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BOBİ FRS nedir ve hangi Şirketler uygulayacak?

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetime tabi 
olup TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamayan 
işletmelerin münferit ve konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında uygulanması zorunlu finansal raporlama 
standartlarıdır.

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan BOBİ FRS, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

BOBİ FRS ile ne değişecek?

1 Ocak 2018 tarihi öncesinde bağımsız denetime tabi olup TFRS 
uygulamayan işletmeler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarına) veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği) ve İlave Hususlar Kapsamında  Finansal Raporlarını 
hazırlarken; 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında TFRS uygulamayan 
işletmeler BOBİ FRS uygulayacaklardır.

Büyük İşletme ile Orta Boy İşletme Farkı nedir?

AB Direktifleri çerçevesinde orta büyüklükteki işletmeler için genel 
olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük 
işletmelere ise ilave yükümlülükler getirilmiştir. Bu nedenle BOBİ FRS 
içinde büyük ölçek tanımı yapılmıştır. Örneğin büyük işletmeler 
konsolide finansal tablo hazırlayıp bazı ilave dipnotlar verirken 
denetime tabi ancak bu ölçeklerin altında kalan Orta Boy İşletmeler 
BOBİ FRS’lerde yer alan bu ve benzeri bazı uygulamalardan muaftır.

Orta Boy İşletmeler isterlerse büyük işletmeler için öngörülen 
düzenlemelerin hepsini uygulayabilir. Orta Boy İşletmenin KAYİK 
(Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) kapsamına giren bağlı ortaklığı 
olması durumunda, büyük işletme kuralları uygulanacaktır.
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Büyük işletme (Tebliğ Madde 6’da tanımlanmıştır), 
buna göre:

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az 
ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda 
iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama 
döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

İsteğe bağlı olarak TFRS uygulayan işletmeler BOBİ 
FRS’ye geçebilir mi? Veya tersi durum söz konusu 
mu?

İsteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi 
uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması 
zorunludur. BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe 
isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamazlar.

Kısaca BOBİ FRS
 
İşletmelerin gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi 
sunması amacıyla oluşturulmuş finansal raporlama standartlarıdır.

27 Bölümden ve finansal tablo formatlarından oluşmaktadır. 
 
Dipnotlar için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur (Bölüm 26)
 
AB düzenlemeleri ve Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama 
ile uyumlu muhasebe standartları oluşturulması hedeflenmiştir.
 
Orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı finansal 
raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere yönelik ilave 
yükümlülükler getirilmiştir. 
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UFRS Danışmanlığı Hizmetleri

Yansıtılması zorunlu tüm varlık ve yükümlülüklerin bilançoya 
yansıtılması. 

Sınıflandırma: Tüm varlık ve yükümlülüklerin Bobi FRS’lere göre 
ölçümü. 

Geriye dönük uygulanmaması öngörülen muafiyetler ve bazı 
hükümlerin uygulanmamasına imkan tanıyan muafiyetler. 

Düzeltmeler «geçmiş yılların karları/-zararları» kaleminde gösterilir. 

Kıdem tazminatı: İlk defa finansal tablolara yansıtacak geçmiş 
dönemlere ilişkin tutarlar 10 yılı geçmemek üzere eşit tutarlarla 
geçmiş yılların kârları/zararlarına yansıtılır. 

Mutabakat ve açıklamalar: Özkaynak tablosu ve kar veya zarar 
tablosu mutabakatı. 

Finansal Tablolar: TFRS finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olan 
diğer kapsamlı gelir tablosu BOBİ FRS’lerde sunulmamaktadır.

Hasılat: TMS’lerle uyumlu olmakla birlikte 31 Aralık 2017 tarihinden 
sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yeni hasılat 
standardı TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat yürürlüğe 
girecektir. Yeni standardın yürürlüğe girmesiyle BOBİ FRS ile 
TMS/TFRS arasında farklar oluşacaktır. 

Finansal Araçlar: TMS’lerle uyumlu olmakla birlikte 01 Ocak 2018 
tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için uygulanmak 
üzere yeni Finansal Araçlar Standardı TFRS 9 yayımlanmıştır. Yeni 
standardın uygulanmaya başlanmasıyla BOBİ FRS ile TMS/TFRS 
arasında farklar oluşacaktır.

Kıdem tazminatı: TMS 19 kapsamında aktüeryal hesaplama 
gerektirirken, BOBİ FRS’de Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve 
Şarta Bağlı Varlıklar Bölümünün içinde yer alan kıdem tazminatı 
raporlama, dönem sonu itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin üzerinden 
ölçülür.

Konsolidasyon: Büyük işletmeler için zorunlu, orta boy işletmeler için 
ihtiyaridir. TFRS’lerde ölçek ayrımı yapılmaksızın kapsama giren tüm 
işletmeler için zorunludur.  

İş Birleşmeleri: BOBİ FRS’de sadece edinilen işletmenin bilançosunda 
yer alan varlık ve yükümlülükler edim tarihindenki gerçeğe uygun 
değerinden kayda alınırken, yani başka bir deyişle edinilen işletmenin 
bilançosunda yer almayan varlık ve yükümlülükler kayda alınmazken, 
TFRS’lerde edinilen işletmenin tüm tanımlanabilir varlıkları, üstlenilen 
tanımlanabilir yükümlülükleri ve kontrol gücü olmayan payları 
muhasebeleştirir. 

Şerefiye: Güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa faydalı ömrü 
boyunca, tahmin edilemiyorsa 10 yılda itfa edilir. TFRS’lerde ise her yıl 
değer düşüklüğü testine tabi tutulur.

Belirsiz ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar: 5 yıldan az ve 10 
yıldan çok olmayacak şekilde işletme tarafından belirlenen süre içinde 
itfa edilirken, TFRS’lerde ise her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur.

Ertelenmiş vergi: Büyük işletmeler için konsolide ve münferit finansal 
tablolarda zorunludur. İsteğe bağlı olarak konsolide finansal tablo 
hazırlayan işletmelerin konsolide finansal tablolarında ertelenmiş vergi 
tutarlarını sunmaları zorunlu, münferit finansal tablolarında ise 
ihtiyaridir. TFRS’lerde ölçek ayrımı yapılmaksızın tüm işletmeler için 
zorunludur.  

Bireysel finansal tablolar: Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları 
bireysel finansal tablolarda maliyet veya özkaynak yöntemi ile takip 
edilirken, TFRS’lerde gerçeğe uygun değerden ölçme seçeneği de 
sunulmuştur.

Vade farkları: Bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın 
alınan varlıklarda vade farkı ayrıştırılmaksızın muhasebeleştirilirken, 
TFRS’de bir yıl süresi yoktur.

Dipnotlar: BOBİ FRS’de dipnotlar ayrı bir bölümde ele alınmış, yalnızca 
büyük işletmeler tarafından yapılacak ilave açıklamalar diye büyük ve 
orta boy işletmeler için ayrıma gidilmiş ve risk yönetimi notlarına sınırlı 
yer verilmiştir.

Yer almayan standartlar: BOBİ FRS’de, TFRS olan bazı standartlar yer 
almamaktadır. Örneğin: Faaliyet Bölümleri, Satış Amaçlı Elde Tutan 
Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, Gerçeğe Uygun Değer 
Ölçümü, Hisse Başına Kazanç vb.
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