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1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU  

VFS Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(“BDDK”)’nun 16 Haziran 2011 tarih ve 4247 sayılı kararına istinaden, 27 Temmuz 2011 tarihinde 
İstanbul Ticaret Sicili’ne tescil ettirilerek kurulmuş ve yine BDDK’nın 29 Aralık 2011 tarihli ve 4516 
sayılı kararı ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca finansman faaliyetinde bulunması izin verilmiştir. 
Şirket’in başlıca faaliyet konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde, her türlü mal ve hizmet alımını 
kredilendirmektir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in 20 çalışanı vardır (31 Aralık 2011:14). Şirket’in bütün 
faaliyetleri tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir ticari alanda (finansman) yürütülmektedir. 

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıda yer almaktadır: 

Volvo İş Merkezi İçerenköy Mahallesi Engin Sokak No: 9 Kat :7 34752 Ataşehir, İstanbul 

Şirket’in finansal tablolarının yayınlanmasına Genel Kurul tarafından 28 Mart 2013 tarihinde onay 
verilmiştir. Genel kurul finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartları 

Şirket, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali 
mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan 
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve 
İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ” 
gereklerine göre Türk lirası (TL) olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(“SPK”) 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca ve BDDK tarafından  
17 Mayıs 2007 tarihinde ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya 
Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ”  ile belirlenen ve uygulanması 
zorunlu kılınan formatlara uygun olarak, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 
(“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 
26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince 
Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun 
olarak sunulmuştur. 

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler haricinde,  
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1.2 Kullanılan para birimi 

Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in 
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk lirası (“TL”) cinsinden 
ifade edilmiştir. 

2.1.3 Netleştirme/mahsup 

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. 

2.1.4 İşletmenin sürekliliği 

Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. 

2.1.5 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden 
Düzenlenmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya 
sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları 
da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.  

2.1.6 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari yıl içerisinde aşağıda etkileri 
açıklanan haricinde önemli bir muhasebe politikası değişikliği bulunmamaktadır. 

2.1.7 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde 
önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak 
uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1.8. Standartlarda değişiklikler ve yorumlar 

Yeni ya da Düzenlenmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ve Yorumların Uygulanması 

Şirket Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) ve Uluslararası Finansal Raporlama 
Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli 
olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları 
uygulamıştır. 

(a) Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2012 olan finansal tablolarda geçerli yeni 
standartlar, değişiklikler ve yorumlar 

- UFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, transfer 
işlemlerinde şeffaflığı arttırma ve finansal varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve 
bu risklerin işletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amacını 
taşımaktadır. 

- UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, bir işletmenin 
fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS’lere uygunluk 
sağlayamadığı bir dönemin ardından nasıl UFRS’ye uygun finansal tablo yayınlayacağını 
açıklamaktadır. 

- UMS 12 (değişiklik), “Gelir Vergileri”, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı 
gayrimenkullere ilişkin ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine ilişkin 
mevcut prensiplere istisna getirmektedir.

(b) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş 
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

- UMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu 
yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını 
öngörmektedir. Erken uygulamaya izin vermektedir.

- UMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz 2012 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler 
sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları 
daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek olarak gruplaması 
zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer kapsamlı gelirde hangi kalemlerin 
gösterileceğinden bahsetmemektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

- UFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 
ve Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların 
ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. 

- UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin 
konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek var olan prensipleri 
geliştirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar 
getirmektedir. Bu standart bir grup tarafından konsolide edilen şirketleri etkileyebilir.
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- UFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine 
düzenlemenin sağladığı haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha 
gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: müşterek 
faaliyetler ve iş ortaklıkları. Standart ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son 
verilmiştir. 

- UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, 
iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer 
işletmelerde bulundurulan tüm paylara ilişkin açıklama yükümlülüklerini içermektedir. 

- UFRS 10, 11 ve 12’ye geçiş rehberi (değişiklik), 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, geçiş UFRS 10, 11 ve 12’ye 
geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali tablolarına limit getirip 
karşılaştırılması gereken mali tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır. Konsolide yapısı 
olmayan işletmeler için değişiklik karşılaştırmalı mali tablo sunumunu UFRS 12’nin ilk defa 
geçerli olacağı tarihe kadar kaldırmıştır. 

- UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS’lerde 
uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve 
karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. 

- UMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, UMS 27’nin kontrol ile ilgili 
hükümlerinin yeni UFRS 10’da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile 
ilgili hükümleri içermektedir.

- UMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11’in 
yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler 
ile ilgili yükümlülükleri içermektedir.

- UFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda geçerli olan 
dipnot açıklamalarının iyileştirilerek UFRS ve US GAAP finansal tablo hazırlayan şirketler 
arasındaki karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır 

- UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, ilk kez UFRS 
uygulayan şirketlerin piyasa faiz oranından daha az bir maliyet ile kullandıkları kamu 
kredilerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir. 

- UFRS ‘lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik 
getirilmiştir. UFRS 1, UMS 1, UMS 16, UMS 32 ve UMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

c) Erken uygulanması benimsenmiş standartlar  

Şirket’in 2012 yılında erken uygulanması benimsenmiş yeni ya da değişikliğe uğramış standart yoktur. 
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2.2 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca 
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan vadesi  
3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 3). 

İlişkili taraflar 

Bu finansal tablolar açısından Şirket’in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup 
şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır. 
İlgili taraflarla dönem içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli işlemler gerçekleştirilmiştir  
(Dipnot 18).

Finansman kredileri

Finansman kredileri indirgenmiş net değerleri ile bilançoya yansıtılmaktadır. 

Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen 
alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket’in kredi 
risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre 
bağlı olarak belirlenmekte ve “Takipteki Krediler” olarak sınıflandırılarak, varsa ilgili teminatların 
gerçeğe uygun değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Karşılık hesabındaki değişiklikler 
dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Yasal prosedürler tamamlandığı ve kredinin tahsil edilemeyeceği 
kesinleştiği takdirde, ilgili tutarlar hesaplardan silinmekte, silinen krediler ile ilgili tahsilâtlar gelir 
olarak kaydedilmektedir.

Şüpheli finansman kredileri değer düşüklüğü karşılığı 

Finansman kredilerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam finansman kredileri karşılığı 
Şirket'in finansman kredileri portföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde 
belirlenmektedir. Şirket, ilgili karşılığı BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları 
için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Karşılıklar Tebliği”) 
hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren 90-180 gün arası 
geciken finansman kredileri teminatları dikkate alındıktan sonra en az %20’si oranında, tahsili 
vadesinden itibaren 180 gün 1 yıl arası geciken finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan 
sonra en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan finansman 
kredilerinin 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 verileri ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 16 Ocak 2005 
tarihli ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma 
Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğinde belirtilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık 
ilkelerini dikkate alarak, teminat tutarını hesaplamaya dahil etmeksizin, belirlediği oranlarda özel 
karşılık ayırabilmektedir. 
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Karşılıklar tebliğinde şirketlerin, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya  
90 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 finansman kredileri için bu kapsamda genel karşılık ayırmaktadır. 

Alacağın silinmesi, bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra 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. 

Finansal Araçlar

Şirket, menkul kıymetlerini “alım satım amaçlı”, “satılmaya hazır” ve “vadeye kadar elde tutulacak” 
menkul kıymetler olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. 

Finansal varlıkların sınıflandırılması Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş “piyasa riski politikaları” 
doğrultusunda yönetim tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde 
belirlenmektedir.

Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin gerçeğe uygun değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma 
masrafları da dâhil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. 

(i) Alım satım amaçlı menkul kıymetler 

Alım satım amaçlı menkul kıymetler satmak ve geri satın almak amacıyla elde edilmiş, kısa vadeli 
fiyat hareketlerine bağlı olarak kar etmek amacıyla edinilmiş olup, kayıtlara alındıktan sonra güvenilir 
bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlendirilir. Gerçeğe uygun 
değerinin belirlenmesinde bilanço tarihi itibarıyla oluşan ağırlıklı ortalama değer dikkate alınır. Alım 
satım amaçlı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya 
zarar ve finansal varlıklardan elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda “Diğer faaliyetlerden 
gelir ve karlar” hesabında izlenmektedir.  

(ii) Satılmaya hazır menkul kıymetler 

Satılmaya hazır menkul kıymetler bilanço tarihi itibarıyla borsa değerleri ile veya indirgenmiş nakit 
akımı yöntemiyle gösterilmek suretiyle gerçeğe uygun değerleriyle finansal tablolara yansıtılmaktadır. 
Gerçeğe uygun değerlerde meydana gelen değişikliklerin etkisi özkaynaklar altında “finansal varlıklar 
değer artış fonu” hesabında muhasebeleştirilir. Bu tür varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde geçici 
olmayan bir değer düşüklüğünün saptanması halinde, bu tür değer düşüklüklerinin etkisi gelir 
tablosuna yansıtılmaktadır. Bu menkul kıymetler elden çıkarıldığı zaman birikmiş gerçeğe uygun 
değer düzeltmeleri gelir tablosuna transfer edilmektedir. 

