlemlerin, olayların ve şartların
etkilerini en iyi şekilde yansıtan para birimidir. Dolayısıyla, ağırlıkla kullanılan para
birimi bir kez belirlendikten sonra, sadece işletmeyle ilgili işlemlerde, olaylarda ve
şartlarda bir değişiklik meydana gelmesi durumunda değiştirilebilir.
Açıklama:
AKPB bir seçim olmayıp 20.3 ve 20.4 paragraflarındaki göstergeler esas alınarak
işletmeyle ilgili işlemler, olaylar ve şartlar tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla
AKPB’deki bir değişiklik de işletmenin tabi olduğu durum ve koşullardaki
değişikliklerden kaynaklanmalı ve seçilen AKPB’nin değişen durum ve koşulların
etkilerini eski AKPB’ye göre daha gerçeğe uygun bir şekilde yansıtması gerekmektedir.
Paragraf 20.6 - AKPB’de Yapılan Değişikliğin Muhasebeleştirilmesi
Ağırlıkla kullanılan para birimindeki değişikliğin etkisi ileriye yönelik olarak kayda
alınır. Diğer bir ifadeyle, tüm kalemler yeni ağırlıkla kullanılan para birimine, değişiklik
tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir.
Açıklama:
AKPB’deki değişiklik BOBİ FRS uyarına bir muhasebe politikası değişikliği değildir, bu
sebeple de 20.6 paragrafında da belirtildiği üzere yapılan değişikliğin etkisi ileriye
yönelik kayda alınır, bir başka ifadeyle geriye dönük uygulama yapılmaz. Ancak,
AKPB’nin belirlenmesi hatalı yapılmışsa, söz konusu hatanın geriye dönük olarak
düzeltilmesi gerekir.
AKPB’deki değişiklik muhasebeleştirilirken bütün kalemler, değişimin meydana geldiği
tarihteki kur kullanılarak, yeni AKPB’ye çevrilir. Değişim, dönem içerisinde herhangi bir
tarihte meydana gelebilir. Uygulama kolaylığı olarak değişiklik tarihindeki kur olarak,
en son dönemin başlangıç tarihindeki kur kullanılabilir (duruma göre, yıllık veya ara
dönem).
Çevrim sonrasında parasal olmayan kalemler için ulaşılan tutarlar, o kalemin tarihi
maliyeti olarak dikkate alınır. Yurtdışındaki işletmenin çevriminden doğan ve daha
önce özkaynakta muhasebeleştirilen kur farkları, söz konusu işletme vasıtasıyla
gerçekleştirilen yabancı faaliyet elden çıkarılıncaya kadar özkaynaktan kâr veya zarara
aktarılarak yeniden sınıflandırılmaz.
3.2. YABANCI PARA CİNSİNDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN MUHASEBE İLKELERİ
Paragraf 20.7 - Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Yabancı para cinsinden işlemler, işletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi dışındaki
bir para birimiyle gerçekleşen işlemlerdir.
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Paragraf 20.8 - Yabancı Para Cinsinden İşlemlerin İlk Kayda Alınmasında
Kullanılacak Kur
Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki tutar
işlem tarihindeki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir. Spot
kur, hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur. İşlem tarihi, işlemin ilk kayda
alındığı tarihi ifade eder. İlk kayda alma tarihi ise işlemin kapsamına girdiği bölüme
göre belirlenir.
Açıklama:
Yabancı para cinsinden işlemlerin ilk kaydında kullanılacak kur, işlemin
gerçekleştirildiği tarihteki yabancı para birimi ile AKPB arasındaki spot kurdur. İşlem
tarihi ise işlemin, BOBİ FRS hükümleri uyarınca kayda alma koşullarını sağladığı ilk
tarihtir.
Örneğin, işletme yabancı para cinsinden satmış olduğu ürünler sonucunda doğan
hasılatını “Hasılat” bölümünün 5.14 paragrafında yer alan şartların tamamının
karşılandığı tarihte geçerli olan spot kuru kullanarak kayda almak zorundadır.
Örnek 20.5:
AKPB’si GBP olan işletme, 40.000 USD tutarında stok alımında bulunmuştur. Alım
tarihinde spot kur, 1 GBP = 2 USD’dir. Bu doğrultuda, söz konusu stok ilk kayda
alınırken 20.000 GBP üzerinden ölçülecektir.

Paragraf 20.9 - Kolaylaştırıcı Uygulama
Uygulama kolaylığı açısından, işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun
kullanılması mümkündür. Örneğin; haftanın, ayın ya da yılın ortalama kuru, o dönem
içinde gerçekleşen yabancı para cinsinden tüm işlemlere uygulanabilir. Ancak, döviz
kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda ortalama kur kullanılamaz.
Açıklama:
İşletme yabancı para çevrim işlemlerinde ortalama kurun kullanılmasının uygun olup
olmayacağı hususunda içinde bulunulan işletmeye özgü şartları esas alarak
muhakemede bulunmak durumundadır. Ortalama kurun kullanımı sadece, döviz
kurunun önemli ölçüde dalgalanmadığı ve işletmenin çok sayıda yabancı para işlemi
olduğu durumda uygundur. Hasılat doğuran, harcama yapılan, kazanç ve zarara neden
olan işlemler çok sık gerçekleştiğinde bu işlemlerin işlem tarihindeki kur kullanılarak
muhasebeleştirilmesi zaman kaybına neden olabilecektir. Bu doğrultuda BOBİ FRS’de
işlem tarihindeki gerçek döviz kuruna yaklaşan ortalama kurun kullanımına izin
verilmektedir.
Ortalama kurun kullanılmasına karar vermesi durumunda yönetimin, ortalama kuru
belirlerken, yaptığı belirlemenin yıllık, aylık ya da haftalık olup olmayacağına karar
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vermesi gerekmektedir. Örneğin, kurun bir ay boyunca görece stabil olması hâlinde
söz konusu aya ait ortalama kur, günlük işlemlerin çevriminde kullanılabilir. Bununla
birlikte ilgili aya ait kur bir ay boyunca önemli dalgalanmalar göstermişse, ortalama
kurun belirlenmesi için ilgili dönemdeki hafta veya birkaç gün gibi daha kısa zaman
aralıklarının esas alınması veya kurun dalgalı olduğu ilgili dönemde işlem tarihindeki
gerçek kurun kullanılması uygun olacaktır. Hangi dönem aralığı seçilirse seçilsin,
ortalama kur kullanılarak ulaşılan parasal olmayan kalemin tutarının, işlem tarihindeki
gerçek kur kullanılmış olsaydı ulaşacağı tutardan önemli derecede farklı olmaması
amaçlanmalıdır. Ortalama kurun kullanılmasına kıyasla işlem tarihindeki gerçek kur
kullanılmış olsaydı önemli bir fark oluşacağı bekleniyorsa işlem tarihindeki gerçek kur
kullanılmalıdır. Sonuç olarak işletme tek seferlik yüksek tutarlı bir işlem
gerçekleştirdiğinde, bu tür işlemlerin çevriminde işlem tarihindeki gerçek kur
kullanılmalıdır.
Ortalama kurun hesaplanmasında çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, aylık veya
çeyrek dönemlik ortalama kur hesaplanabileceği gibi; kurdaki değişimleri yansıtan
uygun bir ağırlıklandırma da yapılabilir. Yıllık veya çeyreklik basit ortalama kur
belirlenirken, yıl boyunca (veya çeyrek dönem boyunca) gelir ve giderlerin eşit tutarda
gerçekleştikleri varsayılır. Belirli aylarda daha fazla satış yapılmış veya daha fazla
gider gerçekleşmiş ise, işlem hacminin daha yoğun olduğu dönemlerin dikkate alındığı,
ağırlıklandırılmış ortalama kurun kullanılması daha uygun olacaktır.
Paragraf 20.10 - Finansal Durum Tablosu Kalemlerinin Dönem Sonu Ölçümleri
Yabancı para cinsinden Finansal Durum Tablosu kalemlerinin dönem sonundaki
ölçümleri, bunların parasal veya parasal olmayan kalem olmasına göre farklılık
gösterir.
Paragraf 20.11 - Parasal Kalemler
Parasal kalemler, sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak veya
ödenecek olan varlık ve yükümlülükler ile elde tutulan nakittir. Parasal bir kalemin
temel niteliği, sabit ya da belirlenebilir tutarda para biriminin alınması hakkı ya da
ödenmesi yükümlülüğüdür. Parasal kalemlere örnek olarak; nakit ödenecek kıdem
tazminatları ve diğer karşılıklar ile nakit olarak tahsil edilecek alacaklar gösterilebilir.
Paragraf 20.12 - Parasal Olmayan Kalemler
Bununla birlikte, parasal olmayan bir kalemin temel niteliği sabit ya da belirlenebilir
tutarda para biriminin alınması hakkının (ya da ödenmesi yükümlülüğünün) mevcut
olmamasıdır. Parasal olmayan kalemlere örnek olarak; mal ve hizmetler için
önceden ödenen tutarlar (örneğin peşin ödenmiş kira), şerefiye, maddi olmayan
duran varlıklar, stoklar, maddi duran varlıklar verilebilir.

