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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu’na 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

Görüş  

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2018 tarihli finansal durum 
tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, diğer 
kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli 
muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan 
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 
(“TFRS”lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 
sunmaktadır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan 
bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası 
olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 
standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin 
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar 
(“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimi ile ilgili mevzuatta yer alan etik 
hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar 
ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine 
getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz. 



 

Kilit Denetim Konuları  

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar 
verilmiştir. 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları 

Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, 
gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 
içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları 
açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da 
mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan 
sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir 
yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren 
bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. SPK tarafından yayımlanan bağımsız 
denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim 
sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan 
önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata 
veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo 
kullanıcılarının bu finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi 
makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.  

SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun 
olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. 
Tarafımızca ayrıca:  

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte 
ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta 
ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim 
kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı 
beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı 
tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden 
yüksektir. 

• Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama 
duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol 
değerlendirilmektedir. 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan 
muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı 
değerlendirilmektedir. 



 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir 
belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili 
açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda 
olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, 
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini 
sona erdirebilir.  

• Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile 
bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak 
şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol 
eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması 
ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu 
olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu 
düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- ilgili önlemleri üst 
yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait 
finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit 
denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin 
vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz 
sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde 
beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda 
bildirilmemesine karar verebiliriz. 

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler  

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında 
Denetçi Raporu 30 Ocak 2019 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

2) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in 1 Ocak - 31 
Aralık 2018 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve finansal tablolarının TTK ile 
Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına 
dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

3) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu 
tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri 
vermiştir.  
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GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU 

 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

1 

 

 

  

 

Cari Dönem  

(Bağımsız 

 Denetimden 

 Geçmiş)  

Geçmiş Dönem 

(Bağımsız 

Denetimden  

Geçmiş) 

 

Dipnot 

Referansları 

31 Aralık 

2018 

31 Aralık 

2017 

VARLIKLAR    

Dönen Varlıklar  

 

38.127.153  

 

36.663.607 

Nakit ve Nakit Benzerleri 3 11.517.386 4.019.943 

Finansal Yatırımlar 4 24.389.013 31.230.388 

Ticari Alacaklar 5 398 456.173 

  İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19 323 44.523 

  Diğer Ticari Alacaklar  75 411.650 

Diğer Alacaklar 6 2.172.515 922.211 

  Diğer Alacaklar  2.172.515 922.211 

Peşin Ödenmiş Giderler 7 20.784 11.194 

Diğer Dönen Varlıklar 7 27.057 23.698 
    
Duran Varlıklar  78.958  66.841 

Maddi Duran Varlıklar 8 47.727 33.014 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 31.231 33.827 

TOPLAM VARLIKLAR  38.206.111  36.730.448 
    
KAYNAKLAR    
Kısa Vadeli Yükümlülükler  248.299 625.652 

Ticari Borçlar 5 88.883 464.212 

  İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19 48.114 41.048 

  İlişkili Olmayan Taraflara  Ticari Borçlar  40.769 423.164 

Diğer Borçlar 6 92.252 73.410 

  İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  92.245 71.714 

  İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  7 1.696 

Türev Araçlar  21.970 44.000 

Kısa Vadeli Karşılıklar  45.194 44.030 

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin  

    Kısa Vadeli Karşılıklar 11 45.194 44.030 
    
Uzun Vadeli Yükümlülükler  249.073 190.229 

Uzun Vadeli Karşılıklar    
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin  

    Uzun Vadeli Karşılıklar 11 249.073 190.229 
    
    

ÖZKAYNAKLAR  37.708.739 35.914.567 

Ödenmiş Sermaye 12 33.500.000 32.000.000 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler  (133.209) (103.528) 

  Diğer kazanç/kayıplar  (133.209) (103.528) 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 691.563 585.595 

Geçmiş Yıllar Karları 12 1.328.532 1.313.140 

Net Dönem Karı  2.321.853 2.119.360 

TOPLAM KAYNAKLAR  38.206.111 36.730.448 



GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      

 

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT 

KAR VEYA ZARAR TABLOSU  
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
  

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

2 

 

   

 

 Cari Dönem  

(Bağımsız 

 Denetimden 

 Geçmiş) 

 

Geçmiş Dönem 

(Bağımsız 

Denetimden  

Geçmiş) 

 Dipnot  

1 Ocak- 

31 Aralık 

1 Ocak- 

31 Aralık 

KAR  VEYA ZARAR TABLOSU Referansları 
 

2018 2017      

Hasılat 13 

 
 

