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2. Geçiş sürecinde hasılatın
yükselmesi, ilgili nakit akışı
henüz gerçekleşmemiş 
olsa bile ödenecek nakit
verginin yüksek
görünmesine yol açabilir.

3. Standarda geçişi zamanında
yapabilmek için yeterli
kaynakların ayrılması gerekir.

4. Düzenleyici kurumlar
gerçekleştirilen analizler
ve ulaşılan sonuçlar
hakkında denetim izlerini
arayacaklar.

― Tercih edilen muhasebe
sonuçlarını elde etmek ve
rekabet avantajını korumak
için sözleşmeler yeniden
müzakere edilebilir.

― Performans yükümlülüğünün
ayrıştırılması nedeniyle açıkça
görünmeyen ürün seviyesinde
karlılık ve maliyetler yeniden
değerlendirilebilir

― UFRS 15 ve muhtemelen
UFRS 9 ve UFRS 16 ile
gelecek değişiklikler, devam
eden veya planlanmış sistem
dönüşüm projelerine dahil
edilebilir.  

8. Yeni kararlar ve hassas
olabilecek bazı bilgilerin
açıklanması gerekecek
(Örneğin ortalama müşteri
olarak kalma süresi).

9. 2017’nin ara dönem ve yılsonu
mali tablolarında uygulama
öncesi rakamsal ve sözel
dipnot açıklamaları gerekecek.

10. 

5. Karmaşık olan yeni muhasebe
kuralları finans fonksiyonunun
ötesinde satış, ihale, BT, vergi
ve yatırımcı ilişkileri gibi
bölümlerin süreçlerinde de
dikkate alınmalı.

6. Yeni dağıtım metodolojisi,
yeni hesap kategorileri ile
ürün, hasılat ve maliyetlerin
son müşteriye bağlantısını
takip edebilmek için BT
sistemleri ve süreçlerinde
güncellemeler gerekecek.

7. Yatırımcıların hasılat
profilindeki değişim
konusunda eğitim almaları
gerekecek.

UFRS 15 – CFO'ların endişelenmelerini gerektiren 10 konu 
Yeni Hasılat Standardının, EBITDA (FAVÖK- Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar)
başta olmak üzere şirketlerin sistemleri ve süreçleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilir. 
Ancak standardın getirdiği değişiklikler şirketlere farklı fırsatlar da sunabilir.
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KPI’lar(Temel Performans
Göstergeleri) beklenmedik
şekillerde etkilenebilir.

UFRS 9 ve UFRS 16’nın
yürürlük tarihleri de ufukta.
Daha büyük çerçeveden
bakıldığında, şirketiniz, son
on yılın en büyük muhasebe
değişikliklerine hazır mı?
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