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UFRS 9
Finansal Araçlara ve Genel Finansal Riskten
Korunma Muhasebesine ilişkin gelişmeler ve UMSK
görüşleri
Finansal Araçlara ve Genel Finansal Riskten Korunma Muhasebesine ilişkin
gelişmeler ve UMSK görüşlerini içeren yayınımızı sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve FASB (Finansal Muhasebe
Standartları Kurulu) Temmuz 2012 tarihinde UFRS 9 “Finansal araçların
sınıflandırılması ve ölçümü” konusundaki müşterek görüşmelerini tamamlamıştır.
Bu toplantılar sonucunda alınan başlıca kararlara değindiğimiz yayınımızda, ek
olarak finansal araçlara ve Genel finansal riskten korunma muhasebesine ilişkin
son gelişmeler ile UMSK projelerine ilişkin takvimi de bulabilirsiniz.
Bu konularda hazırlıklı olabilmek için öngörülen degişikliklerin etkilerinin
değerlendirilmesi ve değişikliklerin doğru ve zamanında uygulanabilmesi icin
planlı olarak hareket etmenin büyük önem taşıdığına inanmaktayız.
Konuyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa sizlere yardımcı olmaktan
büyük memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,

Zeynep Deldağ

Fatma Ebru Yücel

Ernst & Young Türkiye
Sorumlu ortak – Denetim Bölümü
Finansal Hizmetler Sektörü

Ernst & Young Türkiye
Sorumlu ortak – Denetim Bölümü
Finansal Hizmetler Sektörü

UFRS 9 Finansal Araçlar ile Genel Finansal Riskten Korunma Muhasebesine ilişkin gelişmeler ve UMSK görüşleri

1

UFRS 9: Finansal Araçlara ilişkin
gelişmeler ve UMSK görüşleri
Bilinmesi gerekenler
UMSK, Eylül ayında aşağıdaki konuları geçici olarak karara bağlamıştır:
• İşletmelerin UFRS 9’u bütünü ile erken uygulama zorunluluğu olmadan, kendi
kredi risklerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan gerçeğe uygun
değer kazanç ve kayıplarının sunumuna ilişkin şartları erken uygulamalarına
izin veren bir değişiklik teklifi sunulması.
•►

UFRS 9 standardının ilk uygulandığı dönemde, işletmelerin UMS 8’in 28 (f)
Paragrafı uyarınca yükümlü oldukları açıklamalardan muaf tutulması.

•►

UFRS 9 tamamlandıktan ve nihai standart yayınlandıktan altı ay sonra,
UFRS 9'un önceki versiyonlarının erken uygulanmasına izin verilmemesi.

Genel bakış
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve FASB (ABD Finansal
Muhasebe Standartları Kurulu) [Kurullar], 2012’nin Temmuz ayında finansal
araçların sınıflandırılması ve ölçümü konusundaki müşterek görüşmelerini 1
tamamlamıştır. Bu görüşmelerin neticesinde Kurulların borçlanma araçlarının
sınıflandırılması ve ölçümüne dair yaklaşımlarında kayda değer düzeyde bir
yakınsama sağlanmıştır.
UMSK, Eylül ayındaki toplantısında UFRS 9 standardındaki sınırlı değişikliklere
ilişkin projesi kapsamındaki müzakerelerini büyük ölçüde sonuçlandırmıştır.
Toplantıda alınan başlıca kararlara bu çalışmada yer verilmektedir. Önceki
toplantılarda aldığı kararlar ise Ek’de özetlenmektedir. Burada bahsi geçen tüm
kararlar geçici mahiyette olup, değişikliğe tabidir.

