
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karşılaşılabilecek konular nelerdir? 
 

Normal hesap dönemi uygulayan işletmeler (diğer bir ifadeyle 
takvim yılını esas alanlar) için, 2020 ara dönem finansal 
raporları, COVID-19 pandemisinin etkilerinin finansal tablolara 
yansıtıldığı ilk raporlama dönemi olacaktır. Dolayısıyla varlık ve 
yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin ölçümü ve 
muhasebeleştirilmesi etkilenecektir. 

 
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı, genel 
olarak tüm olay ve işlemlerin her bir ara dönemin ayrı bir 
bağımsız bir dönem gibi kabul edilerek muhasebeleştirilmesini 
ve ölçülmesini gerektirir. Diğer bir ifadeyle, ara dönem finansal 
raporları için genellikle muhasebeleştirme veya ölçme 
muafiyetinden söz edilemez. [KPMG Insights 5.9.80.10] 

 

Ara döneme ilişkin özet finansal tablolar (bundan böyle "ara 
dönem finansal tablolar" olarak anılacaktır) genellikle en son 
yıllık raporlama döneminden itibaren yapılan değişikliklere 
odaklanır. İşletmelerin finansal durumu ve faaliyet 
sonuçlarında en son yıllık raporlama döneminden sonra 
meydana gelen değişikliklerin anlaşılması açısından önemli 
nitelikteki işlem ve olaylara ilişkin açıklamalara ara dönem 
finansal raporlarına dâhil edilir. 

Söz konusu olaylar ve işlemlerle ilgili açıklanan bilgilerle, en 
son yıllık finansal raporda sunulan bilgilerin güncellenmesi 
sağlanır. Hızla değişen ekonomik görünüm ve ticaret koşulları 
göz önünde bulundurulduğunda, 2020 ara dönem finansal 
tablolarında yer verilecek bilgiler, çoğu şirket için, en son yıllık 
finansal raporlardan bu yana gerçekleşen olağan 
güncellemelerden daha fazlasını içerebilir. [UMS 34.15] 

Koşullardaki değişikliklerden ötürü, en son yıllık finansal 
tablolarda yer verilen önemli nitelikteki işlem ve olaylara ilişkin 
açıklamaların geçerliliğin ve uygunluğun mevcut durumda 
azalması halinde, işletmenin ara dönem finansal tablolarında 
ek açıklamalar sunmayı değerlendirmesi gerekir. [KPMG 
Insights 5.9.30.10] 

 
Diğer UFRS’ler ile öngörülen pek çok açıklamanın ara dönem 
finansal tablolarda sunulması zorunlu olmamakla birlikte, 
mevcut koşullarda işletmelerin ara dönem finansal tablo 
kullanıcılarına ilgili bilgilerin verilmesini sağlamak için söz 
konusu açıklamaları ara dönem finansal tablolarında sunmaları 
gerekebilir. 

 

2020 ara dönem finansal tablolarının hazırlanması, en son yıllık 
finansal tablolardan bu yana gerçekleşen olağan 
güncellemelerden daha fazlasını içerebilir. Bu dönemde, 
yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanıcıları genel 
alışılagelmiş açıklamaların ötesinde bilgilerin açıklanmasını 
bekleyeceklerdir. 

Konulara daha detaylı bakacak olursak 
Ara dönem finansal tablolarda muhasebeleştirme, 
ölçme ve açıklama 

 
Genellikle, finansal tablo kalemlerinin, her bir ara dönem bağımsız 
bir raporlama dönemi gibi kabul edilerek muhasebeleştirilmesi ve 
ölçülmesi gerekir. Ancak gelir vergileri için bazı özel gereklilikler söz 
konusudur. [KPMG Insights 5.9.80.10] 

 
Aşağıda, işletmelerin 2020 ara dönem finansal tablolarını hazırlarken 
dikkat etmeleri gereken bazı kilit alanları ele almaktayız. Hangi 
durumların uygun olup olmadığı işletmelerin özel koşullarına bağlıdır, 
Örneğin, COVID-19'un şirketlerin finansal durumu, performansı ve 
nakit akışları üzerindeki etki düzeyinin her bir şirket özelinde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 
 

İşletmenin sürekliliği 
 

Yönetimin işletmenin sürekliliğine ilişkin değerlendirmesi, mevcut 

koşullardan önemli ölçüde etkilenebilir. 