(iii) Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler 

Şirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yeteneğinde olduğu belirli veya sabit 
ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak menkul
kıymetler olarak sınıflandırılmıştır. Söz konusu menkul değerler ilk olarak bedelin gerçeğe uygun 
değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere elde etme maliyeti üzerinden 
kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak 
“iskonto edilmiş bedeli” ile değerlenmektedir. 

Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin etkin faiz yöntemine göre değerlenmesi sonucu 
kazanılan faizler faiz geliri olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. 

Menkul kıymetler işlem tarihlerinde finansal tablolara yansıtılmaktadır.
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Faiz gelir ve gideri

Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre 
muhasebeleştirilmektedir. 

Yabancı para işlemleri 

Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk lirasına 
çevrilmektedir. Bu işlemler sonucu ve dövize endeksli parasal aktif ve pasiflerin çevrimi ile oluşan kar 
ve zararlar gelir tablosuna yansıtılır. Bu bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir. 

Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. 
Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman 
yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Şirket’in maddi duran varlıkları ofis makineleri, mobilya ve özel 
maliyetlerden oluşmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri 3 ila 5 yıl arasında 
değişmektedir.  

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.  

Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar yazılım giderlerinden oluşmakta ve 3 ila 15 yılda itfa edilmektedir. 
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara 
yansıtılmaktadır. Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasını artıracak olan 
harcamalar yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleştirilmektedir. 

Satış amaçlı elde tutulan varlıklar 

Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir varlık defter değeri ile satış maliyeti 
düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Bir varlığın satış amaçlı bir varlık 
olabilmesi için ilgili varlığın bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar 
çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış 
olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir 
plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış 
olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor 
olmalıdır. 

Şirket, donuk alacaklardan dolayı edinilecek varlıkları satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak 
sınıflandırır. 
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Alınan krediler 

Alınan krediler ilk olarak işlem maliyetlerini de içeren gerçeğe uygun değerleriyle kayıtlara alınır. 
Alınan krediler daha sonra etkin faiz metodu kullanılarak iskonto edilmiş maliyet bedelleri ile 
değerlenir. 

Çalışanlara sağlanan faydalar

Şirket, çalışanların kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan 
Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte 
ve bilançoda “Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır. 

Şirket, Türkiye’de mevcut İş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş 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 (Dipnot 11). 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi 
giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir. 

Ertelenen vergiler

Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal 
tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. 
Ertelenen vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli 
bulunan vergi oranları kullanılır.  

Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal 
tablolara yansıtılır. Ertelenen vergi varlığı, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir 
geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır  
(Dipnot 17).

Karşılıklar 

Karşılıklar, Şirket’in hesap dönemi itibarıyla süregelen bir yasal veya yapıcı yükümlülüğü olması, bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunması ve tutar hakkında güvenilebilir 
bir tahmin yapılabilmesi durumunda finansal tablolara yansıtılır. Paranın zaman içerisindeki değer 
kaybı önem kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini (ve uygun ise yükümlülüğe özel riskleri) 
yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi 
sonucu hesaplanmaktadır. İskonto metodu kullanıldığında, zaman dilimini yansıtan provizyondaki 
artış, faiz gideri olarak dikkate alınır. 
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Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise 
finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal 
tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. 

Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 
dönemde kaydedilir.

Finansman kredi gelirleri

Şirket tarafından sağlanan kredilere ilişkin faizler etkin faiz metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre 
gelir kaydedilmektedir.

Gelir ve giderin tanınması 

Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

Hisse başına zarar 

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına zarar, dönem net zararının, dönem boyunca piyasada bulunan 
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Şirket’in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar 
(düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar 
belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 

2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla 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: 

Ertelenmiş 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, 
Yönetim tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş 
planı, Yönetim’in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır. 31 Aralık 2012 tarihi 
itibarıyla Şirket’in üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan 1.583 TL tutarında mali zararı 
bulunmaktadır.
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İşletmenin sürekliliği 

Şirket’in net özkaynak toplam tutarı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla BDDK tarafından Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri için belirlenen asgari özkaynak tutarının altına düşmüş 
bulunmaktadır. Buna istinaden Şirket 11 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu 
toplantısında, 7.500 TL olan şirket sermayesinin nakden 1.750 TL artırılarak 9.250 TL’ye 
yükseltilmesine karar verilmiştir. Gerçekleştirilen sermaye artışına BDDK tarafından 20 Mart 2013 
tarihli ve 32521522.136.23-73/3 sayılı yazı ile izin verilmiştir Artırımına karar verilen 1.750 TL 
tutarındaki sermayenin tamamı 29 Mart 2013 tarihinde nakit olarak ödenmiştir. 