10

Açıklama:
Parasal kalem, 20.11 paragrafında belirtildiği üzere sabit ya da belirlenebilir tutarda
para biriminin alınması hakkı ya da ödenmesi yükümlülüğüdür. Bir başka ifadeyle,
parasal kalemler örneğin alacak-borç senetlerinde olduğu gibi herhangi bir ikinci işleme
gerek olmaksızın doğrudan para alma hakkı ya da para ödeme yükümlülüğü
sağlamaktadır.
Parasal olmayan kalemler ise 20.12 paragrafında belirtildiği üzere sabit ya da
belirlenebilir tutarda para biriminin alınması hakkı ya da ödenmesi yükümlülüğü
sağlamamakta dolayısıyla sahibine doğrudan bir para alma hakkı ya da para ödeme
yükümlülüğü vermemektedir. Örneğin, işletme Finansal Durum Tablosunda bulunan
bir ticari malın satışını yapmadıkça doğrudan bir para alma hakkına sahip
olamayacaktır.
Diğer taraftan, finansal varlıkların tamamının parasal kalem olarak belirlenmesi yanlış
olacaktır. Örneğin; nakit, bankadaki mevduat vb. kalemler parasal kalem tanımını
karşılamakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırım; sabit veya belirlenebilir bir
tutarda para olarak alınacak bir varlık olmadığından parasal kalem olarak
sınıflandırılamayacaktır.
Şekil 2 ̶ Parasal ve Parasal Olmayan Kalemlere ilişkin Örnekler
Parasal Kalemler

Parasal Olmayan Kalemler

 Nakit

 Maddi duran varlıklar

 Banka mevduatları ve kredileri

 Maddi olmayan duran varlıklar

 Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin yükümlülükler

 Şerefiye

 Tahakkuk etmiş giderler

 Stok değer düşüklüğü karşılığı

 Ticari borçlar/alacaklar

 Stoklar
 Ertelenmiş gelir

 Ödenecek vergiler

 İştiraklerdeki yatırımlar

 Geri alınabilir vergiler
 Borçlanma araçları
 Ertelenmiş vergi
varlıkları/yükümlülükleri
 Finansal kiralama
sözleşmesinden kaynaklanan
borçlar
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Paragraf 20.13 - Parasal Kalemlerin Raporlama Dönemi Sonu Ölçümü
Yabancı para cinsinden parasal kalemler, dönem sonundaki spot kur kullanılarak
ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir.
Paragraf 20.14 - Parasal Kalemlere İlişkin Kur Farkı Kazanç ve Kayıpları
Parasal kalemin ödenmesinden ya da parasal kalemin cari dönem sonunda, ilk
kayda alma tarihindeki veya bir önceki raporlama dönemi sonundaki kurdan farklı bir
kurdan çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları oluştukları
dönemde kâr veya zarara yansıtılır. Parasal kalemlere ilişkin kur farkı kazanç veya
kayıpları, kalemin türüne göre Kâr veya Zarar Tablosunun ilgili kaleminde gösterilir.
Örneğin ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı kazanç veya kayıpları “Esas
Faaliyetlerden Diğer Gelirler” veya “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” kaleminde;
banka mevduatlarına veya alınan banka kredilerine ilişkin olarak ortaya çıkan kur
farkı kazanç veya kayıpları “Kur Farkı Gelirleri” veya “Kur Farkı Giderleri” kaleminde
gösterilir.
Açıklama:
Her bir raporlama dönemi sonunda yabancı para cinsinden kalemin defter değeri,
AKPB’ye çevrilmeden önce, BOBİ FRS’nin ilgili olduğu bölümde yer alan hükümlere
göre belirlenir. Örneğin, yabancı para cinsinden bir yatırım amaçlı gayrimenkul söz
konusu ise ve bu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
ölçülebiliyorsa, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” bölümü uyarınca söz konusu varlığın
yabancı para cinsinden gerçeğe uygun değeri yıllık olarak belirlenmeli ve sonrasında
belirlenen gerçeğe uygun değer, bu bölüm hükümleri doğrultusunda AKPB’ye
çevrilmelidir.
Diğer taraftan, 20.10 paragrafında belirtildiği üzere parasal kalemlerle parasal olmayan
kalemlerin dönem sonundaki ölçümleri farklılık arz etmektedir.
20.13 paragrafı uyarınca yabancı para cinsiden tüm parasal kalemlerin kapanış kuru
kullanılarak çevrilmesi gerekmektedir. Kapanış kuru ise, raporlama dönemi sonundaki
spot kurdur. Yabancı para işlem daha önceden sözleşmede belirlenmiş bir kurdan
gerçekleştirilecek dahi olsa, söz konusu kur, raporlama dönemi sonundaki spot kur
yerine kullanılamaz.
20.14 paragrafında belirtildiği üzere parasal kalemin ödenmesinden ya da parasal
kalemin cari dönem sonunda, ilk kayda alma tarihindeki veya bir önceki raporlama
dönemi sonundaki kurdan farklı bir kurdan çevrilmesinden dolayı kur farkı oluşmakta
ve söz konusu kur fakları parasal kalemler için kâr veya zarara yansıtılmaktadır.
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Örnek 20.6:
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren A İşletmesinin AKPB’si Japon Yenidir (JPY’dir).
31 Ağustos 2021’de işletme 1.000 USD karşılığında Amerika’da bulunan bir
müşterisiyle internet üzerinden cep telefonu satımı konusunda anlaşmaya varmış ve
30 Eylül 2021’de işletme, müşterisinden 100 USD tutarında sipariş avansı tahsil
etmiştir.
Müşteri, ürünlerin teslim tarih olan 28 Şubat 2022’ye kadar, herhangi bir zamanda
söz konusu avansı geri talep edebilme hakkına sahiptir. Bu kapsamda aşağıda önem
arz eden tarihler ve söz konusu tarihlerdeki kur bilgisi verilmektedir:
Tarih
31/08/2021
30/09/2021
31/12/2021
28/02/2022
31/03/2022

Olay
Anlaşma
Sipariş avans tahsilatı
Raporlama dönemi sonu
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Son ödemenin tahsili

Kur
1 USD = 70 JPY
1 USD = 80 JPY
1 USD = 90 JPY
1 USD = 100 JPY
1 USD = 105 JPY

Alınan sipariş avansı tahsil edildiği tarih olan 30 Eylül 2021 tarihindeki kurdan 8.000
JPY tutarıyla kayda alınacaktır. Herhangi bir ikinci işleme gerek olmaksızın doğrudan
para ödeme yükümlülüğü sağlaması sebebiyle işletme tarafından alınan sipariş
avansı, parasal kalem tanımını karşılamaktadır. Dolayısıyla bir parasal kalem
olması sebebiyle raporlama dönemi sonunda 31 Aralık 2021 tarihindeki kurdan
ölçülmesi ve avansın ilk kayda alındığı tarih olan 30 Eylül 2001 ile 31 Aralık 2021
tarihi arasında ortaya çıkan 1.000 JPY tutarındaki ((90 JPY ̶ 80 JPY) x 100 USD)
olumsuz kur farklarının “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” kaleminde kâr ya da
zarara yansıtılması gerekmektedir.
İşletme bakımından hasılat ise, ürünlerin teslim tarihi olan 28 Şubat 2022 tarihi
oluşacaktır. Hasılat da 28 Şubat 2022 tarihindeki spot kur üzerinden 100.000 JPY
(100 JPY x 1.000 USD) olarak kayda alınacaktır. İşletme hasılat kaydını yaparken,
daha önceden almış olduğu sipariş avansını da 31 Aralık 2021 ile 28 Şubat 2022
tarihleri arasında ortaya çıkan 1.000 JPY ((100 JPY ̶
90 JPY) x 100 USD)
tutarındaki olumsuz kur farkını da yansıtarak kapatacaktır. İşletme bu işlem
sonucunda oluşan 900 USD tutarındaki ticari alacağının tahsilini de 28 Şubat 2022
ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında ortaya çıkan 4.500 JPY ((105 JPY ̶ 100 JPY) x
900 USD) tutarındaki olumlu kur farkını yansıtarak yapacaktır.
Yukarıdaki bilgiler ve açıklamalar çerçevesinde yapılacak yevmiye kayıtlarına
aşağıda yer verilmektedir:
30 Eylül 2021 Avans Tahsil Kaydı:
Kasa
Alınan Sipariş Avansları

8.000 JPY
8.000 JPY*

* 30 Eylül 2021 Tarihindeki Kur: 1 USD = 80 JPY, 100 USD X 80 JPY
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31 Aralık 2021 Avansın Raporlama Dönemi Sonu Ölçüm Kaydı:
Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı
1.000 JPY
Zararları
Alınan Sipariş Avansları
1.000 JPY*
* 31 Aralık 2021 Tarihindeki Kur: 1 USD = 90 JPY, 100 USD X (90 JPY ̶ 80 JPY)

28 Şubat 2022 Sipariş Avansının Kapatılması ve Hasılat Kaydı:
Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı
1.000 JPY*
Zararları
Alınan Sipariş Avansları**
10.000 JPY
Ticari Alacaklar
90.000 JPY****
Alınan Sipariş Avansları
1.000 JPY
Yurt Dışı Satışlar
100.000 JPY***
* 28 Şubat 2022 Tarihindeki Kur: 1 USD = 100 JPY, (100 JPY ̶ 90 JPY) x 100 USD
**31 Aralık 2021 Tarihinde Avansların Defter Değeri 9.000 JPY, 28 Şubat 2022 Tarihinde Ortaya Çıkan 1.000
JPY Tutarındaki Farkın Yansıtılması.
*** 1.000 USD X 100 JPY
**** Hasılatın oluşması ve tahsil edilen 100 USD sonucunda, işletmenin ticari alacağı 900 USD’ye düşmüştür.
900 USD x 100 JPY

31 Mart 2022 Ticari Alacağın Tahsil Kaydı
Kasa
94.500 JPY
Esas Faaliyetlerle İlgili Kur
Farkı Kazançları
Ticari Alacaklar

4.500 JPY*
90.000 JPY

* 31 Mart 2022 Tarihindeki Kur: 1 USD = 105 JPY, (105 JPY ̶ 100 JPY) x 900 USD

Örnek 20.7:
Taşıt lastiği üretimi ve satışıyla iştigal eden bir işletme, 1 Ocak 2021 tarihinde, iki yıl
vadeli, yıllık %8 sabit faizli 5.000 USD banka kredisi kullanmıştır. %8 oranı, iki yıllık
sabit faizli ve USD para birimindeki krediler için geçerli olan piyasa faiz oranına
eşdeğer orandır. İşletme vade boyunca her yılsonunda faiz ödemelerini, 31 Aralık
2022 tarihinde ise anapara ödemesini yapacaktır.
İşletmenin AKPB’si TL’dir. Sözleşme dönemi boyunca kullanılacak kurlar aşağıda
yer almaktadır (Bu örnekte ortalama kurlar aylık bazda belirlenmiştir):


1/1/2021: 1 USD = 5 TL



2021 yılına ait raporlama dönemindeki ortalama kur: 1 USD = 5,06 TL



31/12/2021: 1 USD = 5,1 TL



2022 yılına ait raporlama dönemindeki ortalama kur: 1 USD = 4,9 TL



31/12/2022: 1 USD = 4,8 TL
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Bu örnekte yıllık ortalama kur, piyasa kurundan önemli bir şekilde fark
göstermemektedir.
Kredi, “Finansal Araçlar ve Özkaynaklar” bölümü uyarınca işlem fiyatının AKPB’ye
çevrilmiş tutarı üzerinden kayda alınacaktır. Parasal kalem olması sebebiyle kredi
bakiyesi, raporlama dönemi sonlarında 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022
tarihlerindeki spot kurdan ölçülecektir. Oluşan kur farkları da “Kur Farkı
Gelirleri/Giderleri” kalemi altında kâr ya da zarara yansıtılacaktır.
Kredi için katlanılan faiz gideri ise, ortalama kurun piyasada geçerli olan kurdan çok
fazla farklılık göstermemesi sebebiyle ortalama kurdan çevrilecektir. Ancak ödeme
yapılırken esas alınacak kur 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihlerindeki spot kur
olacaktır.
Herhangi işlem maliyeti bulunmamaktadır ve etkin faiz oranı %8’dir. Aşağıdaki
tabloda USD cinsinden kredinin itfasına yer verilmektedir:
Raporlama
Dönemi
2021
2022