Yıllık finansal tablolar hazırlanırken süreklilik değerlendirmesine ilişkin 
geçerli olan hususlar, ara dönem finansal tablolar için de geçerlidir. 
Bir işletmenin süreklilik varsayımı ile ilgili belirsizlikleri 
değerlendirirken, yönetim ara dönem finansal tablo tarihinden 
itibaren en az 12 ayı kapsayacak süreçteki mevcut tüm bilgileri 
dikkate almalıdır. 

 
Örneğin, normal hesap dönemine tabi bir işletme 31 Mart 2020 
tarihinde üç aylık ara dönem finansal tablolarını hazırladığında, 31 
Mart 2021 tarihine kadar devam eden süreklilik varsayımının uygun 
olup olmadığının değerlendirilmesinde ilgili tüm bilgileri dikkate 
almalıdır. [KPMG Insights 5.9.10.30, 35] 

 
Ara dönem finansal tabloların yayımlanması için onaylandığı tarihte, 
işletmenin sürekliliğine ilişkin ciddi bir belirsizlik varsa, söz konusu 
belirsizlik ara dönem finansal tablolarda açıklanmalıdır. Durumun en 
son yıllık finansal tablolarda açıklanmış olması, ara dönemde 
açıklanması gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. 

 
Buna ek olarak, yönetimin herhangi bir belirsizlik olmadığı sonucuna 
vardığı, ancak bu sonuca varılmasının önemli yönetim yargısı içerdiği 
durumlarda (“ekonomik belirsizlik nedeniyle zorluklarla karşılaşmakla 
birlikte, işletmenin süreci atlatabileceğinin yönetim tarafından 
öngörüldüğü durumlarda”) yine açıklama yapılması gereklidir. [KPMG 
Insights 1.2.80, 5.9.10.38] 

 

Covid-19’un ara dönem 
finansal tablolara etkileri 



Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü 

 
Ara dönem raporlama tarihinde finansal olmayan varlıklarda 
değer düşüklüğüne ilişkin göstergelerin gözden geçirilmesi ve 
yapılması gerekli olması durumda değer düşüklüğü testlerinden 
elde edilen sonuçlar, dönem sonu raporlama tarihinde olduğu 
gibi değerlendirilir. [KPMG Insights 5.9.200.10] 

 

İşletmeler, en son yıllık finansal tablolarını hazırlarken UMS 36 
Varlıklarda Değer Düşüklüğü kapsamında şerefiye ve maddi 
olmayan duran varlıklarını değer düşüklüğü testine tabi tutmuş 
olabilirler. Ancak, mevcut ekonomik koşullar göz önünde 
bulundurulduğunda, ara dönem raporlama tarihinde bu varlıkların 
değer düşüklüğü açısından tekrar test edilmesini gerektiren 
göstergeler mevcut olabilir. 

 
İşletmenin finansal olmayan varlıkları ile ilgili olarak önemli 
tutarlarda değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirmesi halinde, 
ara dönem finansal raporlarında değer düşüklüğü ile ilgili olarak 
bir açıklama ve en son yıllık finansal tablolarında bu hususta yer 
almış olduğu bilgilere yönelik güncelleme sunmalıdır. Bu 
hususlarla ilgili dikkate alınması gereken ilgili rehberliği UMS 36 
sağlamaktadır. [UMS 34.15B (b), 15C] 

 
 

Maddi duran varlıklar (MDV) ve maddi olmayan 
duran varlıklar (MODV) 

 
Şirketler -en azından- her hesap dönemi sonunda bir varlığın 
kalıntı değerini ve faydalı ömrünü gözden geçirmelidir. [UMS 
16.51]. 

 

Mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, söz konusu 
varlıklar için işletmenin kullanım veya elde tutma stratejisinin 
değişmesi halinde, ara dönemde bu tahminlerin yeniden 
değerlendirilmesi gerekebilir. [UMS 16.51, 38.104] 

 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğünün 

sürekliliği varsayımı için de geçerli midir? 

 
İşletmeler, ara dönemde finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
testini dönem sonu için raporlama tarihinde uygulanan aynı ilke 
ve kriterlerle uygular. 