1 2012’nin Ocak ayında, Kurullar sınıflandırma ve ölçüm modelleri arasındaki temel farklılıkları azaltmak amacıyla bazı maddeleri birlikte tekrar görüşmeye karar verdiler.
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Kredi riskinden kaynaklanan kazanç ve
kayıpların sunumuna ilişkin şartların
erken uygulanmasına izin verilmesi
UFRS 9 (2010) 2 gerceğe uygun değer opsiyonu uyarınca
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılan bir finansal borcun gerçeğe
uygun değerinde oluşan ve söz konusu borcun işletmenin
kendi kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle
ilişkilendirilebilen değişim tutarının diğer kapsamlı
gelirde 3 muhasebeleştirilmesini öngörmektedir.
Ayrıca, diğer kapsamlı gelirde sunulan tutarların sonradan
kâr veya zarara sınıflandırılmasına izin verilmemektedir.
Halen işletmelere UFRS 9 (2009) veya UFRS 9 (2010)
versiyonlarından birini erken uygulama opsiyonu
tanınmaktadır. Ancak UFRS 9 (2010), finansal
borçların yanısıra , UFRS 9 (2009) versiyonundaki ,
finansal varlıkların sınıflandırma ve ölçüm şartlarını
da kapsamaktadır. Bu nedenle, UFRS 9 (2010)’u erken
uygulamayı seçerek "kendi kredi" riski ile bağlantılı
şartlardan yararlanmak isteyen bir işletmenin, UFRS 9
(2010)’u bütünü ile (finansal varlıkların sınıflandırma
ve ölçüm şartlarını da yerine getirerek) uygulaması
gerekmektedir.
UFRS 9’daki sınıflandırma ve ölçüm şartlarının yeniden
müzakereye açılması nedeniyle, işletmeler büyük bir
olasılıkla bu sınırlı değişiklikler tamamlanmadan önce erken
uygulama seçeneğini dikkate almayacaklardır. Ayrıca, Kurul
2012’nin Temmuz ayında UFRS 9 projesinin farklı fazları
(sınıflandırma ve ölçüme ilişkin sınırlı iyileştirmeler, değer
düşüklüğü ve genel riskten korunma muhasebesi ) nihai
hale getirildikten sonra, işletmelerin UFRS 9’un önceki
versiyonlarını erken uygulamalarına izin verilmeyeceğini
geçici olarak karara bağlamıştır. 4

Bu karar, işletmelerin revize edilen sınıflandırma, ölçüm
ve kredi riski ile bağlantılı maddeleri uygulayabilmeleri için
UFRS 9 standardının bütünü ile nihai hale getirilmesini
beklemelerini gerektirmektedir. UFRS 9’daki değer
düşüklüğüne ilişkin şartları uygulamanın kayda değer
düzeyde bir hazırlık süresi gerektireceği öngörülmektedir.
Sonuç olarak, işletmeler "kendi kredi" riski ile bağlantılı olan
şartlardan 2015 yılından önce yararlanamayabileceklerdir.
İlgili tarafların sürekli olarak gündeme getirdikleri taleplere
cevaben, UMSK işletmelerin UFRS 9 standardını bütünü
ile uygulama zorunluluğu olmadan, yalnızca "kendi kredi"
riskleri ile bağlantılı şartları erken uygulamalarına izin
verecek bir değişiklik teklifi sunmaya karar vermiştir.
Sonuç olarak UFRS 9’un zorunlu yürürlük tarihine kadar,
işletmeler diğer finansal araçlarını UMS39 uyarınca
muhasebeleştirmeye devam ederken, kendi kredi riskine
ilişkin muhasebeleştirme yöntemlerini değiştirme
seçeneğini elde etmiş olacaklardır.
UMSK, UFRS 9’un 2013 yılının sonuna kadar tüm fazlarıyla
tamamlanması hedefiyle uyguladığı iş planı çerçevesinde,
rahatlık sağlayacak olan bu değişikliği UFRS 9 (2010)’a
ilişkin ayrı bir değişiklik metni olarak yayınlamak yerine,
UFRS 9’un nihai metnine dâhil etmeyi planlamaktadır.
Ancak projenin bitiş tarihi 2013 yıl sonundan daha ileri
bir tarihe ertelenirse, Kurul bu değişikliği UFRS 9 (2010)
versiyonuna dâhil etmeyi düşünebilir.