3 - NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR 

2012 2011

Kasa 4 2
Bankalar

-vadesiz mevduatlar 2.436 73
-vadeli mevduatlar 4.105 7.514

6.545 7.589

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlar bir yıldan kısadır. Mevduatların TL cinsindendir ve 
ortalama faiz oranı %5,75’ tir (31 Aralık 2011: 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlar bir 
yıldan kısadır. Mevduatların TL cinsindendir ve ortalama faiz oranı %1,50’ dir). 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla banka mevduatı üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 2011 
:Bulunmamaktadır). 

Nakit akım tablosunda kullanılan nakit ve nakit benzeri değerlerin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 
tutarı 6.540 TL’dir (2011: 7.589 TL). 

4 - ALINAN KREDİLER 

2012 2011
Etkin Faiz Döviz Etkin Faiz Döviz

 Oranı (%) tutarı TL Oranı (%) tutarı TL 

Yurtdışı bankalar ve diğer kuruluşlar: 

Sabit oranlı krediler: 

- TL 6,90 - 10,15 31.352 31.352 - - -
- AVRO 1,06 - 2,92 24.166 56.833 - - -

   - ABD Doları 1,94- 2,95 4.669 8.321 - - - 

Toplam krediler 96.506 -
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5 - FİNANSMAN KREDİLERİ 
2012 2011

Kısa vadeli TL krediler - - 
Uzun vadeli TL kredilerin kısa vadeli kısımları 11.538 - 
Uzun vadeli yabancı para kredilerin kısa    
   vadeli kısımları (dövize endeksli kredi) 20.966 - 

Kısa vadeli finansman kredileri 32.504 - 

Uzun vadeli TL krediler 20.726 -
Uzun vadeli yabancı para krediler (dövize endeksli kredi) 41.860 - 

Uzun vadeli finansman kredileri 62.586 -

Finansman kredileri 95.090 -

Takipteki finansman kredileri 1.287 -
Değer düşüklüğü karşılığı (303) - 

Finansman kredileri, net 96.074 -

Finansman kredilerinin faiz oranları sabit olup, ağırlıklı ortalama faiz oranları yıllık TL krediler için 
%12,37 (2011: Bulunmamaktadır) ve DEK kredilerde ise Euro’ya endeksli kredilerin yıllık faiz oranı 
%6,36 ve Amerikan dolarına endeksli krediler için ise 7,05’tir (2011: Bulunmamaktadır).  

Vadelere göre finansmanı kredilerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

1 yıla kadar 32.504 - 
1-2 yıl arası 31.061 - 
2-3 yıl arası 21.701 - 
3 yıl ve üzeri 9.824 - 

95.090 -

Net finansman kredileri aşağıdaki şekilde analiz edilebilir: 

2012 2011

Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış 93.727  - 
Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış 1.363 - 
Değer düşüklüğüne uğramış 1.287 - 

Değer düşüklüğü karşılığı - Takipler alacaklar  (303) - 

Net finansman kredileri 96.074 -
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5 - FİNANSMAN KREDİLERİ (Devamı) 

Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış finansman kredilerinin yaşlandırma tablosu 
aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

0-30 gün 285 -
30-60 gün arası 202 - 
60-90 gün arası 6 - 

493 -

Şirket’in, vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış finansman kredileri için güvence olarak 
kullandırılan kredilerin kalan tutarı kadar rehin hakkı bulunmaktadır. 

Değer kaybına uğramış finansman kredilerinin yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

1-3 ay 846 -
3-12 ay 441 -
1 yıl ve üstü - - 

1.287 -

Özel karşılık hesaplarının hareketi aşağıdaki gibidir: 

Özel karşılıklar 2012 2011

1 Ocak - -
Cari dönem karşılık gideri 303 - 
Dönem içinde yapılan tahsilât - - 

31 Aralık 303 -

Şirket tarafından kullandırılan finansman kredilerine karşılık müşterilerle yapılan sözleşmelerde 
toplam alacak tutarı kadar araçlar üzerinde rehin hakkı bulunmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 
Şirket’in 94.229 TL tutarında alınan orijinal değerleriyle kayıtlara alınan araçlar kadar teminatı 
bulunmaktadır (2011: Bulunmamaktadır). Ayrıca, Şirket gerekli gördüğü durumlarda ek teminatlar da 
almaktadır.  

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, 303 TL (2011: Bulunmamaktadır) tutarında özel karşılık 
ayırdığı finansman kredilerinin tamamı tutarında araç rehni teminat olarak bulunmaktadır. 
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6 - DİĞER AKTİFLER 

2012 2011

Yapılmakta olan yatırımlar 171 - 
Peşin ödenen satıcı primleri 131 - 
Peşin ödenen stopaj giderleri 71 42 
Diğer peşin ödenen giderler 52 - 

425 42

7 - MUHTELİF BORÇLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 

Dönem sonu itibarıyla muhtelif borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 18) (*) 212 61 
Denetim ve danışmanlık borçları - 8 
Diğer 9 6 

221 75

(*) İlişkili taraflara olan borçlar Şirket’in ana ortağı olan VFS Finansal Kiralama A.Ş.’den ve Volvo 
Grubundan almış olduğu hizmet ve servis giderlerinden doğan borçlarından oluşmaktadır.