 
Bir işletmenin, finansal varlıkları üzerinde önemli bir değer 
düşüklüğü zararı muhasebeleştirmesi halinde, ara dönem 
finansal tablolarında, en son yıllık finansal tablolarında yer alan 
ilgili bilgilere ilişkin bir açıklama ve güncelleme sunmalıdır. 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, bu bağlamda dikkate 
alınması gereken uygun açıklamaları ve rehberliği 
sağlamaktadır. [UMS 34.15B (b), 15C] 

Gerçeğe uygun değer ölçümü 
 

Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen varlıkların (örneğin, yatırım 
amaçlı gayrimenkuller) defter değeri ara dönem finansal 
raporlama tarihinde belirlenir. 

 

Mevcut koşullarda, önemli düzeyde gözlemlenebilir olmayan 
girdilerin kullanıldığı bir değerleme yapılması normalden daha 
zorlu hale gelmiştir ve piyasa değişkenliği göz önüne 
alındığında, bir önceki yıllık raporlama tarihindeki bakiyelerin baz 
alındığı tahminler artık uygun olmayabilir. 
İşletmelerin, piyasa fiyatı bulunmayan varlıkların gerçeğe uygun 
değerini belirlemek için şirket dışından (bağımsız) değerleme 
uzmanları ile çalışmayı değerlendirmesi gerekebilir. Ancak bu 
şekilde, yeniden değerleme modeli ile değerlenen MDV’ler ve 
kullanım hakkı varlıkları ile yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi 
finansal olmayan varlıkların gerçeğe uygun değerleri 
belirlenebilecektir. UMS 34 uyarınca, gerçeğe uygun değer 
ölçümü için gerekli özel açıklamaların sunulması gerekmektedir. 

 
 
 

Çalışanlara sağlanan faydalar ve işveren 
yükümlülükleri üzerindeki etki 

 
Tanımlanmış net fayda yükümlülüklerinin / varlıklarının yeniden 
ölçülmesi: Ara dönem finansal tablo hazırlayan işletmeler, 
tanımlanmış net fayda yükümlülüklerinin / varlıklarının yeniden 
ölçülmesinin gerekli olup olmadığını değerlendirmelidir. 

 
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar kapsamında yeniden 

ölçümler oluştuğu dönemde muhasebeleştirilir. Bu nedenle, ara 
dönem raporlama tarihindeki düzeltmelerin önemli olduğu 
değerlendirilirse, ilgili tarihte muhasebeleştirilmeleri gerekir. 

 
Aktüeryal değerlemeler: Emeklilik fon planında bir değişikliği, 
iptal/ kısaltma veya yapılan ödemenin muhasebeleştirilmesi 
durumunda, fon varlık ve yükümlülüklerinin cari bir ölçümü 
gereklidir. Ayrıca, önemli piyasa dalgalanmaları güncel aktüeryal 
değerleme ihtiyacı oluşturabilir. [UMS 34.IE.B9, KPMG Insights 
4.4.360, 5.9.150] 

 
 

Stoklar 
 

Net gerçekleşebilir değer: UMS 2 Stoklar uyarınca, bir 
işletmenin stoklarını maliyet veya net gerçekleşebilir değerin 
düşük olanı ile ölçmesi ve ara dönem raporlama tarihinde net 
gerçekleşebilir değer tahminlerini güncellemesi gereklidir. 
COVID-19 pandemisi söz konusu tahmini etkileyebilir. [UMS 
34.IE.B25] 

 
Değer düşüklüğü zararları: İşletme, stoklarını ara dönem 
raporlama tarihinde net gerçekleşebilir değerine indirgemesi 
halinde, ortaya çıkan zararların hemen muhasebeleştirilmesi 
gerekir. İşletmenin yıllık raporlama tarihine kadar ilgili stokları 
yenileme veya maliyete yüklemesi beklendiğinden, 
muhasebeleştirilmesi ertelenmez. [KPMG Insights 5.9.90] 

 
İşletmelerin, stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesi 
veya değer düşüklüğü iptallerini ara dönem finansal raporlarında 
açıklamaları gerekmektedir. [UMS 34.15B (a)] 
. 



Gelir vergileri 
 

Efektif vergi oranı: 

 
UMS 34 uyarınca, her bir ara dönem için, hesap döneminin 
tamamı için beklenen yıllık vergi oranlarının ağırlıklı ortalamasına 
ilişkin en iyi tahmin esas alınarak gelir vergisi gideri 
muhasebeleştirilir. 