2 Paragraflar: 5.7.7 – 5.7.9.
3 Borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin sunumunun yanlış bir muhasebe eşleşmesi yaratması veya uyumsuzluğu artırması durumunda, UFRS 9 (2010) uyarınca söz konusu borca
ilişkin bütün kazanç veya kayıplar kâr veya zararda muhasebeleştirilmelidir. Ancak bu durum çok ender olarak söz konusu olabilecektir.
4 UFRS 9 standardı bütünü ile yayınlanmadan önce, standardın önceki bir versiyonunu uygulayan işletmeler zorunlu yürürlük tarihine kadar aynı versiyonu uygulamaya devam edebileceklerdir.
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Geçişle ilgili diğer konular
UMSK 2011 yılının Aralık ayında UFRS 9’un sınıflandırma
ve ölçüm fazının yürürlük tarihini ve geçişle ilgili zorunlu
kamuoyu açıklamalarını değiştirdiği zaman, UMS 8’in
şartlarının revize edilmediğini belirtmişti. Ancak, o tarihte
UMSK, UFRS 9 ve UMS 8 arasındaki geçişmeleri detaylı
olarak müzakere etmemişti.
UMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca bir standardı ilk
uygulamanın cari ve geçmiş dönem finansal tablolarına
etkisi olduğu hallerde, işletme cari ve sunulan her bir
önceki dönem için, etkilenen tüm finansal tablo kalemleri
ile ilgili düzeltme tutarlarını sunmalıdır. İlgili taraflar
Kurul’a UMS 8 uyarınca açıklanması öngörülen tutarların
önceki muhasebe politikası uyarınca raporlanmış olsaydı
raporlanacak tutarlar olup olmadığını; başka bir deyişle, a)
eğer geçişte geçmişe yönelik olarak yeniden düzeltilmesi
zorunlu değilse, önceki dönemler için uygulanan yeni
politika uyarınca mı ve/veya b) cari dönem için uygulanan
önceki yöntem uyarınca mı raporlanacağını sormuşlardır.

Bu kararla tutarlı olarak, UMSK Temmuz 2012’de aldığı
geçici kararı yeniden değerlendirmiş ve UFRS 9’un ilk
uygulandığı dönemde, UMS 39’daki değer düşüklüğü
modeline uygun olarak raporlanmış olacak olan cari dönem
tutarlarının açıklanmasına gerek olmadığına karar vermiştir.
Bunun yerine, UFRS 9’un ilk uygulandığı tarihte, UMS 39
uyarınca ayrılmış olan kapanış değer düşüklüğü karşılıkları
ile UFRS 9 uyarınca ayrılan açılış değer düşüklüğü
karşılıklarının ölçüm sınıflarına göre karşılaştırılmasına, söz
konusu tarihte yeniden sınıflandırmaların karşılık hesapları
üzerindeki etkileri ayrı gösterilecek sekilde, olanak
sağlayacak bir açıklama yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Sonraki Adımlar
UMSK bu değişikliklere yönelik taslak metin için oylama
sürecinin başlatılması yönünde ekibine talimat vermiştir.
Taslak metnin Kasım 2012’de yayınlanacağı ve 120 gün
süreyle yoruma açılacağı tahmin edilmektedir.

Aslında, bu soru yürürlük tarihleri ve geçiş yöntemlerine
ilişkin olarak devam eden projede daha geniş bir biçimde
ele alınmasına rağmen, UMSK finansal araçların yeni
sınıflandırma ve ölçüm şartlarının ilk uygulandığı
dönemdeki açıklama yükümlülüklerini netleştirmeye karar
vermiştir.