7 - MUHTELİF BORÇLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 

Dönem sonu itibarıyla diğer yabancı kaynakların bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

Peşin tahsil edilen ücret ve komisyonlar 384 - 

384 -

8 - ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜKLÜKLER 

2012 2011

Gelir vergisi borçları 41 24 
BSMV 34 -
Sosyal güvenlik primleri 29 22
KDV 21 -
Diğer 1 1 

126 47
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9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2012 

Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar - 52 - 52 

- 52 - 52
Birikmiş amortisman
Mobilya ve demirbaşlar - (7) - (7) 

- (7) - (7)

Net defter değeri -   45 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla varlıklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 

10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2012 

Maliyet
Lisanslar - 356 - 356

- 356 - 356

Birikmiş itfa payı
Lisanslar - (44) - (44)

- (44) - (44)

Net defter değeri -   312 

11 BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR 

2012 2011

Satıcı prim karşılıkları 69 - 
Denetim, danışmanlık gideri karşılıkları 30 - 
Prim karşılığı 21 - 
Diğer - 1 

120 1

2012 2011

Kullanılmamış izin karşılığı 89 62 
Kıdem tazminatı karşılığı 14 6 

103 68
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11 BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR (Devamı) 

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan 
veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu 
tutar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla (tam TL tutarı ile) 3.038,98 TL (2011: 2.805,04 TL) ile 
sınırlandırılmıştır. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 
şartı bulunmamaktadır. 

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 

Tebliğ, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin 
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan 
aktüer öngörüler kullanılmıştır: 

2012 2011

İskonto oranı (%) 2,86 4,15 
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%) 87,50 100,00 

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. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için,  
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL (1 Ocak 2012: 2.917,27 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır. 

Şirket, Dipnot 1’de de izah edildiği üzere, 2011 yılında kurulmuştur. Bununla birlikte Şirket’in karşılığı 
tutarı, Şirket çalışanlarının, Şirket’in ana ortağı olan VFS Finansal Kiralama A.Ş.’den tüm hak ve 
yükümlülükleri ile beraber, Şirket’e geçiş yapmaları nedeniyle oluşmuştur. 

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

1 Ocak 6 -

Hizmet maliyeti 18 6
Faiz maliyeti - -
Dönem içinde ödenen (-) (10) -

31 Aralık 14 6 
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12 - ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle 
aşağıdaki gibidir: 

2012 2011
 Ortaklık payı Ortaklık payı  

(%) Tutar (%) Tutar

VFS Finansal Kiralama A.Ş. 100 7.500 100 7.500 
Diğer <1 - <1 - 

100 7.500 100 7.500

13 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ 

2012 2011

Finansman kredilerinden alınan  
faiz gelirleri 4.324 -

Finansman kredilerinden alınan faizler 4.324 -

Finansman kredilerinden alınan    
ücret ve komisyonlar 70 -

Finansman kredilerinden alınan ücret ve komisyonlar 70 -

Esas faaliyet gelirleri 4.394 -

14 - ESAS FAALİYET GİDERLERİ 

2012 2011

Personel giderleri 1.964 181
Ödenecek vergi, resim ve harçlar 529 43
Araç kira giderleri 248 -
Kira giderleri 222 16
Volvo grup hizmet gideri (*) 148 -
Denetim ve danışmanlık giderleri (**) 137 64 
Büro yönetim giderleri 136 6
Seyahat gideri 98 4
Yazılım bakım giderleri  72 - 
Amortisman ve itfa giderleri (Dipnot 9,10) 51 -
E-rehin giderleri 39 -
Haberleşme gideri 36 3 
Temsil ve ağırlama giderleri 25 - 
Pazarlama katkı payı giderleri 24 - 
Kıdem tazminatı karşılığı gideri (Dipnot 11) 18 6 
Diğer 52 27 

3.799 350

(*)  Volvo grubu tarafından Şirket’e sağlanan hizmetlere istindaden oluşmuş olan giderlerdir. 