 
COVID-19 pandemisinin neden olduğu daha önce benzeri 
görülmemiş zorluklar, işletmelerin yıllık efektif vergi oranlarını 
güvenilir bir şekilde tahmin edemeyecekleri sonucuna 
varmalarına neden olbilir. Bu durumda, efektif oran, yıllık vergi 
oranlarının ağırlıklı ortalamasına ilişkin en iyi tahmini yansıtmalıdır. 
[UMS 34.30 (c), KPMG Insights 5.9.160.80] 

 
Vergi indirimleri: 

 
COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde 
ülkeler belirli gelir türlerini esas alan vergi indirimleri, ek vergi 
indirimleri, indirimli vergi oranı veya geçmiş yıl zararlarının 
kullanılmasına ilişkin sürelerin uzatılması gibi uygulamalara 
başvurabilir. İşletmeler, ara dönemde belirli olaylara ilişkin bir 
defaya mahsus gerçekleşen vergi indirimini, yıllık efektif vergi 
oranı tahminlerine yansıtmaktan ziyade gerçekleştiği dönemde 
muhasebeleştirir. 

 
Buna karşın, ara dönemde yürürlüğe giren vergi oranı değişikliği 
bir defaya mahsus gerçekleşen bir olay olarak ilgili ara dönemde 
muhasebeleştirilebilir veya tahmini yıllık efektif vergi oranında bir 
düzeltme olarak yıllık raporlama döneminin geri kalanına 
yayılabilir. [UMS 34.IE.B19, KPMG Insights 5.9.160.30–35] 

 
Ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliği: 

 
Ertelenmiş vergi varlığı, gelecekte vergilendirilebilir kârların 
oluşmasının muhtemel olması koşuluyla, indirilebilir geçici farklar 
ve kullanılmayan mali zararlar (vergi indirimleri) için 
muhasebeleştirilir. COVID-19 pandemisi, bir işletmenin 
gelecekte elde edilmesi öngörülen vergilendirilebilir kâr 
tahminlerini etkileyebilir. Bunun sonucunda, ertelenmiş vergi 
varlıklarının ara dönem raporlama tarihinde muhasebeleştirilmesi 
etkilenebilir. 

 
 

Raporlama tarihinden sonraki olaylar 
 

Tanımlanmış net fayda yükümlülüklerinin / varlıklarının yeniden 
Yayımlanmak üzere onaylanma tarihi: Mevcut piyasa koşullarında, 
işletmeler ara dönem finansal tabloların yayımlanması için hangi 
tarihte onaylandığına ve bu onayın kim tarafından verildiğine 
ilişkin açıklamaları değerlendirmelidir. Yapılacak bu 
değerlendirme, UMS 34 tarafından özellikle zorunlu tutulmamış 
olmakla birlikte, finansal tablo kullanıcıları tarafından raporlama 
tarihinden sonra meydana gelen herhangi bir olayın ara dönem 
finansal tablolarda neden açıklanmadığı veya düzeltilmediği 
hususunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. [UMS 
10.17-18]. 

 
Düzeltme gerektiren olay veya düzeltme gerektirmeyen olay 
ayrımı: İşletme, ara dönem raporlama tarihinden sonra ortaya 
çıkan ancak ara dönem finansal tablolarına yansıtılmayan olayları 
açıklar. Ara dönem finansal tablolarına yansıtılacak (düzeltme 
gerektiren) veya açıklama olarak yer verilecek (düzeltme 
gerektirmeyen) olayların belirlenmesi yönetimin muhakemesini 
gerektirebilir. [UMS 34.16A (h)] 

Olağan olmayan kalemler 
 

İşletmeler; varlıklar, borçlar, özkaynaklar, nakit akışları veya net 
gelir üzerinde etkisi bulunan ve niteliği, büyüklüğü veya 
gerçekleşme sıklığı açısından süreklilik arz etmeyen (olağan 
olarak karşılaşılmayan) kalemlerin niteliği ve tutarını açıklar. 
[UMS 34.16A (c), KPMG Insights 4.1.100] 

 
Kısa vade / uzun vade sınıflandırması 

 
İşletmeler, ara dönem raporlarında varlık ve yükümlülüklerin kısa 
veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını değerlendirmelidirler. 
Örneğin, ara dönem raporlama tarihinde, talep üzerine geri 
ödenebilir bir krediye ilişkin finansal taahhütlerin ihlal edilmesi 
halinde, şirketin ara dönem raporlama tarihinden önce feragat 
almaması durumunda, ilgili kredinin kısa vadeli olarak 
sınıflandırılması gerekir. 