1 Ocak Defter
Değeri
5.000 USD
5.000 USD

%8 Faiz
Oranı
400 USD
400 USD

Ödemeler
(400 USD)
(5.400 USD)

31 Aralık Defter
Değeri
5.000 USD
-

Bu doğrultuda yabancı para cinsinden alınan krediye ilişkin yapılacak yevmiye
kayıtları aşağıdaki gibidir:
2021:
1 Ocak 2021 Kredinin İlk Kaydı:
Kasa
Banka Kredileri

25.000 TL
25.000 TL*

* 1 Ocak 2021 Tarihindeki Kur: 1 USD = 5 TL, 5.000 USD X 5 TL

31 Aralık 2021:
Kredinin Raporlama Dönemi Sonu Ölçüm Kaydı:
Kur Farkı Zararları
500 TL
Banka Kredileri

500 TL*

* 31 Aralık 2021 Tarihindeki Kur: 1 USD = 5,1 TL, 5.000 USD X (5,1 TL ̶ 5 TL)

Kredi Faizi Tahakkuk Kaydı:
Finansman Giderleri
Banka Kredileri

2.024 TL*
2.024 TL

* 2021 Yılı Raporlama Dönemindeki Ortalama Kur: 1 USD = 5,06 TL, 400 USD X 5,06 TL

Kredi Faizi Ödeme Kaydı:
Banka Kredileri
Kur Farkı Zararları

2.024 TL
16 TL**
Kasa

2.040 TL*

* 31 Aralık 2021 Tarihindeki Kur: 1 USD = 5,1 TL, 400 USD X 5,1 TL = 2.040 TL
**İşletme, 2021 yılı raporlama dönemindeki ortalama kur üzerinden tahakkuk eden faiz giderinden daha fazla
ödeme yapmıştır. Söz konusu fazla ödeme ise 31 Aralık 2021 tarihindeki spot kurun (5,1 TL), 2021 yılı raporlama
dönemindeki ortalama kurdan daha yüksek olması sebebiyle yapılmıştır. Bu sebeple, kur farkı nedeniyle ortaya
çıkan zarar da “Kur Farkı Giderleri” altında kâr ya da zarara yansıtılmıştır.
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2022:
31 Aralık 2022:
Kredinin Raporlama Dönemi Sonu Ölçüm Kaydı:
Banka Kredileri
1.500 TL
Kur Farkı Kazançları

1.500 TL*

* 31 Aralık 2022 Tarihindeki Kur: 1 USD = 4,8 TL, 5.000 USD X (5,1 TL ̶ 4,8 TL)

Kredi Faizi Tahakkuk Kaydı:
Finansman Giderleri
Banka Kredileri

1.964 TL*
1.964 TL

* 2022 Yılı Raporlama Dönemindeki Ortalama Kur: 1 USD = 4,9 TL, 400 USD X 4,9 TL

Anapara ve Kredi Faiz Ödeme Kaydı:
Banka Kredileri
Kur Farkı Kazançları
Kasa

25.964 TL**
44 TL***
25.920 TL*

* 31 Aralık 2022 Tarihindeki Kur: 1 USD = 4,8 TL, 5.400 USD X 4,8 TL
**31 Aralık 2022 tarihinde yapılan ölçüm ile tahakkuk eden ve ödenen faiz gideriyle birlikte kredinin 31 Aralık
2022 tarihi itibarıyla defter değeri 25.964 TL’ye ulaşmıştır (31 Aralık 2021 Defter Değeri 25.500 TL + 31 Aralık
2022 Tarihinde Yapılan Ölçüm (1.500 TL) + 2022 Yılı Raporlama Dönemi Faiz Tahakkuku 1.964 TL)
***31 Aralık 2022 tarihinde ödenen 25.964 TL ile 31 Aralık 2022 tarihinde tahakkuk eden faize göre düzeltilmiş
25.920 TL tutarındaki kredi bakiyesi arasındaki olumlu fark.

Paragraf 20.15 - Parasal Olmayan Kalemlerin Raporlama Dönemi Sonunda
Raporlanması
Yabancı para cinsinden parasal olmayan kalemler ise, maliyet bedelleri üzerinden
ölçülüyorsa işlem tarihindeki kurdan; yabancı para cinsinden gerçeğe uygun
değerleri üzerinden ölçülüyorsa gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot
kurdan ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir.

Örnek 20.8:
AKPB’si TL olan bir işletme, 10.000 USD karşılığında satın aldığı makinesinin
sonraki ölçümünü maliyet bedeli üzerinden yapmaktadır. Satın alma tarihindeki kur
1 USD = 2,50 TL, raporlama dönemi sonu kuru ise 1 USD = 2,60 TL’dir. İşletme söz
konusu makineyi raporlama dönemi sonunda, 25.000 TL (Satın alma tarihindeki kur
2,50 TL x 10.000 USD) üzerinden birikmiş amortismanı indirerek gösterecektir.
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Örnek 20.9:
Örnek 20.8’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte işletme
makinenin sonraki ölçümünü, yeniden değerlenmiş tutar üzerinden yapmaktadır.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla makinenin gerçeğe uygun değeri 13.000 USD’ye
yükselmiştir. Söz konusu yükselişin meydana geldiği tarihteki kur ise 1 USD = 2,6
TL olarak gerçekleştirmiştir.
İşletme makinenin sonraki ölçümünü yeniden değerlenmiş tutar üzerinden
yaptığından, söz konusu makineyi, gerçeğe uygun değer üzerinden finansal
tablolarına yansıtacaktır. Bu kapsamda işletme, 13.000 USD’yi, gerçeğe uygun
değerin belirlendiği tarihte geçerli kuru TL’ye çevirerek 33.800 TL (13.000 USD x
Gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kur 1 USD = 2,60 TL) üzerinden
sunacaktır.

Paragraf 20.16 - Değeri Birden Fazla Tutarın Karşılaştırılması Suretiyle
Belirlenen Parasal Olmayan Kalemlerin Defter Değeri
Bazı parasal olmayan kalemlerin değeri iki veya daha fazla tutarın karşılaştırılması
suretiyle belirlenmektedir. Örneğin stoklar, dönem sonlarında maliyet ile net
gerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden; değer düşüklüğü göstergeleri tespit
edilen maddi duran varlıklar ise geri kazanılabilir tutar ile defter değerinin düşük olanı
üzerinden gösterilmektedir. Bu tür durumlarda her bir tutar, belirlendiği tarihteki kur
kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilir. Örneğin, net gerçekleşebilir
değer, değer düşüklüğü testi açısından dönem sonunda belirleniyorsa çevrim işlemi,
dönem sonu kuru kullanılarak yapılır.
Açıklama:
20.16 paragrafında belirtildiği üzere bazı parasal olmayan kalemler iki ya da daha fazla
tutarın karşılaştırılması yoluyla ölçülmektedir. Bu doğrultuda, 20.16 paragrafında
belirtilen türdeki bir kalemin defter değeri aşağıdakilerden düşük olanıdır:
 Tutarın belirlendiği tarihteki döviz kurundan çevrilen maliyet ya da defter değeri (ilk
kayda alma maliyetiyle ölçülen bir kalem için işlem tarihindeki kur) ve
 Değerin belirlendiği tarihteki döviz kurundan çevrilen net gerçekleşebilir değer ya
da geri kazanılabilir tutardan, uygun olanı (eğer değer raporlama dönemi sonunda
belirleniyorsa bu kur, raporlama dönemi sonundaki kapanış kuru olacaktır).
Böyle bir karşılaştırma sonucunda, AKPB’de bir değer düşüklüğü varken, yabancı para
biriminde ise değer düşüklüğünün söz konusu olmaması ya da tam tersi bir durum
olması da mümkündür.
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Örnek 20.10:
A işletmesi, İngiltere’de faaliyet göstermektedir ve AKPB’si GBP’dir. İşletme, satın
alma tarihinde kur 1 GBP = 1,50 EUR iken 150 EUR karşılığında stok olarak kayda
aldığı varlıkları EUR cinsinden satmayı planlamaktadır.
Raporlama dönemi sonunda kur 1 GBP = 1,20 EUR şeklinde gerçekleşmiştir.
Stokların hafif hasar gördüğü tespit edilmiş ve işletme net gerçekleşebilir değeri 120
EUR olarak belirlemiştir.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla stokun defter değeri ile net gerçekleşebilir
değerinden düşük olan değeri, aşağıdakilerin karşılaştırılması suretiyle bulunacaktır:


150 EUR tutarındaki maliyet değerinin işlem tarihindeki kurdan (1 GBP = 1,50
EUR) çevrimi sonucunda ulaşılan tutar ile



120 EUR tutarındaki net gerçekleşebilir değer raporlama dönemi sonunda
geçerli olan kurdan (1 GBP = 1,20 EUR) çevrimi sonucunda ulaşılan tutar.

Her iki durumda da çevrim sonrası ulaşılan tutar 100 GBP’dir (İşlem tarihindeki kur:
150 EUR / 1,50 EUR ve raporlama dönemi sonundaki kur: 120 EUR / 1,20 EUR), bu
doğrultuda raporlama dönemi sonu itibarıyla stok bakiyesinden herhangi bir azalış
yapılmayacaktır.
Net gerçekleşebilir değerin hesaplanmasında, stokların satılmasında kullanılacak
olan para birimi esas alınmakta olup A işletmesi için, bu para birimi EUR’dur. Bu
doğrultuda raporlama dönemi sonunda, stoklar EUR cinsinde 30 EUR (150 EUR ̶
120 EUR) değer düşüklüğüne uğramıştır, GBP cinsinden ise böyle bir değer
düşüklüğü söz konusu olmamakla birlikte, kurda EUR lehine bir artış söz konusudur;
dolayısıyla A işletmesi her hangi bir değer düşüklüğü zararı raporlamayacaktır.

