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Özet
Küreselleşme dünyada ticaretin sınırlarını kaldırmış, bu durum
muhasebe sistemlerini de globalleşmeye yöneltmiştir. Ülkemize
entegre edilmeye çalışılan
UMS (Uluslararası Muhasebe
Standartları) ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları) her geçen gün daha da gelişmekte ve
güncellenmektedir. Bu çalışma ile; UMS/UFRS “Kavramsal
Çerçevesi” üzerinde önemle durulan “Sermayenin Korunabilmesi
ve Devamlılığı” kapsamında, kâr-zarar hesaplamalarına,
“Ekonomik Kâr ve FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr)”
yöntemleriyle değişik bir bakış açısı kazandırılarak, şirketlerin
performans değerlendirmelerinin daha etkin ve etkili
yapılabilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, şirketlerin açıkladığı
dönemsel kâr-zarar tutarlarının tamamen mali kâr-zarar
tutarlarını yansıttığı tespit edilmiş, dolayısıyla gerçek ticari kârzarar tutarlarının doğru tespit edilebilmesi konusu, şirketlerin
performans değerlemesindeki önemini bir kez daha gün yüzüne
çıkartmıştır.

Abstract
Globalization has removed borders of trade on the world and this
result has directed to globalize the accounting systems. IAS
(International Accounting Standards) and IFRS (International
Financial Reporting Standards) are developed and updated
everyday and these systems are integrated our country. “Capital
Stock’s Conservation and Persistence” has been emphasized with
importance on the IAS / IFRS’s "Conceptual Framework" and for
that reason, the profit-loss calculations have been made with
method of "Economic Profit and EBITDA (earnings before interest
tax depreciation and amortization)" and the aim of this study is;
giving a different standpoint for companies performance
evaluations may be made more effective. Companies are to declare
periodic amounts of profit or loss and as a result of this study is;
these amounts have been found to reflect only tax or financial
amounts. Hence, can be correctly calculated the real commercial
amounts of profit-loss is demonstrating once more face the day
importance of companies performance evaluation.
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