28.591.495 

 

62.887.551 

Satışların Maliyeti (-) 13  (22.763.944) (57.788.751) 

BRÜT KAR  

 
5.827.551 5.098.800      

Genel Yönetim Giderleri (-) 14 
 

(3.491.743) (3.000.390) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 
 

23.342 27.005 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17 
 

(37.297) (6.055) 

ESAS FAALİYET KARI  

 
2.321.853 2.119.360      

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler  

 
- - 

     

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ  

FAALİYET KARI  

 
 

2.321.853 

 

2.119.360      
Finansman Giderleri (-)  

 
- - 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 

ÖNCESİ KARI  

 

 

2.321.853 

 

2.119.360      
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri 20 

 
- - 

Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri  

 
- - 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 

DÖNEM KARI  

 

2.321.853 2.119.360 

     

DURDURULAN FAALİYETLER 

DÖNEM KARI  

 

- - 

     

DÖNEM KARI  

 
2.321.853 2.119.360 

     

Pay başına kazanç 18  0,069309 0,066230 

     

 

 

 

 

 

 

 

  



GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      

  

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT 

DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU  

 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

  

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

3 

 

  

 

 Cari Dönem  

(Bağımsız 

 Denetimden 

 Geçmiş) 

 

Geçmiş Dönem 

(Bağımsız 

Denetimden  

Geçmiş) 

 Dipnot 

1 Ocak- 

31 Aralık 

1 Ocak- 

31 Aralık 

 Referansları 2018 2017 

    

DÖNEM KARI  2.321.853 2.119.360 

    

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:    

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacaklar  (29.681) (22.158) 

Diğer kazanç/kayıplar 11 (29.681) (22.158) 

    

Kar veya Zarar Olarak Yeniden 

Sınıflandırılacaklar  - - 
    

DİĞER KAPSAMLI GELİR  (29.681) (22.158) 

    

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  2.292.172 2.097.202 

 

 

 



GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT  

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 

 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

          4 

 

 

 

 

 

 

Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler  Birikmiş Karlar  

 

 

 

 

Dipnot 

 

 

Ödenmiş 

Sermaye 

 

 

Diğer 

Kazanç/Kayıplar 

 

Kardan 

ayrılan 

kısıtlanmış 

yedekler 

 

 

Net dönem karı 

/ (zararı) 

 

Geçmiş 

yıllar kar / 

(zararları) 

 

 

 

Özkaynakl

ar 

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler (Dönem başı)  32.000.000 (81.370) 494.554 1.820.808 1.133.373 35.367.365 

        

Net Dönem Kar/(Zarar) Transferi  - - - (1.820.808) - - - (1.820.808) 
 

1.820.808 - 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklere Transfer   - - 91.041 - (91.041) - 

Toplam Kapsamlı Gelir  - (22.158) - 2.119.360 - 2.097.202 

Dağıtılan Temettü 12 - - - - (1.550.000) (1.550.000) 

31 Aralık 2017  itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu) 

 

32.000.000 

 

(103.528) 585.595 2.119.360 1.313.140 35.914.567 

        

1 Ocak 2018 itibarıyla bakiyeler (Dönem başı)  32.000.000  (103.528) 585.595  2.119.360  1.313.140  35.914.567  

        

Net Dönem Kar/(Zarar) Transferi  - - - (2.119.360) - - - (1.820.808) 
 

2.119.360 - 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklere Transfer   - - 105.968 - (105.968) - 

Toplam Kapsamlı Gelir  - (29.681) - 2.321.853 - 2.292.172 

Dağıtılan Temettü 12 1.500.000 - - - (1.998.000) (498.000) 

31 Aralık 2018  itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu) 

 

33.500.000 

 

(133.209) 691.563 2.321.853  1.328.532 37.708.739 



GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      

 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT  

NAKİT AKIŞ TABLOSU 

 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 

 İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

5 
 

 

Dipnot 

Referansları 

 

Cari Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık 2018 

 

Geçmiş Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık 2017 

    

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN 

NAKİT AKIŞLARI    

Dönem Karı  2.321.853 2.119.360 

Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler    

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 8-9 26.312 21.364 

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler  897.488 (2.298.171) 

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler  (407.562) (2.228.539) 

Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler  56.722 98.218 

Temettü Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler  - (404.223) 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler    

Ticari Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler  455.775 (192.926) 

Finansal Yatırımlardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler  3.327.472 (1.229.950) 

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler  (1.263.253) - 

Ticari Borçlardaki  Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler  (378.517) 437.003 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları    