 
İşletmelerin, borçların zamanında ödenmesinde temerrüde 
düşülmesi veya raporlama dönemi sonunda veya öncesinde 
feragat edilmemiş olan bir borç anlaşmasının gereklerinin yerine 
getirilmemesi durumlarını açıklamaları gerekmektedir. [UMS 
34.15B (i)] 

 
 

 
Ek finansal tablo kalemleri 

 
Ara dönem finansal tablolar genellikle en son yıllık finansal 
tablolarda yer alan başlık ve alt toplamları içerir. Bununla birlikte, 
mevcut koşullar göz önüne alındığında, şirketler kullanıcılar için 
faydalı olabileceğini düşünmeleri halinde, ara dönem finansal 
tablolarında ek kalemlere yer verilmesini değerlendirebilirler 
(örneğin devlet teşviklerinin sunumu). [UMS 34.10] 



Açıklamalar 
 

İşletmeler, mevcut piyasa koşullarında, UMS 34’ün gerektirdiği 
asgari açıklamaların ara dönem finansal performanslarının, 
finansal durumlarının ve nakit akışlarının anlaşılması ile ilgili olan 
ek açıklamalarla desteklendiğinden emin olmalıdır: 

 
• UMS 1 uyarınca açıklanması gereken tahmin belirsizliklerinin 
yanı sıra yönetim tarafından yapılan önemli yargı ve 
varsayımlardaki değişiklikler hakkında ve 

 
• COVID-19 pandemisinin ara dönem finansal durum, 
performans ve nakit akışları üzerindeki etkisine ilişkin kapsamlı 
açıklamalar. [UMS 34.15, 15B (d), 15C, UMS 1.17 (b) - (c), 122, 
125] 

 
UMS 34, finansal varlıklar ve / veya finansal yükümlülükler için 
diğer özel açıklama hükümleri içermektedir. [UMS 34.15B (h), 
(k), (1), 16A (j)] 

 
Bazı düzenleyici otoriteler, son ekonomik değişikliklerin 
büyüklüğü göz önüne alındığında, şirketlerin ara dönem finansal 
tablolarında yatırımcılara yönelik, yıllık finansal raporlama 
tarihinden itibaren meydana gelen önemli olay ve işlemleri 
anlamaları için yeterli açıklama sunmaları gerektiğini 
vurgulamıştır. [UMS 34.15B, 16A] 

 
İşletmeler, yatırımcı ve diğer kullanıcıların genel alışılagelmiş 
açıklamaların ötesinde bilgi bekleyeceklerini göz önünde 
bulundurarak 2020 ara dönem finansal tablolarının yeterli bilgi 
sunup sunmadığını değerlendirmelidir. Kullanıcıların en son yıllık 
finansal tablolara erişimi olduğu varsayımına dayanarak, 
açıklamaların özet bir şekilde yapılması veya açıklama 
yapılmaması, 2019 dönem sonu finansal tablolarında açıklanan 
bilgilerin mevcut koşullarda değişebileceği gerçeğinden 
hareketle uygun olmayabilir. 

Yönetim tarafından atılması gereken adımlar 
 

İşletmeler, mevcut piyasa koşullarında, UMS 34’ün gerektirdiği 
asgari açıklamaların ara dönem finansal performanslarının, 
finansal durumlarının ve nakit akışlarının anlaşılması ile ilgili olan 
ek açıklamalarla desteklendiğinden emin olmalıdır: 

 
• Ara dönem raporlama tarihinde, işletmenin sürekliliğine ilişkin 
varsayımınızı değerlendirin. 
• Son yıllık finansal tablolarda açıklanan bilgilerin halihazırda 
geçerli olup olmadığını değerlendirin. Uygun olmayan 
açıklamalar yerine, güncellenmiş açıklamalar sunun. 
• COVID-19 pandemisinin ara dönem finansal tablolardaki 
etkilerini, özellikle de belirsizliklerin gerekli tüm tahmin ve 
yargılara yansıtılıp yansıtılmadığını değerlendirin. 
• Ara dönem finansal tablolarda yer alan dipnot ve 
açıklamaların, kullanıcıların yıllık raporlama tarihinden itibaren 
meydana gelen önemli olay ve işlemleri anlamaları için yeterli 
olup olmadığını değerlendirin. 
• Ara dönem finansal tablo kullanıcılarının COVID-19 
pandemisinin işletmenin finansal durumu ve performansı 
üzerindeki genel etkisini anlamalarını sağlamak için ek 
açıklamalar sunun. 
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