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KAP 4.0. Projesi Taslak Finansal Tablo Kalemlerinin

\KAP \ KAP 4.0. Projesi
Taslak Finansal Tablo
Kalemlerinin Görüşe
Açılması \
Görüşe Açılması

İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR
(BAGIMSIZ DENETİM KURULUŞLARı)
İlgi: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 15.10.2015 tarih

ve 1747

sayılı yazısı.

Kamuyu

Aydınlatma

Platformu (KAP) verilerinin analize uygun hale getirilmesi
finansal tablolar olmak üzere KAP'ta yayınlanan tüm bildirimlerin XBRL
(eXtensible Business Reporting Language - Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili)
formatında yayınlanmasına elverişli bir teknik altyapı kurulmasına yönelik Kuruluşumuzca
başlatılmış olan KAP 4.0. Projesi'nin 2016 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması
amacıyla,

başta

planlanmaktadır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında denetim yapan Bağımsız Denetim
yönelik "KAP 4.0. Projesi, XBRL ve Yeni Finansal Raporlama Yapısı"
konulu bilgilendirme toplantımız 09.10.2015 tarihinde Borsa İstanbul yerleşkesinde
Kuruluşlarına

gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda da bilgi verildiği üzere, KAP 4.0. 'da finansal tablolarda karşılaştırılabilirliğin
ve finansal tablo kalemleinde standardizasyonun sağlanması, hatalı eklemelerin önüne
geçilmesi amacıyla şirketlere finansal tablolara kalem ekleme imkanı verilemeyecektir.
Ancak Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın yapısı gereği, şirketlerin kalem ekleme
ihtiyaçlarının olabileceği gözönüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu 'nun standart finansal
tablo formatlarının yanısıra, bu formatlara eklenebilecek finansal tablo kalemleri hazırlanmış
olup, kullanıcılarımız
bu
kalemlerden
ihtiyaç duyduklarını finansal
tablolarında
kullanabileceklerdir. Talep edilecek yeni kalem eklemeleri de, kullanıcılardan gelecek talepler
çerçevesinde bel irli periyotlarda formatlara yansıtılabilecektir.

Banka, katılım bankası, sigorta ve faktoring şirketlerinde ise ilgili düzenleyici
kurumlar tarafından ilan edilmiş finansal tablo formatlarının kullanımına devam edilecektir.
Bu kapsamda, KAP 4 .0'da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen finansal
formatlarına
eklenebilecek
kalemleri
içeren
finansal
tablo
taslaklarına
tablo
https:jjwww.mkk.com.trjtrjguncel-genel-mektuplar adresinden ulaşılabilir .
Sistemin, mümkün olduğunca kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devreye
teminen, sözkonusu formatların bağımsız denetimini yürüttüğünüz KAP üyesi
şirketlerin finansal tabloları açısından incelenerek, eklenmesi, çıkarılması veya düzeltilmesi
gerektiğini düşündüğünüz kalemlere ilişkin Kuruluşunuz görüşlerinin (ekleme, çıkarma veya
düzeltme yapılacak tablo, ilgili kalem adı, hangi üst hesaba ekleneceği, hangi şirketlerin
kullandığı, TFRS referansı bilgilerini de içerecek şekilde) 30.10.2015 tarihine kadar
Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Tabloların formatına ilişkin bilgi notu, yazımız
ekinde yer almakta olup, değerlendirmelerinizin esas olarak " Şablonda ve KAP Yayın
Sayfasında Gözükecek Kalem Adı-TR" sütununa göre yapılması önemlidir.
alınabilmesini

Bağımsız Denetim Kuruluşlarından gelecek görüşler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu/nun İlgi/de kay ıtlı yazısı çerçevesinde taksonomiye dahil
edilmesi için adıgeçen kurum nezdinde oluşturulmuş çalışma komisyonu değerlendirmelerine
sunulacaktır.
Ayrıca,

sistemin devreye alınma tarihinin netleştirilmesi açısından, uygulamaya
2015 yıl sonu, 2016-3 aylık ve 2016-6 aylık finansal tablolardan hangisini tercih
ettiğiniz i de yazılı olarak 23.10.2015 tarihine kadar Kuruluşumuza bildirmeniz önem
arzetmektedir.
geçişte

Bilgi edinilmesini, sistemin uygulamaya geçirilmesini önerdiğiniz finansal tablo
döneminin 23.10.2015 tarihine kadar kap destek@mkk.com.tr adresine e-posta ile;
taslaklara ilişkin görüşlerinizin ise 30.10.2015 tarihine kadar Kuruluşumuza yazılı olarak
iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızia,
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Formatlara İlişkin Bilgi Notu
KAP 4.0. Projesi kapsamında hazırlanan taslak finansal tablo formatları (Bu ek
https:j jwww.mkk.com.trjtrjguncel -genel - mektuplar adresinden ulaşılabilir.)
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