(**)  Denetim ve danışmanlık giderleri bağımsız denetim, tasdik hizmetleri ve Şirket faaliyetlerine 
ilişkin finansman kredi sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili alınan hukuki danışmanlık hizmet 
giderlerinden oluşmaktadır. 
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15 - DİĞER FAALİYET GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 

2012 2011

Kambiyo işlemleri karı 7.094 - 
Bankalardan alınan faiz gelirleri 457 290 
Diğer 43 - 

7.594 290

2012 2011

Kambiyo işlemleri zararı (-) 7.038 - 

7.038 -

16 - FİNANSMAN GİDERLERİ 

2012 2011

Kullanılan kredilere verilen faizler 2.191 - 
Verilen ücret ve komisyonlar 156 -

2.347 -

17 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Kurumlar vergisi:

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu’na göre Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. 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, gayrimenkul satış 
kazancı istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır. Kar dağımı yapılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 
61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı 
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, kar dağıtımı sayılmaz. 

Şirketler üçer aylık finansal karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci 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 birinci gününden 25. günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

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

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez.
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17 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergiler aşağıda 
özetlenmiştir: 

2012 2011

Ödenecek kurumlar vergisi - -
Eksi: peşin ödenen kurumlar vergisi  - - 

Dönem karı vergi yükümlülüğü - net - - 

Cari dönem vergi gideri - -
Ertelenmiş vergi gelir etkisi 117 14 

Toplam vergi geliri, net 117 14

Transfer fiyatlandırması 

İlişkili kişiler ile emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal 
veya hizmet alım veya satımında bulunulması halinde kazanç kısmen veya tamamen transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılarak vergi matrahından indirimine müsaade 
edilmemektedir (1 Ocak 2007’den itibaren). Mal veya hizmet alım veya satımı çok geniş anlamda 
kullanılmakta ve ilişkili kişiler arasındaki her türlü iktisadi, ticari veya finansal işlemler ile istihdam 
ilişkisi kapsanmaktadır. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar kar payı dağıtımı şeklinde yeniden 
tasnife tabi tutulacak ve karşı tarafta vergi ile ilgili gerekli düzeltme yapılacaktır. Düzeltme yapılması 
için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşip ödenmesi gerekir. 

Grup’un, ilişkili taraf işlemlerin emsallere uygunluğunu açıklamak ve desteklemek için yıllık genel 
tebliğinde açıklanan detaylı transfer fiyatlandırması belgelerini hazırlaması gerekmektedir. Kurumlar, 
ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili 
kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit 
edeceklerdir. Yıllık dokümantasyon kurumlar vergisi beyannamesinden önce bitirilip dosyalanmalıdır ve 
31 Aralık’ı takip eden yılın 4. ayının 1’i ile 25’i arasındaki günler arasındadır.  

Şirket transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak dökümantasyonunu kurumlar vergisi beyannamesi 
öncesi bitirip dosyalamaktadır.

Ertelenmiş vergiler 

Şirket, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye 
esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için TMS 12 hükümlerine uygun 
olarak ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında 
yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları 
kullanılmaktadır. 
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17 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek 
gösterilmektedir. Vergiden indirilebilir ve vergiye tabi geçici farkların dökümü aşağıdaki gibidir: 

Toplam geçici Ertelenen vergi
farklar   varlıkları/(yükümlülükleri) 

2012 2011 2012 2011
Ertelenen vergi varlıkları

Şüpheli alacak karşılığı 199 - 40 - 
Peşin tahsil edilen ücretler 384 - 77 - 
Kuruluş örgütlenme üzerindeki  

geçici farklar 142 - 28 -
Kullanılmamış izin karşılıkları 89 62 18 13 
Satıcı prim karşılıkları 19 - 4 - 
Kıdem tazminatı karşılığı 14 6 3 1 
Diğer karşılıklar 37 - 7 - 

Ertelenmiş vergi varlıkları   177 14 

Ertelenen vergi yükümlülükleri

Peşin ödenen bayi komisyonları 131 - (26) - 
Kredi iskonto farkları 85 - (17) - 
Maddi ve maddi olmayan duran
   varlıklar üzerindeki geçici farklar 15 - (3) - 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri   (46) - 

Ertelenen vergi varlıkları /(yükümlülükleri) - net  131 14 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan 1.583 TL 
tutarında mali zararı bulunmaktadır. 

18 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

Bilanço Kalemleri

2012 2011
İlişkili taraflara borçlar: 

Volvo Finansal Kiralama A.Ş. (Dipnot 7) 115 - 
Volvo Group Otomotiv Ticaret Ltd. Şti. (Dipnot 7) 97 61 

212 61
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18 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

Alınan krediler 

Volvo Treasury AB Sweden 17.602 -

17.602 -

Şirket,in bilanço tarhi itibarıyla ilişkili kuruluşu olan Volvo Treasuary AB Sweden’dan finansman 
amaçlı olarak 17.60 TL tutarında kulammış olduğu krediler mevcuttur. Şirket’in kullanmış olduğu 
kredilere Avro için % 2,64 ve Amerikan Dolayı için %2,37 faiz oranları uygulanmaktadır. Şirket 
hesap dönemi içerisinde ilişkili tarafından kullanmış olduğu krediler için 357 TL faiz ödemesi 
gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: Şirket’in ilişkili kuruluşlarından kullanmış olduğu kredi 
bulunmamaktadır). 