Paragraf 20.17 - Parasal Olmayan Kalemlerde Kur Farkı Kazanç veya
Kayıplarının Raporlanması
Parasal olmayan kalemlere ilişkin ortaya çıkan kur farkı kazanç veya kayıpları, ilgili
kaleme ilişkin değer değişimlerinin yansıtıldığı Kâr veya Zarar Tablosu kalemi
kullanılarak kâr veya zarara kaydedilir. Bununla birlikte, yeniden değerlenmiş tutarı
üzerinden ölçülen maddi duran varlıklara ilişkin yeniden değerlemeden kaynaklanan
kur farkı kazanç veya kayıpları “Yeniden Değerleme Yedeği”nde gösterilir.
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Örnek 20.11:
1 Kasım 2021 tarihinde AKPB’si GBP olan ve aracılık faaliyetleriyle iştigal eden A
işletmesi, yeni merkez binası olarak kullanılmak üzere 50.000.000 USD nakit
karşılığında bir bina satın almıştır. İşlem tarihindeki kur 1,68 USD = 1 GBP şeklinde
gerçekleşmiştir. Raporlama dönemi sonu olan 31 Aralık 2021 tarihinde, henüz bina
içi tadilat, internet ve elektrik hatlarının döşenmesi gibi işlemler tamamlanmamıştır;
dolayısıyla amaçlanan kullanıma hazır olmadığından işletme, söz konusu bina için
amortisman ayırmamıştır. Raporlama dönemi sonunda kur 1,71 USD = 1 GBP iken,
binanın gerçeğe uygun değeri 60.000.000 USD’ye ulaşmıştır.
Bu doğrultuda işletmenin binanın edinilmesine ilişkin yapacağı kayıt aşağıdaki
gibidir:
Binanın Edinim Kaydı:
Binalar

29.761.905 GBP*
Bankalar

29.761.905 GBP

* 1 Kasım 2021 Tarihindeki Kur: 1,68 USD = 1 GBP, 50.000.000 USD / 1,68 USD

Binanın Raporlama Dönemi Sonu Ölçüm Kaydı:
Binanın sonraki ölçümünde maliyet yönteminin ya da yeniden değerleme yönteminin
tercih edilmesine bağlı olarak işletme aşağıdaki kayıtları yapacaktır:
 Maliyet Yöntemi
Bina, işlem tarihindeki kur üzerinden hesaplanan tutardan (29.761.905 GBP)
raporlanmaya devam edecektir.
 Yeniden Değerleme Yöntemi
Binanın sonraki ölçümünde yeniden değerleme yönteminin tercih edilmesi
durumunda, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot kurun AKPB’ye
çevrilmesi suretiyle binanın raporlama dönemi sonu itibarıyla ulaşacağı tutar
belirlenecektir. Bu kapsamda, varlığın yeniden değerlenmiş tutarının, defter
değerinden büyük olması durumunda, ortaya çıkan kazanç özkaynaklarda “Yeniden
Değerleme Yedeği”nde gösterilecektir.
Ancak varlığın yeniden değerlenmiş tutarının, defter değerinden düşük olması ve
ilgili varlığa ilişkin “Yeniden Değerleme Yedeği” kaleminde bakiye bulunmaması
durumunda ortaya çıkan zarar, Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılacaktır.
Binalar
Maddi
Duran
Varlıklar
Yeniden Değerleme Artışları

5.325.814 GBP*
5.325.814 GBP

* 31 Aralık 2021 Tarihindeki Kur: 1,71 USD = 1 GBP, [(60.000.000 USD / 1,71 USD) ̶ 29.761.905 GBP]
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Paragraf 20.18 - AKPB’ye Çevrimde Birden Fazla Kurun Bulunması
Ağırlıkla kullanılan para birimine çevrimde birden fazla döviz kurunun bulunması
durumunda kullanılacak kur; işlem veya bakiyeye ilişkin nakit akışları ölçüm tarihinde
gerçekleşmiş olsaydı bu nakit akışlarının ödeneceği kurdur. Örneğin, işletmenin
elinde bulundurduğu nakdin değerlemesinde alış kurunun; yabancı para cinsinden
olan bir kredi ödemesine ilişkin borcun değerlemesinde ise satış kurunun
kullanılması gerekir.
Açıklama:
İşletme döviz borcunu yerine getirmek için genellikle ilgili taraftan (finans kuruluşu veya
döviz bürosu) döviz satın almak durumundadır; dolayısıyla yükümlüklerin
değerlemesinde dikkate alınacak olan kur, ilgili tarafın döviz satışında kullanacağı kur;
yani satış kuru olacaktır. Buna karşın döviz cinsinden varlığın değerlemesinde ise alış
kuru kullanılacaktır, zira varlığın ilgili tarafa satılması halinde döviz elde edilecektir, bu
döviz ilgili tarafça alış kuru kullanılarak satın alınacaktır; yani döviz cinsinden varlığın
değerlemesinde varlığın satılması halinde elde edilecek olan dövizin ilgili tarafça satın
alınmasında dikkate alınacak olan alış kuru kullanılacaktır.
3.3. FİNANSAL TABLOLARIN AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİ
DIŞINDAKİ PARA BİRİMİ CİNSİNDEN SUNULMASI
Paragraf 20.19 - AKPB’den Sunum Para Birimine Çevrim
Ağırlıkla kullanılan para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi
olmayan bir işletmenin, finansal tablolarını ağırlıkla kullanılan para biriminden farklı
bir para biriminden sunması durumunda (örneğin, ağırlıkla kullanılan para birimi Euro
olan bir işletmenin TL cinsinden finansal tablolarını sunması) aşağıdaki işlemler
uygulanarak çevrim gerçekleştirilir:
a) Cari raporlama dönemine ait Finansal Durum Tablosundaki varlık ve
yükümlülükler ve karşılaştırmalı olarak sunulan Finansal Durum Tablosundaki
varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki spot kurdan çevrilir.
b) Karşılaştırmalı dönemlere ilişkin bilgiler dâhil, gelir, gider ve özkaynak kalemleri
işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir.
c) Ortaya çıkan tüm kur farkları ise özkaynaklarda “Yabancı Para Çevrim Farkları”
kalemi içerisinde gösterilir.
Açıklama:
Finansal tablolar herhangi bir para biriminde (ya da para birimlerinde) sunulabilir.
İşletmenin sunum para birimi, finansal tabloların sunulduğu para birimidir. İşletme
yabancı para işlemlerini daima AKPB’den ölçmek zorunda olmasına karşın, finansal
tablolarını herhangi bir para biriminde sunmayı tercih edebilir. Bu durum işletmenin ana
tedarikçilerinin, finansörlerinin deniz aşırı ülkelerde olması nedeniyle ya da topluluğun
konsolide finansal tablolarının hazırlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Sonuç
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olarak işletmenin AKPB’sinin her zaman sunum para birimiyle aynı olması
gerekmemektedir.
İşletmeler sunum para birimi seçiminde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamakla
birlikte, AKPB dışında bir para biriminin sunum para birimi olarak seçilmesi halinde söz
konusu para biriminin sunum para birimi olarak seçilme nedeninin “Dipnotlar”
bölümünün 26.7 paragrafı uyarınca dipnotlarda açıklanması gerekmektedir.
AKPB’den farklı olmakla birlikte, yerel düzenlemeler uyarınca işletmenin finansal
tablolarını yerel para birimi cinsinden sunması zorunlu olabilir. Örneğin; 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 70’inci maddesine göre, raporlama dönemi sonu finansal
tablolarının Türkçe ve Türk Lirası olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Paragraf 20.20 - Sunum Para Birimine Çevrimde Uygulama Kolaylığı
Uygulama kolaylığı açısından, gelir, gider ve özkaynak kalemlerinin çevriminde işlem
tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun kullanılması mümkündür. Örneğin;
dönemin ortalama kuru tüm gelir, gider ve özkaynak kalemlerinin çevriminde
kullanılabilir. Ancak, döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda
ortalama kur kullanılamaz.

Örnek 20.12:
İlaç endüstrisinde faaliyet gösteren Z işletmesi münferit finansal tablolar sunan bir
işletmedir. İşletmenin AKPB’si USD’dir. Bununla birlikte, yerel mevzuat uyarınca
işletmenin finansal tablolarını GBP cinsinden sunması gerekmektedir.
Bu kapsamda önem arz eden işlem, bakiye ve kur bilgileri aşağıda yer almaktadır:
 2022 yılına ait raporlama döneminde 1 USD = 2,25 GBP iken işletme tarafından
3.000 USD tutarında temettü ödemesi yapılmıştır.
 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihlerinde spot kur sırasıyla 1 USD = 2 GBP
ve 1 USD = 2,3 GBP olarak gerçekleşmiştir.
 2022 yılına ait raporlama dönemi ağırlıklandırılmış ortalama kur 31 Aralık 2022
tarihi itibarıyla 1 USD = 2,2 GBP olarak hesaplanmıştır.
 2021 yılına ait raporlama dönemi ağırlıklandırılmış ortalama kur 31 Aralık 2021
tarihi itibarıyla 1 USD = 1,9 GBP olarak hesaplanmıştır.
 “Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla açılış
bakiyesi 2.800 GBP’dir.
 “Geçmiş Yıllar Kârları” kaleminin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi
22.000 GBP’dir.
 İşletme 1 USD = 1,8 GBP iken 20.000 USD ödenmiş sermaye ile kurulmuştur.
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İşletme yukarıda bahsedilen ve raporlama döneminde gerçekleşen tüm işlemleri
AKPB cinsinden muhasebeleştirmiştir. Bu kapsamda AKPB cinsinden 2022 yılı
raporlama dönemine ait Kâr veya Zarar Tablosu ile Özkaynak Değişim Tablosundan
“Geçmiş Yıllar Kârları” kalemine ilişkin olarak alınan bölüm aşağıdaki gibidir:
2022 YILI RAPORLAMA DÖNEMİNE AİT KÂR VEYA ZARAR TABLOSU (USD)
146.114
Satış Hasılatı
(113.969)
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kâr
32.145
Pazarlama Giderleri
(150)
(9.000)
Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyet Kârı
22.995
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)
Diğer Giderler (-)
(1.000)
Finansal Giderler (-)
(3.000)
Faiz vb. Giderler (-)
Dönem Kârı
18.995
Vergi Gideri (-)
(4.495)
Dönem Net Kârı
14.500

2022 YILIRAPORLAMA DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK
DEĞİŞİM TABLOSU - GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI KALEMİ (USD)