UFRS 9’un aşamalı olarak erken
uygulanması
UMSK, 2012’nin Temmuz ayında, UFRS 9’un bütün fazları
tamamlandıktan ve nihai standart metni yayınlandıktan
sonra, işletmelerin önceki versiyonları erken uygulamalarına
izin verilmeyeceğini karara bağlamıştır. İşletmelere ancak
UFRS 9’u bütünü ile erken uygulama seçeneği tanınacaktır.
Teklif edilen bu değişiklik derhal yürürlüğe girseydi, önceki
versiyonları erken uygulama hakkı derhal ortadan kalkardı.
Bu durum da UFRS 9 nihai hale getirilmeden önce standardı
erken uygulamak için hazırlık yapan işletmelerin aleyhine
olur ve belirsizliklere yol açardı.
UFRS 9’u erken uygulayan işletmelere aleyhte bir durum
yaratmak istemediğini her fırsatta ifade eden ve UFRS
9’daki sınırlı değişikliklere ilişkin projeden kaynaklanan
sorunları minimize etmek isteyen UMSK, UFRS 9
bütünü ile yayınlandıktan ancak altı ay sonra başlayan
raporlama dönemlerinde önceki versiyonların erken
uygulanamayacağını karara bağlamıştır.

UMSK, UFRS 9’un ilk uygulandığı dönemde, daha önceki
dönemlerde raporlanan tutarların, UFRS 9’un sınıflandırma
ve ölçüm modeline uygun olarak açıklanmasının gerekli
olmadığına karar vermiştir. Cari dönem tutarları için de UMS
39 ' e uygun olan tutarların açıklanması gerekmeyecektir.
UMSK bu kararı alırken diğer faktörlerin yanı sıra, bu
açıklamaların finansal tablo kullanıcılarına yararlı bilgiler
sağlayıp sağlamayacağını, geçişle ilgili mevcut açıklama
yükümlülüklerinin geçişin etkilerinin değerlendirilmesi için
yeterli olup olmayacağını ve bu açıklamaların maliyetini
dikkate almıştır.

4
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Ek:
Sınıflandırma ve ölçüm konularında daha önceki
toplantılarda alınan başlıca kararlar hakkında özet
bilgiler :
5

Sözleşmeye bağlı nakit akışının değerlendirilmesi
Kurullar Şubat 2012 tarihinde, sınıflandırma ve ölçüm modellerindeki nakit akışı
değerlendirme kıstaslarını uyumlu hale getirmeye karar vermişlerdir.
Bu değişiklik önerisi uyarınca, bir işletme, sözleşme hükümlerinin finansal
aracın ömrü boyunca yalnızca anapara ve faiz ödemelerinin yapılmasına
yönelik nakit akışlarına yol açıp açmadığını belirlerken; anapara, paranın
zaman değeri ve kredi riski arasındaki ekonomik ilişkinin önemsiz olarak
nitelendirilemeyecek bir düzeyde değişip değişmediğini değerlendirmelidir.

“İtfa edilmiş maliyet” yönetim modelinin değerlendirilmesi
Nisan 2012 tarihinde, Kurullar, sözleşmeye bağlı nakit akış özellikleri testininin
şartlarını sağlayan finansal varlıkların, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının
tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulması halinde
itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülebileceğini karara bağlamıştır (UFRS
9’daki yaklaşım). Kurullar finansal varlıkların itfa edilmiş maliyetleri üzerinden
ölçülmelerine izin verilmeyen şartlar hakkında ek uygulama rehberinin
hazırlanmasına karar vermişlerdir.

Finansal araçların ayrıştırılması
Nisan 2012’de, Kurullar ilgili sözleşme hükümleri yalnızca anapara ve faiz
ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol açmayan finansal
varlıkların ‘saklı türev ürün’ ve ‘asal sözleşme’ olarak ayrıştırılamayacağına
karar vermiştir (UFRS 9’daki yaklaşımla tutarlı olarak).