Diğer faaliyet giderleri: 

Volvo Group Otomotiv Ticaret Ltd. Şti. 441 - 

441 -

Finansman giderleri

2012 2011

Volvo Treasury AB Sweden 399 -

399 -

Üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatleri toplamı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla  
616 TL’dir (2011: Bulunmamaktadır). 

19 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  

Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi

Kredi riski

Şirket finansman işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in Kredi İzleme ve 
Krediler departmanları kredi riskinin yönetiminden sorumludur. Şirket finansal varlıkları için belirli 
miktarda teminat talep etmektedir. Yönetimin mevcut bir kredi politikası vardır ve kredi riski sürekli 
olarak takip edilmektedir. Tüm kredilerde kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Kredi riski, 
faaliyetlerin ağırlıklı olarak gerçekleştiği Türkiye’de yoğunlaşmaktadır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki 
gibidir:

2012 Varlıklar % Yükümlülükler %

Türkiye 103.532 100 7.026 6
Avrupa ülkeleri - - 96.506 94

103.532 100 103.532 100
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2011 Varlıklar % Yükümlülükler %

Türkiye 7.645 100 7.645 100
Avrupa ülkeleri - - - -

7.645 100 7.645 100

Maruz kalınan azami kredi riski  
2012 2011

Bankalar 6.541 7.587
Finansman kredileri 95.090 -
Finansman kredileri 425 42

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in varlıkları için maruz kaldığı azami kredi riski bu varlıkların defter 
değerlerine eşittir. 

Piyasa riski

Piyasa Riski, Şirket’in sermaye ve kazançları ile Şirket’in hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin, 
faiz oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyatlarda oluşan 
dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, likidite riski, kur riski ve faiz 
riski başlıkları altında takip etmektedir. 

Likidite riski

Likidite riski, Şirket’in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Likidite riski 
sektördeki sorunlar ya da bazı fon kaynaklarının kısa süre içerisinde tükenmesine yol açan kredi 
notundaki düşüşlerden kaynaklanır. Şirket, finansman ihtiyacını finansal borçlarla karşılamaktadır. 
Ayrıca, yönetim gelecekteki borç gereksinimlerinin finansmanı ve talepte beklenmeyen değişmelere 
önlem olarak, hissedarlardan ve kurumsal yatırımcılardan yeterli düzeyde finansman kaynağının 
devamlılığını planlamaktadır. 

Aşağıdaki tablolar, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerini bilanço tarihinde, sözleşmede yer alan vade 
tarihlerine kalan dönemi baz alarak ilgili vade gruplamasına göre analiz etmektedir. Şirket’in ayrıca 
varlık ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek ve ödenecek faizleri de aşağıdaki tabloya dahil 
edilmiştir. 

2012
 Defter 1 aya 1 ay - 1 yıl- Sözleşme uyarınca 

değeri kadar 1 yıl arası 5 yıl arası nakit çıkışlar toplamı 

Finansman kredileri 95.090 3.421 35.885 66.007 105.313
Alınan krediler 96.506 4.303 34.538 63.869 102.710 

191.596 7.724 70.423 129.876 208.023
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Kur riski

Döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler döviz riskini doğurur. Dövize karşı Türk Lirasının değer 
yitirmesinden kaynaklanan risk döviz varlıklarına yatırım yapılarak yönetilir.  

Aşağıdaki tablolar 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini 
özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı 
para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 

2012 ABD Doları AVRO Diğer TL Toplam 

Varlıklar 

Nakit değerler - 2 - 2 4
Bankalar 303 4.034 - 2.204 6.541
Finansman kredileri 8.385 54.038 - 33.651 96.074
Maddi duran varlıklar - - - 45 45
Maddi olmayan duran varlıklar - - - 312 312
Ertelenen vergi varlıkları - - - 131 131
Diğer aktifler - - - 425 425

Toplam varlıklar 8.688 58.074 - 36.770 103.532

2012 ABD Doları AVRO Diğer TL Toplam 

Yükümlülükler

Alınan krediler  8.321 56.833 - 31.352 96.506
Muhtelif borçlar - - - 221 221
Diğer yabancı kaynaklar - 288 - 96 384
Ödenecek vergi ve yükümlülükler - - - 126 126
Borç ve gider karşılıkları - - - 223 223