01/01/2022 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı)
Dağıtılan Kâr Payları
Dönem Kârı veya Zararı
31/12/2022 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem sonu)

Geçmiş
Yıllar
Kârları
18.000
(3.000)
14.500
29.500

AKPB cinsinden 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihli Finansal Durum Tabloları
aşağıda yer almaktadır:
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler

31/12/2022 (USD)

31/12/2022 (USD)

5.000
12.000
8.000
25.000

3.000
5.000
3.000
11.000

85.000
85.000
110.000

90.000
90.000
101.000
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Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer Borçlar
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Geçmiş Yıllar Kârları
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

50.000
5.500
55.500

50.000
3.000
53.000

5.000
5.000

10.000
10.000

20.000
29.500
49.500
110.000

20.000
18.000
38.000
101.000

Z işletmesinin USD cinsinden hazırlanan finansal tabloları GBP’ye aşağıdaki şekilde
çevrilmiştir:
 Kâr veya Zarar Tablosu kalemleri, 20.20 paragrafında getirilen uygulama
kolaylığından faydalanılarak 2022 yılına ait raporlama dönemi ağırlıklandırılmış
ortalama kur (1 USD = 2,2 GBP ) kullanılarak çevrilmiştir. Bu doğrultuda, 2022
yılı raporlama dönemine ait GBP cinsinden Kâr veya Zarar Tablosu aşağıda yer
almaktadır:
2022 YILI RAPORLAMA DÖNEMİNE AİT KÂR VEYA ZARAR TABLOSU (GBP)
USD
Kur
GBP
Satış Hasılatı
146.114
2,2
321.451
Satışların Maliyeti (-)
(113.969)
2,2
(250.732)
2,2
Brüt Kâr
32.145
70.719
Pazarlama Giderleri (-)
(150)
2,2
(330)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(9.000)
2,2
(19.800)
2,2
Esas Faaliyet Kârı
22.995
50.589
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)
Diğer Giderler (-)
(1.000)
2,2
(2.200)
Finansal Giderler (-)
Faiz vb. Giderler (-)
(-3.000)
2,2
(6.600)
2,2
Dönem Kârı
18.995
41.789
Vergi Gideri (-)
(4.495)
2,2
(9.889)
2,2
Dönem Net Kârı
14.500
31.900

 Bilindiği üzere, “Geçmiş Yıllar Kârları” kalemi dönem net kârı ile artmakta,
yapılan kâr payı dağıtımıyla da azalmaktadır. Örnekte, “Geçmiş Yıllar Kârları”
kaleminin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla açılış bakiyesinin 22.000 GBP olduğu
belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Geçmiş Yıllar Kârları” kaleminin 31 Aralık 2022
tarihindeki kapanış bakiyesinin GBP cinsinden sunulabilmesi için 31 Aralık 2021
tarihli kapanış bakiyesi hesaplanmıştır. Söz konusu kapanış bakiyesi, 2021 yılı
raporlama dönemine ait ağırlıklandırılmış kurun (1 USD = 1,9 GBP) kullanılarak
2021 yılı raporlama dönemine ait dönem net kârının GBP’ye çevrilerek 1 Ocak
2021 tarihli “Geçmiş Yıllar Kârları” kaleminin açılış bakiyesine eklenmesi
suretiyle hesaplanmıştır.
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“Geçmiş Yıllar Kârları” kaleminin 31 Aralık 2022 tarihli kapanış bakiyesi
hesaplanırken ise, 2022 yılına ait raporlama dönemine ait net kâr eklenmiş ve
yapılan kâr payı dağıtımı ise işlem tarihindeki kurdan GBP’ye çevrilerek söz
konusu kapanış bakiyesi hesaplanmıştır.
Aşağıda 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihlerindeki GBP cinsinden “Geçmiş
Yıllar Kârları” kalemine yer verilmektedir:

Açılış bakiyesi
Dönem Net Kârı
Kâr Payı Dağıtımı
Kapanış Bakiyesi

GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI (GBP)
31.12.2022
37.200
31.900
(6.750)**
62.350

31.12.2021
22.000
15.200*
37.200

*2021 Yılına Ait Raporlama Dönemi Net kârı 8.000 USD x 2021 Yılı Raporlama Dönemindeki Ortalama Kur =
1,9 GBP
**2022 Yılında Yapılan Kâr Payı Dağıtım Tutarı 3.000 USD x İşlem Tarihindeki Kur = 1 USD = 2,25 GBP

 Finansal Durum Tablosu kalemleri 31 Aralık 2022 ile 31 Aralık 2021
tarihlerindeki spot kurdan çevrilmiştir. “Ödenmiş Sermaye” kalemi ise işlem
tarihindeki kurdan (1 USD = 1,8 GBP) çevrilmiştir.
Yapılan çevrim işlemi sonucunda GBP cinsinden hazırlanan 31 Aralık 2022 ile
31 Aralık 2022 tarihli Finansal Durum Tablolarında sırasıyla 15.500 GBP ve
2.800 GBP tutarında çevrim farkı ortaya çıkmıştır. Özkaynaklarda “Yabancı Para
Çevrim Farkları” kalemine kaydedilen söz konusu fark tutarları;
o

Gelir ve giderlerin ağırlıklandırılmış ortalama kur üzerinden, varlık ve
yükümlülüklerin ise kapanış kurundan çevrilmesi ve

o

Net varlıkların önceki dönem kapanış kurundan farklı olan cari dönem
kapanış kurundan çevrilmesinden

kaynaklanmıştır. Sonuç olarak “Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemi, varlıklar
ile yükümlülükler ve özkaynaklar arasındaki dengeyi sağlamıştır.
Bu doğrultuda GBP cinsinden 31 Aralık 2022 ile 31 Aralık 2021 tarihli Finansal
Durum Tablolarına aşağıda yer verilmiştir:

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit
Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Toplam Dönen
Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran
Varlıklar

31/12/2022
(USD)

Kur

31/12/2022
(GBP)

31/12/2021
(USD)

Kur

31/12/2021
(GBP)

5.000

2,3

11.500

3.000

2

6.000

12.000
8.000

2,3
2,3

27.600
18.400

5.000
3.000

2
2

10.000
6.000

25.000

2,3

57.500

11.000

2

22.000

85.000

2,3

195.500

90.000

2

180.000
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Toplam Duran
Varlıklar
Toplam Varlıklar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Finansal
Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Toplam Kısa
Vadeli
Yükümlülükler
Uzun Vadeli
Yükümlülükler
Diğer Borçlar
Toplam Uzun
Vadeli
Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş
Sermaye
Yabancı Para
Çevrim Farkları
Geçmiş Yıllar
Kârları
Toplam
Özkaynaklar
TOPLAM
KAYNAKLAR

85.000

2,3

195.500

90.000

2

180.000

110.000

2,3

253.000

101.000

2

202.000

50.000
5.500

2,3
2,3

115.000
12.650

50.000
3.000

2
2

100.000
6.000

55.500

2,3

127.650

53.000

2

106.000

5.000

2,3

11.500

10.000

2

20.000

5.000

2,3

11.500

10.000

2

20.000

20.000

1,8

36.000

20.000

1,8

36.000

15.500

2.800

29.500

62.350

18.000

37.200

49.500

113.850

38.000

76.000

110.000

253.000

101.000

202.000

 2022 yılı raporlama dönemine ait GBP cinsinden Özkaynak Değişim Tablosu
aşağıda yer almaktadır:
2022 YILI RAPORLAMA DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (GBP)

01/01/2022 itibarıyla bakiyeler
(dönem başı)
Dönem Kârı
Dağıtılan Kâr Payları
Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı
Para Çevrim Farkları Çevrim
Farkları
31/12/2022 itibarıyla bakiyeler
(dönem sonu)

Ödenmiş
Sermaye

Geçmiş
Yıllar
Kârları

Yabancı
Para
Çevrim
Farkları

Özkaynak
Toplamı

36.000

37.200

2.800

76.000

31.900
(6.750)

36.000

62.350

31.900
(6.750)
12.700*

12.700

15.500

113.850

*Bu tutar, Finansal Durum Tablosundaki “Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemine ilişkin net değişimi
yansıtmaktadır (15.500 GBP ̶ 2.800 GBP).
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Paragraf 20.21 - Enflasyon Düzeltmesi
İşletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para
birimi olduğunda, işletme 20.22 paragrafında yer alan çevrim yöntemini
uygulamadan önce “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
bölümüne göre finansal tablolarını (yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para
birimine çevrilen karşılaştırmalı tutarlar hariç, bakınız: 20.22 (b) paragrafı) enflasyon
düzeltmesine tâbi tutar.
Paragraf 20.22 - AKPB’si Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi Olan
İşletmenin Finansal Tablolarının, Sunum Para Birimine Çevrim İşlemleri
Ağırlıkla kullanılan para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir
işletmenin, finansal tablolarını ağırlıkla kullanılan para biriminden farklı bir para
biriminden sunması durumunda aşağıdaki işlemler uygulanarak çevrim
gerçekleştirilir:
a)

(b) bendinde belirtilen durum dışında, tüm tutarlar (diğer bir ifadeyle
karşılaştırmalı olarak sunulanlar dâhil, varlıklar, yükümlülükler, özkaynak
kalemleri, gelir ve giderler) son Finansal Durum Tablosunun düzenlendiği
tarihteki kapanış kurundan çevrilir.

b)

Tutarların yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimine çevrilmesi
durumunda, karşılaştırmalı tutarlar önceki yılın finansal tablolarında cari yıl
tutarları olarak sunulan tutarlar olacaktır (diğer bir ifadeyle karşılaştırmalı tutarlar
fiyat seviyesinde veya döviz kurlarında sonradan meydana gelen değişimlere
göre düzeltilmez).