Borçlanma araçları için yeni bir ölçüm
kategorisinin tanımlanması

Finansal araçların farklı ölçüm kategorileri
altında yeniden sınıflandırılması

2012’nin Mayıs ayında, Kurullar ilk muhasebeleştirme
tarihinde sözleşme hükümleri sadece anapara ve faiz
ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol açan
finansal varlıkların, işletmenin yönetim modelinin (a)
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsili ve aynı zamanda
(b) finansal varlığın satışı amacıyla tutulması olması
durumunda , ‘gerçeğe uygun değer farkının diğer kapsamlı
gelire yansıtılarak ölçülen’ olarak sınıflandırılmasını teklif
etmeyi kararlaştırmıştır. Yönetim modeli araç bazında
değil, toplu olarak değerlendirilecektir.

Mayıs 2012’de, Kurullar finansal varlıkların yönetim
modelinin değişmesi halinde, ileriye dönük olarak
yeniden sınıflandırma yapılması gerektiği konusunda
mutabık kalmışlardır. Yeniden sınıflandırma yapılmasını
gerektirecek yönetim modeli değişikliklerinin çok ender
olacağı öngörülmektedir.

Kurullar aynı zamanda ‘gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan’ yönetim
modelinin şartlarını sağlayan faaliyet tiplerine ilişkin
uygulama rehberinin hazırlanmasına karar vermiştir.
Kurullar, sözleşmeye bağlı nakit akışı kriterini karşılayan,
ancak yönetim modeli itfa edilmiş maliyet üzerinden
veya gerçeğe uygun değer farkını diğer kapsamlı gelire
yansıtarak ölçme kriterini karşılamayan finansal varlıkların
kalıntı kategori olarak ‘gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılarak ölçülen’ altında sınıflandırılması
yönünde mutabık kalmışlardır.
UMSK, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilen finansal varlıklar için, işletmelerin kâr
veya zararda itfa edilmiş maliyet, bilançoda da gerçeğe
uygun değer bilgileri sunmaları gerektiğini de karara
bağlamıştır. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen net
kümülatif gerçeğe uygun değer kazanç ve kayıpları, bu
finansal varlıklar bilanço dışına çıkarıldıkları zaman, kâr
veya zarara sınıflandırılacaklardır.
UMSK, Haziran 2012 tarihinde UFRS 9’daki gerçeğe uygun
değer seçeneğinin, aksi takdirde gerçeğe uygun değer
farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülecek olan
borçlanma araçları için de geçerli olmasını teklif etmeyi
kararlaştırmıştır.

Temmuz 2012’de, Kurullar ölçüm kategorileri arasındaki
yeniden sınıflandırmaların muhasebeleştirilmesine
ilişkin olarak yöndeşik bir yaklaşım üzerinde geçici
bir mutabakat sağlamışlardır. Kalan tek fark "yeniden
sınıflandırma" tarihidir. Ancak bunun da kilit bir fark
olması beklenmemektedir.
UMSK, UFRS 7’deki itfa edilmiş maliyet üzerinden
ölçülen ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanan kategoriler
arasındaki sınıflandırma değişikliklerine ilişkin açıklama
yükümlülüklerinin, gerçeğe uygun değer farkı diğer
kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanan
kategoriye dâhil edilen veya bu kategoriden çıkarılan
finansal araçları da kapsayacak şekilde genişletilmesini
teklif etmeye karar vermiştir.

UFRS 9’un aşamalı olarak erken uygulanması
UMSK, UFRS 9’u uygulayan işletmelerin, UFRS 9 standardı
bütünü ile yayınlandıktan sonra, UFRS 9’u aşamalı olarak
uygulamalarına izin verilmeyeceğini karara bağlamıştır.
UFRS 9’un önceki bir versiyonunu uygulayan işletmeler
(nihai versiyon bütünü ile yayınlanmadan önce) aynı
versiyonu uygulamaya devam edebilecek ve zorunlu
yürürlük tarihine kadar nihai şartları uygulamaları
gerekmeyecektir.