Toplam yükümlülükler 8.321 57.121 - 32.018 97.460

Net yabancı para pozisyonu 367 953 - 4.732 6.072
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2011 ABD Doları AVRO Diğer TL Toplam 

Varlıklar 

Nakit değerler - - - 2 2
Bankalar - - - 7.587 7.587
Ertelenen vergi varlıkları - - - 14 14
Diğer aktifler - - - 42  42

Toplam varlıklar - - - 7.645 7.645

2011 ABD Doları AVRO Diğer TL Toplam 

Yükümlülükler

Muhtelif borçlar - - - 75 75
Borç ve gider karşılıkları - - - 69 69
Ödenecek vergi ve yükümlülükler - - - 47 47

Toplam yükümlülükler - - - 191 191

Net yabancı para pozisyonu - - - 7.454 7.454

Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir: 

2012 2011

AVRO 2,3517 2,4438
ABD Doları 1,7826 1,8889 

Aşağıdaki tablo, Şirket’in ABD Doları, Avro ve diğer kurlarındaki %10’luk değişime olan 
duyarlılığını göstermektedir. Aşağıdaki tutarlar ABD Doları’nın ve Avro’nun TL karşısında %10’luk 
değer artışının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. Bu analiz sırasında tüm değişkenlerin özellikle 
faiz oranlarının sabit kalacağı varsayılmıştır. 

Kar/(Zarar) Kar/(Zarar)
2012 2011

ABD Doları  37 - 
AVRO 95 -

TL’nin diğer döviz cinsleri karşısında %10’luk değer kazanması durumunda yukarıda belirtilen 
tutarların eşit ve tersi yönünde gelir tablosuna etkisi olacaktır. 

Faiz oranı riski 

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz 
oranı riskini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki 
uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle 
karşılamak suretiyle yönetilmektedir. Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla değişken faizli herhangi bir 
varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
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(Devamı) 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları aşağıdaki 
gibidir:

2012 2011
ABD ABD

 Doları AVRO TL Doları AVRO TL 
% % % % % %

Varlıklar 
Bankalar 1,35 1,25 5,75 - - -
Finansman alacakları 7,50 6,36  12,37 - - - 

Yükümlülükler
Finansal borçlar 2,46 2,75 9,83 - - -

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in tüm finansal varlık ve yükümlülükleri sabit faizli olması 
nedeniyle aktif ve pasiflerinin yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri ile likidite riskinde 
açıklanan kalan vadeleri büyük ölçüde aynıdır. Bu sebeple, bu finansal tablo notlarında faiz oranı riski 
ile ilgili ilave bir tablo sunulmamıştır. 

Oransal sınırlara uygunluk 

10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in 23. maddesine göre 
tüketici finansmanı şirketlerinin kullandırdığı krediler özkaynaklarının 30 katını aşmamalıdır. Şirket 
yönetiminin BDDK Banka Dışı Mali Kurumlar Gözetim Sistemi’ne yaptığı raporlamaya göre  
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in kullandırdığı krediler bakiyesi Şirket öz kaynaklarının 14,98 
(2011: Bulunmamaktadır) katı olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihli 
finansal tablolarında ilgili kredi sınırları aşılmamaktadır. 

20 - FİNANSAL ARAÇLAR 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Aşağıdaki tabloda, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri dışındaki değerleriyle taşınan finansal 
araçların kayıtlı değeri ve gerçeğe uygun değerlerinin karşılaştırılması yer almaktadır. 

  Defter değeri   Gerçeğe uygun değer 
2012 2011 2012 2011

Finansman kredileri 95.090 - 96.535 -
Alınan krediler 96.506 - 97.757 - 
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20 - FİNANSAL ARAÇLAR 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 

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

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

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

Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, gerçeğe uygun değeriyle finansal tablolara 
yansıtılan finansal varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

21 - HİSSE BAŞINA ZARAR 

2012 2011

Cari yıl zararı (1.382) (46)

Hisse sayısı (ağırlıklı ortalama olarak) 7.500 7.500 

Hisse başına düşen zarar (0,18) (0,01) 

22 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket’in net özkaynak toplam tutarı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla BDDK tarafından Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri için belirlenen asgari özkaynak tutarının altına düşmüş 
bulunmaktadır. Buna istinaden Şirket’in 11 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu 
toplantısında, 7.500 TL olan şirket sermayesinin nakden 1.750 TL artırılarak 9.250 TL’ye 
yükseltilmesine karar verilmiştir. Gerçekleştirilen sermaye artışına BDDK tarafından 20 Mart 2013 
tarihli ve 32521522.136.23-73/3 sayılı yazı ile izin verilmiştir Artırımına karar verilen 1.750 TL 
tutarındaki sermayenin tamamı 29 Mart 2013 tarihinde nakit olarak ödenmiştir. 

……………………….