Açıklama:
AKPB’si, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletmenin, finansal
tablolarını, AKPB’den farklı bir para biriminden sunması ve bu para biriminin de yüksek
enflasyonlu bir başka ekonominin para birimi olması durumunda, karşılaştırmalı olarak
sunulanlar dâhil tüm tutarlar, en son Finansal Durum Tablosunun düzenlendiği tarihteki
kapanış kurundan çevrilecektir; diğer bir ifadeyle karşılaştırmalı tutarların çevriminde
artık önceki dönemin kapanış kuru kullanılmayacak ve yine gelir ve gider kalemlerinin
çevriminde de işlem tarihindeki veya ilgili döneme ait ağırlıklandırılmış ortalama kur
kullanılmayacaktır. Çevrimde dikkate alınacak tek kur, en son Finansal Durum
Tablosunun düzenlendiği tarihteki kapanış kuru olacaktır.
AKPB’si, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletmenin, finansal
tablolarını, AKPB’den farklı bir para biriminden sunması; ancak bu para biriminin
yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olması durumunda ise,
karşılaştırmalı tutarlar en son finansal tabloların düzenlendiği tarihteki kapanış kuruna
göre düzeltilmeyecek, kurdan veya fiyat seviyesinden kaynaklı herhangi bir düzeltme
işlemi uygulanmadan, önceki yılın finansal tablolarında cari yıl tutarları olarak ne
raporlandıysa yine aynı tutarlar raporlanacaktır.
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Paragraf 20.23 - Yüksek Enflasyonun Sona Ermesi
Ekonomi yüksek enflasyonlu olmaktan çıktığında ve artık finansal tablolar “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” bölümüne göre enflasyon
düzeltmesine tâbi tutulmadığında, işletmenin finansal tablolarını enflasyona göre
düzeltmeye son verdiği tarihteki fiyat seviyelerine göre düzeltilmiş tutarlar, tarihi
maliyet olarak kabul edilerek finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimine
çevrilir.
Açıklama:
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” bölümünün 25.26
paragrafına göre yüksek enflasyon sona erdiğinde, enflasyon düzeltmesinin en son
uygulandığı raporlama dönemine ait finansal tablolardaki değerler, izleyen raporlama
dönemlerine ilişkin finansal tablolardaki defter değerlerine esas teşkil eder. Bu
doğrultuda enflasyon düzeltmesinin en son uygulandığı raporlama dönemine ait
finansal tablolardaki değerler tarihi maliyet olarak kabul edilerek finansal tabloların
sunumunda kullanılan para birimine çevrilir.
3.4. AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİ, FİNANSAL TABLOLARIN
SUNULDUĞU
PARA
BİRİMİNDEN
FARKLI
OLAN
BAĞLI
ORTAKLIKLARIN,
İŞTİRAKLERİN VE MÜŞTEREK GİRİŞİMLERİN
FİNANSAL TABLOLARININ ÇEVRİMİ
Paragraf 20.25 - Ortaklık Finansal Tablolarının Yatırım Yapan İşletmenin
Sunum Para Birimine Çevrilmesi
Ana ortaklığın bir bağlı ortaklığının, müşterek girişiminin veya iştirakinin ağırlıkla
kullanılan para biriminin finansal tabloların sunulduğu para biriminden farklı olması
durumunda, bu işletmelerin finansal durumlarının ve faaliyet sonuçlarının tam
konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi kullanılarak finansal tablolara dâhil
edilebilmesi için finansal tabloların sunulduğu para birimine çevrilmesi gerekir. Bu
şekilde bağlı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi uygulanarak, müşterek girişim
ve iştirakler ise özkaynak yöntemi uygulanarak finansal tablolara dâhil edilirken bu
işletmelerin, finansal tabloların sunulduğu para birimi cinsinden ifade edilen finansal
tabloları dikkate alınmış olur.

Paragraf 20.26 - Ortaklık Finansal Tablolarının Yatırım Yapan İşletmenin
Sunum Para Birimine Çevriminde Dikkate Alınacak Hususlar
Ağırlıkla kullanılan para birimi konsolide finansal tabloların sunulduğu para
biriminden farklı olan bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal
durumunun ve faaliyet sonuçlarının konsolide finansal tabloların sunulduğu para
birimine çevriminde, “Finansal Tabloların Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi Dışında
Farklı Bir Para Birimi Cinsinden Sunulması” başlığında yer alan çevrim işlemleri
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uygulanır. Bununla birlikte, söz konusu kısımdaki işlemlerin yanı sıra bu çevrimde
aşağıdaki hükümler de dikkate alınır:
a) Ana ortaklığın bağlı ortaklıklarının paylarının tamamına sahip olmadığı durumda
çevrim işlemi sonucu ortaya çıkan kur farkı kazanç veya kayıplarının kontrol
gücü olmayan paylara isabet eden kısmı Konsolide Finansal Durum Tablosunda
kontrol gücü olmayan paylara dağıtılır, geriye kalan kısım ise Konsolide Finansal
Durum Tablosunda “Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminde gösterilir.
b)

Bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal durumu ile
faaliyet sonuçlarının ana ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçlarıyla
birleştirilmesinde normal konsolidasyon işlemleri uygulanır. Bu kapsamda ana
ortaklık ile bağlı ortaklık, müşterek girişim ve iştirak arasında gerçekleşen
işlemlerin etkileri elimine edilir. Ancak ana ortaklık ile bağlı ortaklıklar, müşterek
girişimler ve iştirakler arasındaki işlemler sonucu ortaya çıkan parasal kalemlere
ilişkin kur farkı kazanç veya kayıpları elimine edilmez.

Örnek 2:
Ağırlıkla kullanılan para birimi Türk Lirası (TL) olan bir ana ortaklık ağırlıkla kullanılan
para birimi ABD Doları ($) olan bir bağlı ortaklığına 10.000 $ borç vermiştir. İşlem
tarihinde 1 $ = 2.50 TL; dönem sonunda ise 1 $ = 2.60 TL’dir. Ana ortaklık konsolide
finansal tablolarını TL cinsinden hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar
hazırlanırken ana ortaklığın kendi kayıtlarında yer alan 26.000 TL’lik alacak kalemi
ile bağlı ortaklığın çevrim işlemi sonucu kayıtlarında yer alan 26.000 TL’lik borç
kalemi elemine edilecektir. Ancak söz konusu parasal kaleme ilişkin olarak ortaya
çıkan ve ana ortaklığın kendi Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılmış olan 1.000 TL’lik
kur farkı kazancı elimine edilmez ve Konsolide Kâr veya Zarar Tablosunda da
gösterilir (Ancak bir sonraki madde de belirtildiği şekilde bu borçlanmanın ana
ortaklığın bağlı ortaklıktaki net yatırımının bir parçası olması durumunda, söz konusu
kur farkı kazancı konsolide finansal tablolarda özkaynaklar altında “Yabancı Para
Çevrim Farkları” kalemi içerisinde gösterilir).
c)

Ana ortaklığın bağlı ortaklıklarına, müşterek girişimlerine veya iştiraklerine
öngörülebilir bir gelecekte ödenmesi planlanmayan ve beklenmeyen borçları ya
da bu yatırımlarından öngörülebilir bir gelecekte tahsil edilmesi planlanmayan
ve beklenmeyen alacakları olabilir. Bu tür bir parasal kalem özünde, bu
işletmelerdeki net yatırımın bir parçasıdır. Ana ortaklığın bu işletmelerdeki net
yatırımının bir parçasını oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan kur farkı
kazanç veya kayıpları konsolide finansal tablolarda özkaynaklar altında
“Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemi içerisinde gösterilir. Söz konusu kur
farkları, bağlı ortaklığın, müşterek girişimin veya iştirakin elden çıkarılması
üzerine konsolide Kâr veya Zarar Tablosuna aktarılmaz, bu tutar “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları”na aktarılır.
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Örnek 3:
Örnek 2’de yer verilen ana ortaklığın bağlı ortaklığa verdiği borcun öngörülebilir bir
gelecekte tahsil edilmesi beklenmiyor ve planlanmıyor ise; ana ortaklığın kendi
finansal tablosunda yer alan 1.000 TL’lik kur farkı kazancı Konsolide Kâr veya Zarar
Tablosunda değil; Konsolide Finansal Durum Tablosunun özkaynakları içerisinde
“Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminde gösterilir. Ana ortaklık söz konusu borç
için kendi finansal tablolarında herhangi bir değişiklik yapmaz. Diğer bir ifadeyle, ana
ortaklığın münferit finansal tablolarında söz konusu kur farkı kazancı Kâr veya Zarar
Tablosunda gösterilir.
Bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin veya iştiraklerin ediniminde ortaya çıkan
şerefiye ve yine bu edinim sırasında varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerlerine
ilişkin yapılan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, bağlı ortaklıkların, müşterek
girişimlerin veya iştiraklerin varlık ve yükümlülükleri olarak dikkate alınır. Bu nedenle
söz konusu varlık ve yükümlülükler, bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin veya
iştiraklerin ağırlıkla kullanılan para birimi cinsinden ifade edilirler ve dönem
sonundaki spot kurdan çevrilirler.

Örnek 20.13:
Sun işletmesi İngiltere’de faaliyet göstermekte iken, bağlı ortaklığı olan North
işletmesi ise ABD’de faaliyet göstermektedir. Sun işletmesinin AKPB’si GBP iken,
North işletmesininki USD’dir. Sun işletmesi, bağlı ortaklığı North işletmesine GBP
cinsinden kredi kullandırmıştır. Ancak söz konusu kredi Sun işletmesinin North
işletmesindeki net yatırımının bir parçasını teşkil etmemektedir.
Ana ortaklığın münferit finansal tablosunda herhangi bir çevrim farkı oluşmayacaktır;
çünkü ana ortaklığın sahip olduğu kredi alacağı hâlihazırda GBP cinsindendir. North
işletmesi bakımından söz konusu kredi borcu parasal bir kalemdir ve söz konusu
kalemin GBP‘den North işletmesinin AKPB’si olan USD’ye çevriminden kaynaklanan
kur farkı North işletmesinin münferit Kâr veya Zarar Tablosuna yansıtılacaktır.
Konsolidasyon işlemleri çerçevesinde söz konusu topluluk içi kredi, konsolide
Finansal Durum Tablosunda elimine edilecek olmakla birlikte, North işletmesinin
münferit finansal tablolarında bu kredinin kur farkından kaynaklı kazanç veya
kayıpları elimine edilmeyecek, böylece konsolide kâr veya zarar söz konusu kazanç
veya kayıpları da içerecektir.
Benzer durum Sun işletmesinin North işletmesinden GBP cinsinden temettü alacağı
olması durumunda da söz konusu olacaktır. Söz konusu temettü alacağı ana ortaklık
için parasal bir kalemdir ve USD’den AKPB olan GBP’ye çevriminden kaynaklanan
olumlu ve olumsuz kur farkları, kazanç ya da kayıp olarak Kâr veya Zarar Tablosuna
yansıtılacaktır.
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Örnek 20.14:
31 Aralık 2020 tarihinde AKPB’si ve sunum para birimi USD olan Air işletmesi,
AKPB’si GBP olan Brendon işletmesinin oy hakkı veren paylarının tamamını 5.000
GBP karşılığında edinmiştir. Brendon işletmesinin tek varlığı olan makinenin gerçeğe
uygun değeri ise edinim tarihi itibarıyla 4.000 GBP olarak belirlenmiştir. Brendon
işletmesinin yükümlülüğü olmadığı varsayılmıştır.
Air işletmesi BOBİ FRS’de öngörülen “büyük işletme” tanımını karşıladığından
konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne tabidir.
Edinimde ortaya çıkan 1.000 GBP tutarındaki (Transfer edilen bedel 5.000 GBP ̶
Makinenin gerçeğe uygun değeri 4.000 GBP) şerefiyenin 10 yılda itfa edilmesine
karar verilmiştir.
İlâveten edinilen makinenin kalan faydalı ömrü 10 yıl, kalıntı değeri 0 olarak tahmin
edilmiştir ve makine doğrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi
tutulmuştur.
2020 ile 2021 yıllarına ait raporlama dönemlerine ilişkin kur bilgileri aşağıda yer
almaktadır:
 31/12/2020: 1 USD = 2 GBP
 31/12/2021: 1 USD = 2,1 GBP
 2021 yılına ait raporlama dönemindeki ortalama kur: 1 USD = 2,05 GBP
Air işletmesinin 31 Aralık 2021 tarihli konsolide Finansal Durum Tablosunda
aşağıdaki kalem ve tutarlar mevcut olacaktır:
Şerefiye: 429 USD (1000 GBP ̶ 100 GBP itfa gideri) / 2,1 GBP
Tesis, makine ve cihazlar: 1.714 USD (4.000 GBP ̶ 400 GBP amortisman gideri) /
2.1 GBP
Yabancı Para Çevrim Farkı: 113 USD (22,65 USD + 90,59 USD)
22,65 USD Tutarındaki Yabancı Para Çevrim Farkının Hesaplanması:



500 USD
(48,78 USD)
(428,57 USD)
22,65 USD


İş birleşmesi sonucunda kayda alınan şerefiye tutarı (1.000 GBP / 2
GBP - İş birleşmesinin gerçekleştiği tarihteki kur)
İtfa gideri (1.000 GBP / 10 yıl = 100 GBP / 2,05 GBP - 2021 yılı
raporlama dönemindeki ortalama kur)
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla şerefiye bakiyesi (1000 GBP x 9/10 yıl =
900 GBP / 2,1 GBP - 31 Aralık 2021 tarihindeki kur )
Şerefiye için çevrimden kaynaklanan zarar

90,59 USD Tutarındaki Yabancı Para Çevrim Farkının Hesaplanması:
2.000 USD

İş birleşmesi çerçevesinde kayda alınan net varlık tutarı (4.000 GBP / 2
GBP - İş birleşmesinin gerçekleştiği tarihteki kur)
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(195,12 USD)
(1.714,29
USD)
90.59 USD

Amortisman gideri (4.000 GBP / 10 yıl = 400 GBP / 2,05 GBP - 2021 yılı
raporlama dönemindeki ortalama kur)
31/12/2021 itibarıyla defter değeri (4.000 GBP x 9/10 YIL= 3.600 GBP
/ 2,1 GBP - 31 Aralık 2021 tarihindeki kur)
Bağlı ortaklığın net varlığının çevriminden kaynaklanan zarar

Air işletmesinin 2021 yılı raporlama dönemine ait konsolide Kâr veya Zarar
Tablosunda ise aşağıdaki bilgiler mevcut olacaktır:
Şerefiyenin itfasından kaynaklanan 49 USD tutarındaki itfa gideri (1.000 GBP / 10 yıl
= 100 GBP / 2,05 GBP - 2021 yılı raporlama dönemindeki ortalama kur)
Tesis, makine ve cihazların amortismanından kaynaklanan 195 USD tutarındaki
amortisman gideri (4.000 GBP / 10 yıl = 400 GBP / 2,05 GBP - 2021 yılı raporlama
dönemindeki ortalama kur)

(…)
Paragraf 20.26 (d) - Kontrolün, Müşterek Kontrolün veya Önemli Etkinin Kaybı
Durumu
Bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybı, iştirak niteliği kazanmayacak şekilde
müşterek girişim üzerindeki müşterek kontrolün kaybı ya da müşterek girişim niteliği
kazanmayacak şekilde iştirak üzerindeki önemli etkinin kaybı durumunda, bu
yatırımla ilgili olarak özkaynaklarda kaydedilen birikimli kur farkı kazanç veya
kayıpları bağlı ortaklığın, müşterek girişimin ya da iştirakin elden çıkarılmasından
kaynaklanan kazanç veya kaybın hesabında dikkate alınmaz. Söz konusu kur farkı
kazanç veya kayıpları kâr veya zarara yansıtılmadan “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları”
kalemine aktarılır.
(…)
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Açıklama:
20.26(d) paragrafı ile yatırım yapılan işletmedeki pay değişikliklerine ilişkin olarak
20.26(e) ve 20.26(f) paragraflarında getirilen hükümler tam konsolidasyon ya da
özkaynak yöntemiyle konsolide edilen bağlı ortaklıklar, müşterek girişim ve iştirakler
içindir. Münferit finansal tablolarda maliyet yöntemiyle ölçülen bağlı ortaklıklar,
müşterek girişim ya da iştiraklerle ilgili muhasebe ilkeleri ise 20.27 paragrafında yer
almaktadır.
20.26(d) paragrafında belirtildiği üzere,
 Bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybı,
 İştirak niteliği kazanmayacak şekilde müşterek girişim üzerindeki müşterek
kontrolün kaybı ya da
 Müşterek girişim niteliği kazanmayacak şekilde iştirak üzerindeki önemli etkinin
kaybı
durumunda, bu yatırımla ilgili olarak özkaynaklarda kaydedilen birikimli kur farkı
kazanç veya kayıpları kâr ya da zarara yansıtılmamakta ve özkaynaklardaki “Geçmiş
Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktarılmaktadır.
Ancak, münferit finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre ölçülen bir bağlı
ortaklığın müşterek girişim ya da iştirak niteliği kazandığı ve özkaynak yönteminin
uygulanmasına devam edildiği durumda özkaynaklarda kaydedilen birikimli kur farkı
kazanç veya kayıplarının tamamı özkaynaklardaki “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları”
kalemine aktarılmaz. Bu tür durumlarda, bağlı ortaklığa ilişkin olarak daha önceden
özkaynaklarda “Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemine kaydedilen çevrim
farklarından ortaklık payındaki azalışa isabet eden kısmın “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktarılması gerekmektedir.
Örnek 20.15:
P işletmesi, S işletmesinin paylarının %100’üne sahiptir. S işletmesi, P işletmesinin
faaliyet gösterdiği ülke dışında bir ülkede faaliyet göstermektedir. S işletmesine
ilişkin olarak 2,5 USD tutarındaki çevrim farkı özkaynakta “Yabancı Para Çevrim
Farkları” kalemine dâhil edilmiştir. P işletmesi isteğe bağlı olarak konsolide finansal
tablo sunmakta olup münferit finansal tablolarında bağlı ortaklık ve iştiraklerinin
sonraki ölçümünü özkaynak yöntemine göre yapmaktadır.
P işletmesi aldığı küçülme kararı sonrasında, S işletmesindeki paylarının %90’ını
elden çıkarmış ve bu satış işlemi P işletmesinin S işletmesi üzerindeki kontrol gücünü
kaybetmesine neden olmuştur.
Bu doğrultuda, 20.26(d) paragrafı uyarınca P işletmesinin, S işletmesiyle ilgili olarak
“Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemine kaydedilen 2.5 USD tutarındaki çevrim
farklarının tamamını “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktarması
gerekmektedir.
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Örnek 20.16:
Örnek 20.15’deki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte P işletmesi
aldığı küçülme kararı sonrasında, S işletmesindeki paylarının %51’ini elden
çıkarması P işletmesinin S işletmesi üzerindeki kontrol gücünü kaybetmesine neden
olarak S işletmesindeki yatırımın iştirak niteliği kazanmasını sağlamıştır. P işletmesi
münferit finansal tablolarında bağlı ortaklık ile iştiraklerinin sonraki ölçümünü
özkaynak yöntemine göre yapmaktadır.
P işletmesinin S işletmesindeki yatırımının bağlı ortaklık yatırımından iştirak
yatırımına dönüşmesi sebebiyle, S işletmesiyle ilgili olarak kaydedilen çevrim
farklarından ortaklık payındaki azalışa isabet eden kısım “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktarılacaktır.
P işletmesinin bağlı ortaklığın paylarındaki azalış dikkate alındığında, S işletmesine
ilişkin olarak kaydedilen çevrim farklarının 1,275 USD (2,5 USD x %51) tutarındaki
kısmının elden çıkarılan %51 oranındaki paylara isabet ettiği anlaşılmaktadır. Bu
doğrultuda, P işletmesi, “Yabancı Para Çevrim Farkları”na kaydedilen 2,5 USD
tutarındaki çevrim farklarının 1,275 USD tutarındaki kısmını “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktaracaktır.

Örnek 20.17:
Örnek 20.15’teki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte P işletmesi,
S işletmesinin paylarının %80’ine sahip olmakla birlikte S işletmesine ilişkin olarak
kaydedilen 2,5 USD tutarındaki çevrim farkının 2 USD (2,5 USD x %80) tutarındaki
kısmı P işletmesinin özkaynaklarında “Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminde
raporlanmakta iken kalan tutar, “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde
raporlanmaktadır.
P işletmesi aldığı küçülme kararı sonrasında, S işletmesindeki paylarının %51’ini
elden çıkarması P işletmesinin S işletmesi üzerindeki kontrol gücünü kaybetmesine
neden olarak S işletmesindeki yatırımın iştirak niteliği kazanmasını sağlamıştır.
P işletmesinin S işletmesindeki yatırımının bağlı ortaklık yatırımından iştirak
yatırımına dönüşmesi sebebiyle, S işletmesiyle ilgili olarak kaydedilen çevrim
farklarından ortaklık payındaki azalışa isabet eden kısım “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktarılacaktır.
P işletmesinin bağlı ortaklığın paylarındaki azalış dikkate alındığında, S işletmesine
ilişkin olarak özkaynaklara yansıtılan çevrim farklarının %36,25’nin ((%80 – %51) /
%80) kalan %29 düzeyindeki paylara; %63,75’nin ((%80 – %29) / %80) ise elden
çıkarılan %51 oranındaki paylara isabet ettiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, P
işletmesi, “Yabancı Para Çevrim Farkları”na kaydedilen 2 USD tutarındaki çevrim
farklarının 1,3 USD (%63,75 x 2 USD) tutarındaki kısmını “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktaracaktır.
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Diğer taraftan, kontrol gücü olmayan paylara tekabül eden 0.5 USD tutarındaki
çevrim farkı ise “Konsolide Finansal Tablolar” bölümü uyarınca ayrı bir şekilde kâr
ya da zarara aktarılmadan finansal tablo dışı bırakılacaktır.