Kurullar aynı zamanda finansal borçların UFRS 9 ve US GAAP’da halen
belirtildiği şekliyle ayrıştırılabileceğine karar vermiştir.
UMSK, "kendi kredi riski" ile bağlantılı olarak UFRS 9’da yer alan
yönlendirmelerin, gerçeğe uygun değer seçeneği uygulanarak, gerçeğe
uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilen finansal borçlar için de geçerli
kalacağını teyit etmiştir.

5 UMSK’nin önceki geçici kararlarına ilişki ayrıntılı bilgiler www.ey.com/ifrs adresindeki UFRS Developments’ın önceki sayılarında yer almaktadır.
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UFRS 9
Genel Finansal Riskten

Genel Bilgiler

Korunma Muhasebesi

•

Taslak metin Aralık 2010’da yayınlandı.

•

Görüş bildirme süresi 9 Mart 2011’de sona erdi.

•

Kurul’un yeniden görüşmeleri Eylül 2011’de tamamlandı.

•

Tartışma Taslağı Eylül 2012’de yayınlandı.

•

Nihai standart metninin 2012’nin ikinci yarısında yayınlanması beklenmektedir.

•

Makro seviyedeki finansal riskten korunma muhasebesi başka bir proje 			
kapsamında ele alınmaktadır.

İncelenmiş Taslak
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Finansal riskten korunma muhasebesinin amacı :

Finansal riskten korunma muhasebesi
uygulama hakkının belirlenmesi

İşletmenin risk yönetimi faaliyetlerinin
etkisini finansal tablolarda sunmak
•
		
		

Finansal riskten korunabilecek kalemlerin
ne olabileceğinden çok risklerin 			
korunmasına ağırlık verilmektedir.

•
		

Daha çok risk ‘finansal riskten korunma 		
konusu kalem’ olarak tanımlanabilecektir.

•
		
		
		

Ekonomik anlamda yapılan riskten
korunma işlemleri, finansal riskten 		
korunma muhasebesi anlamında da 		
uygulanması tartışılmaktadır.

Risk yönetimi stratejisinin ve hedefinin
tanımlanması

Finansal riskten korunma konusu olmaya
uygun kalemlerin ve finansal riskten korunma
araçlarının tespiti

Hayır

1) Finansal riskten korunan kalem ile korunma
aracı arasında ekonomik bir ilişki var mı?
Evet

Evet

2) Gerçeğe uygun değer değişikliklerini esas 		
olarak kredi riski mi etkiliyor?
Hayır

Etkinsizliği
önlemek için,
risk yönetimi
amacıyla
kullanılandan
farklı bir oran
belirlemek
gerekebilir.

Finansal riskten korunma oranı risk yönetimi
amacıyla kullanılan fiili tutarlara dayalı olarak
belirlenmelidir.

Evet

3) Finansal riskten korunma oranı işlemin 		
etkinsizliğine yol açabilecek bir dengesizliği 		
yansıtıyor mu?
Hayır
Biçimsel düzenleme ve dokümantasyon

10

UFRS 9 Finansal Araçlar ile Genel Finansal Riskten Korunma
ilişkin gelişmeler
UMSK görüşleri
UFRSMuhasebesine
9: Finansal Araçlar’a
ilişkinve
gelişmeler
ve UMSK görüşleri
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Finansal riskten korunma konusu kalemler

Etkinliğin değerlendirilmesi ve
yeniden dengeleme

• Kalemler grubu (net pozisyonlar dâhil)

Etkin finansal riskten korunma işlemi

Etkinsizliğin geriye dönük olarak ölçümü ve
kâr veya zararda muhasebeleştirme

• Maruz kalınan risk ve türev ürün birleşimleri

•

Finansal olmayan kalemler ile ilişkilendirilenler de dâhil 		
olmak üzere bileşenler

1) Düzenlenen finansal riskten korunma 		
ilişkisinin risk yönetimi hedefi değişti mi?

• Risk bileşenleri
• Nominal bileşenler (katmanlar)

Hayır
2) Finansal riskten korunma konusu kalem
ile korunma aracı arasındaki ekonomik ilişki
değişmeden devam ediyor mu?

Risk bileşenleri
•

•

•
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3) Ekonomik ilişkiden kaynaklanan gerçeğe
uygun değer değişikliklerini esas olarak
kredi riski mi etkiliyor?

Risk bileşenlerine örnekler:

•

Riskin ayrı olarak belirlenebilir ve güvenli olarak ölçülebilir
olup olmadığının değerlendirmesi ilgili piyasa yapısı dikkate
alınarak yapılır.

UFRS 9 Finansal Araçlar ile Genel Finansal Riskten Korunma Muhasebesine ilişkin gelişmeler ve UMSK görüşleri

Evet

Hayır

Gazyağının fiyatına bağlı özel bir şartlı fiyat maddesi içeren
gaz alım sözleşmesi
Jet yakıtının ham petrol ile ilişkilendirilen bölümü

Hayır

Evet

Bir riskin ayrı olarak belirlenebilen ve güvenli olarak 		
ölçülebilen bölümü finansal riskten korunma konusu kalem
olmaya uygundur.

•
		

Evet

Hayır

4) Finansal riskten korunma oranında 		
etkinsizliğe yol açabilecek bir dengesizlik
var mı?

Yeniden
dengeleme

Evet
Son verme

UFRS 9 Finansal Araçlar ile Genel Finansal Riskten Korunma
ilişkin gelişmeler
UMSK görüşleri
UFRSMuhasebesine
9: Finansal Araçlar’a
ilişkinve
gelişmeler
ve UMSK görüşleri

13

Finansal riskten korunma muhasebesi
modelinin diğer bazı özellikleri
•

•
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Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
özkaynağa dayalı finansal araçlar finansal riskten korunma
konusu kalem olarak tanımlanabilir.
Opsiyonların zaman değeri ve vadeli işlem (forward) 		
sözleşmelerinin forward bileşeni diğer kapsamlı gelirde 		
muhasebeleştirilebilir.

•

Kredi riskinin kredi türev araçları ile finansal riskten 		
korunduğu durumlarda, gerçeğe uygun değer seçeneği 		
uygulanabilir.

•

Risk yönetimi stratejisi ve finansal riskten korunma
muhasebesinin finansal tablolar üzerindeki etkileri 		
açıklanmalıdır.
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Yeni modelin sağlayacağı faydalar
•

Muhasebe yöntemi, uygulanan risk yönetimi tekniklerini 		
yansıtacaktır.

•

İleriye dönük etkinlik analizi yerine niteliksel analiz yapılacaktır.

•

Geriye dönük etkinlik değerlendirmesinin yapılması 			
gerekmeyecektir.

•

Uygulamaya son vermek veya ilişkiyi yeniden düzenlemek 		
yerine yeniden dengeleme yapılabilecektir.

•

Finansal riskten korunan daha çok kalem için finansal riskten
korunma muhasebesi uygulanabilecektir.

UFRS 9 Finansal Araçlar ile Genel Finansal Riskten Korunma Muhasebesine ilişkin gelişmeler ve UMSK görüşleri

15

Contact
Zeynep Deldağ
Ernst & Young Turkey
Partner Assurance
Financial Services Industry
zeynep.deldag@tr.ey.com
+90 212 368 5202

Fatma Ebru Yücel
Ernst & Young Turkey
Partner Assurance
Financial Services Industry
fatos.yucel@tr.ey.com
+90 212 368 5483

Please visit www.ey.com/tr for detailed information.

16

UFRS 9 Finansal Araçlar ile Genel Finansal Riskten Korunma Muhasebesine ilişkin gelişmeler ve UMSK görüşleri

‘Finansal Araçlar’ ile ilgili projelerin takvimi
2009
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2011

2012
İlk Yarı
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UFRS 9’un ve geçişle ilgili kamuoyu açıklamalarının
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