(…)
Paragraf 20.26 (e) - Kontrol Kaybına Neden Olmayacak Kısmi Elden Çıkarma
Bir bağlı ortaklığın kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde kısmen elden
çıkarılması durumunda, “Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminde bağlı ortaklıkla
ilgili olarak yer alan birikimli kur farkı kazanç veya kayıplarının oransal payı ilgili bağlı
ortaklıktaki kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
(…)

Örnek 20.18:
Örnek 20.15’teki varsayımlar bu örnekte de geçerlidir. Ancak bu örnekte P işletmesi,
kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde, S işletmesindeki paylarının %30’unu
elden çıkarmıştır.
Kontrol kaybına neden olmayacak şekilde P işletmesinin sahip olduğu payları elden
çıkarması sebebiyle bu işlem, S işletmesinin kısmen elden çıkarılması olarak
değerlendirilecektir. Bu doğrultuda P işletmesi, S işletmesine ilişkin olarak “Yabancı
Para Çevrim Farkları” kalemine yansıttığı çevrim farklarının oransal payını kontrol
gücü olmayan paylara aktarılacaktır.
Bu kapsamda P işletmesi özkaynaklarda raporlanan çevrim farkının 0,75 USD (%30
x 2,5 USD) tutarındaki kısmını 20.26(e) paragrafı uyarınca kontrol gücü olmayan
paylara aktaracaktır.

(…)
Paragraf 20.26(f) - Müşterek Kontrol veya Önemli Etki Kaybına Neden
Olmayacak Kısmi Elden Çıkarma
Bir müşterek girişimin müşterek kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde kısmen
elden çıkarılması, bir müşterek girişimin kısmen elden çıkarılması sonucu iştirak
niteliği kazanması ya da bir iştirakin önemli etkinin kaybına neden olmayacak şekilde
kısmen elden çıkarılması durumunda, müşterek girişime ya da iştirake ilişkin olarak
daha önceden özkaynaklarda kaydedilen birikimli kur farkı kazanç veya
kayıplarından ortaklık payındaki azalışa isabet eden kısım “Geçmiş Yıllar
Kârları/Zararları” kalemine aktarılır.
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Örnek 20.19:
I işletmesi, iştiraki olan B işletmesinin oy hakkı veren paylarının %40’ına sahiptir. B
işletmesi, I işletmesinin faaliyet gösterdiği ülke dışında bir ülkede faaliyet
göstermekte olup B işletmesine ilişkin olarak 4.800 TL tutarındaki çevrim farkı
özkaynağa kaydedilmiştir.
I işletmesi önemli etkinin kaybına neden olmayacak şekilde, B işletmesindeki
paylarının %10’unu elden çıkarmış ve B işletmesinde sahip olduğu pay oranı %30’a
düşmüştür.
I işletmesinin, önemli etkinin kaybına neden olmayacak şekilde B işletmesinde sahip
olduğu payları elden çıkarması sebebiyle bu işlem, iştirakin kısmen elden çıkarılması
olarak değerlendirilecektir. Bu doğrultuda I işletmesi, B işletmesine ilişkin olarak
“Yabancı Para Çevrim Farkları” kalemine yansıttığı çevrim farklarından, ortaklık
payındaki azalışa tekabül eden kısmı “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” kalemine
aktaracaktır.
Bu kapsamda I işletmesi özkaynaklarda raporlanan çevrim farkının 1.200 TL [(%40
– %30) / %40) x 4.800 TL) tutarındaki kısmını 20.26(f) paragrafı uyarınca “Geçmiş
Yıllar Kârları/Zararları” kalemine aktaracaktır.

Paragraf 20.27 - Maliyet Yöntemi Kullanılarak Ölçülen ve Yabancı Para
Cinsinden Elde Edilen Ortaklıklarda Muhasebeleştirme İlkeleri
Yabancı para cinsinden elde ettikleri bağlı ortaklık, müşterek girişim ve iştirak
yatırımlarını maliyet yöntemi kullanarak ölçen işletmeler, bu yatırımlarının ilk kayda
alınmasında, dönem sonu ölçümlerinde, bu yatırımların kısmen ya da tamamen
elden çıkarılmasında ve kendileriyle bu işletmeler arasında gerçekleşen yabancı
para cinsinden işlemlerde, 20.7 - 20.18 paragraflarında yer alan hükümleri uygular.
Açıklama:
“Konsolide Finansal Tablolar”ın 22.12 paragrafına göre konsolide finansal tablo
hazırlamayan işletmeler bağlı ortaklıklarındaki yatırımlarını, maliyet veya özkaynak
yöntemlerinden birini uygulayarak ölçebilirler. Diğer taraftan, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
bölümünün 10.9 ve “Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar” bölümünün 11.15
paragraflarına göre işletmeler münferit finansal tablolarında iştirak ve müşterek girişim
yatırımlarını da, maliyet veya özkaynak yöntemlerinden birini uygulayarak ölçebilirler.
Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca söz konusu yatırımların münferit finansal
tablolarda ölçümünde maliyet yönteminin tercih edilmesi durumunda, 20.12 paragrafı
için yapılan açıklamada belirtildiği üzere söz konusu yatırımların parasal olmayan
kalem olarak değerlendirilmesi ve bu yatırımların ilk kayda alınmaları ve sonraki
ölçümlerinde, yatırımlardaki payların kısmen veya tamamen elden çıkarılmasında ve
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yatırım yapılan bu işletmelerle gerçekleştirilen yabancı para işlemlerde 20.7 ila 20.18
paragraflarının uygulanması gerekmektedir.
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4. YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİPNOT AÇIKLAMALARI
“Dipnotlar” bölümünün 26.7(c) ve 26.7(h) paragrafları uyarınca yabancı para çevrim
işlemleri için finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki açıklamalar yapılır:
 İşletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi ve finansal tabloların ağırlıkla kullanılan
para birimi dışındaki bir para biriminden sunulması durumunda bu husus ve
nedeni.
Örnek 20.20:
NOT X: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi ve Sunum Para Birimi
Şirketin merkezinin kurulduğu ülkenin para birimi Türk Lirası (TL) olmasına rağmen,
Şirketin ağırlıkla kullanılan para birimi ABD Doları’dır (USD’dir). Şirketin hizmet satış
fiyatları üzerinde ve bu hizmetlere ilişkin hammadde maliyetinin belirlenmesinde
ABD’nin etkisi önemlidir. Bu sebeple, finansal tablolardaki kalemlerin kayda alınması
ve ölçümünde ağırlıkla kullanılan para birimi olarak USD kullanmaktadır. Bu
doğrultuda, USD haricindeki tüm para birimleri, yabancı para birimi olarak ele
alınmakta ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına
(BOBİ FRS’ye) uygun olarak USD olarak kayda alınmayan tüm işlem ve kalemler
USD cinsinden tekrar hesaplanmıştır.
Şirket finansal tablolarını TL cinsinden sunmaktadır. Şirketin merkezi Türkiye’de
kurulmuş olduğundan, finansal tablolarının Türk Ticaret Kanununun 70’inci maddesi
uyarınca TL cinsinden sunulması esastır.
BOBİ FRS kapsamında USD cinsinden hazırlanan finansal tablolar TL’ye çevrilirken
aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
o

Finansal Durum Tablosundaki varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi
sonundaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan USD alış
kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Şirketin sermaye hesabı, itibari değer
üzerinden gösterilmiş, diğer özkaynak kalemleri ise işlem tarihindeki TL
değerlerinden izlenmekte ve oluşan tüm farklar “Yabancı Para Çevrim Farkları”
kalemine yansıtılmştır.

o

Kâr veya Zarar Tablosu aylık ortalama döviz kurları kullanılarak TL’ye
çevrilmiştir.

o

Ortaya çıkan tüm kur farkları, “Yabancı Para Çevrim Farkları” kaleminde
özkaynaklarda kayda alınmıştır.
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 Kasa ve bankalardaki döviz cinsi ve miktarı.
Örnek 20.21:
NOT X: NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara
2.000
320
1.500

Para
Birimi
TL
ABD Doları
Euro

Efektif
Faiz
Oranı
%9 - %11
%1 - %2
%2 - %3

Vade
Ocak 2020
Ocak 2020
Şubat 2020

38

31 Aralık 2019
2.000 TL
1.900 TL
9.975 TL
13.875 TL

5. KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Bu bölümde, Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri (MSUGT), BOBİ FRS ve TFRS’lerin konuyla ilgili hükümleri
karşılaştırılarak söz konusu düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilecektir.
BOBİ FRS
İLK ÖLÇÜM

Yabancı Para Cinsinden
Parasal Kalemlerin Çevrimi

Yabancı Para Cinsinden
Parasal Olmayan Kalemlerin
Çevrimi

Finansal Tabloların Çevrimi

MSUGT/VUK

TFRS

 BOBİ FRS ile uyumlu

 BOBİ FRS ile uyumlu

Borsa rayici ile değerlenir,
borsa rayici mevcut değilse,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası tarafından belirlenen
kur üzerinden çevrilir.

 BOBİ FRS ile uyumlu

Borsa rayici ile değerlenir,
borsa rayici mevcut değilse,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası tarafından belirlenen
kur üzerinden çevrilir.

 BOBİ FRS ile uyumlu

İşlem tarihindeki spot kur
kullanılır.

Dönem sonundaki spot kur
üzerinden çevrilir.
Maliyet bedeliyle ölçülüyorsa,
işlem tarihindeki kur üzerinden
çevrilir.
Gerçeğe uygun değeriyle
ölçülüyorsa, gerçeğe uygun
değerin belirlendiği tarihteki
spot kur üzerinden çevrilir.
Varlık ve yükümlülükler,
raporlama tarihindeki spot kur
üzerinden çevrilir.
Gelir, gider ve özkaynak
kalemleri işlem tarihlerindeki
döviz kuru üzerinden çevrilir.

̶
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 BOBİ FRS ile uyumlu
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