Alınan Temettüler  418.974 404.223 

Ödenen Kıdem Tazminatları 11 - (75.370) 

Alınan Faiz  2.197.440 2.228.539 

İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit  7.652.704 (1.120.472) 

    

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 

NAKİT AKIŞLARI    

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan 

Nakit Çıkışları 

 

8-9 (38.429) (11.904) 

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit  (38.429) (11.904) 

    

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN 

KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI    

Ödenen Temettüler 12 (498.000) (1.550.000) 

    

Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit  (498.000) (1.550.000) 

    

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 

(A+B+C)  7.116.275 (2.682.376) 

    

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.997.593 6.679.969 

    

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 3 11.113.868 3.997.593 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) 9 Temmuz 1996 tarihinde tescil edilerek 250.000 TL sermaye 

ile İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde 

menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine hakim olmamak kaydıyla sermaye 

piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın 

ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. 

 

Şirket bu amaç dahilinde; 

a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gereğinde portföyde değişiklikler yapar, 

b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek 

bir biçimde dağıtır, 

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy 

yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, 

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. 

 

Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü 

oluşturmak) yürütmektedir. Şirket’in hisseleri Kasım 1996’da %80 oranında halka arz edilmiş olup 31 

Aralık 2018 tarihi itibarıyla %99,697’si Borsa İstanbul A.Ş.’da (“BIST”) işlem görmektedir. 

 

Şirket’in merkezi İstanbul’dadır ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 9’dur (31 Aralık 2017: 

8). Şirket merkezi “Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270, 34485 – 

Sarıyer, İstanbul, Türkiye” adresindedir. 

 

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 30 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması için 

yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

TFRS’ye Uygunluk Beyanı 

 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5. Maddesine istinaden 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 

Türkiye Muhasebe Standartlarına (“TFRS”lere) uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS, KGK tarafından  

Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve 

TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir. 

 

Finansal tablolar, SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde 

belirlenmiş olan formatlar ile KGK tarafından yayımlanan TMS Taksonomisi’ne uygun olarak 

sunulmuştur. 
 

Finansal tablolar, bazı finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre 

hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun 

değeri esas alınmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

Kullanılan Para Birimi 

 

Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, finansal tablolar 

için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 

 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

 

SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye 

Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 

2005 tarihinden itibaren TMS 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” 

Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Finansal durum ve performans değişimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 

önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile 

uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve 

önemli farklılıklar açıklanır.  

 

Şirket, cari yılda önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme yapmamıştır. 
 

2.2 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, 

ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde önemli muhasebe tahmin varsayım değişikliği 

olmamıştır. 

 

2.3  Muhasebe politikalarında değişiklikler 

 

Önemli yeni muhasebe politikalarının detayları ve önceki muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkisi 

ve niteliği aşağıda belirtilmiştir. 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

TFRS 9, finansal varlıkların, finansal yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin 

hükümleri düzenlemektedir. Bu standart TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 

standardının yerini almıştır. 

TFRS 9'a geçişin, geçmiş yıl karları/zararları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 

Şirket’in cari dönem içerisinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

standardlarının etkisi dışında muhasebe politikalarında önemli bir değişiklik olmamıştır. 

i) Finansal varlıkların ve Finansal Yükümlülüklerin Sınıflandırması ve Ölçümü 

TFRS 9, finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için TMS 39'daki mevcut hükümleri büyük 

oranda korumaktadır. Ancak, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık, kredi ve alacaklar ile satılmaya 

hazır finansal varlıklar için önceki TMS 39 sınıflama kategorileri kaldırılmıştır. 
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2.3  Muhasebe politikalarında değişiklikler (devamı) 

TFRS 9'un uygulanmasının Şirket’in finansal borçları ve türev finansal araçları ile ilgili muhasebe 

politikaları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS 9'un finansal varlıkların sınıflandırılması ve 

ölçümü üzerindeki etkisi ise aşağıda belirtilmiştir. 

 

TFRS 9'a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti 

üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – 

borçlanma araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen  – özkaynak araçları veya GUD 

farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların 

sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal 

varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. 

 

Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 

 

1. Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 

kapsamında elde tutulması ve 

2. Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 

bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 

 

1. Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 

amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve 

2. Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara 

alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması 

konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında 

yapılabilir. 

 

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden yada GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 

ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev 

finansal varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, 

finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde 

finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya 

önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer 

değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 

 

Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa 

finansal tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine 

sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan 

ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür. 

 

Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir. 
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2.3  Muhasebe politikalarında değişiklikler (devamı) 

 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılarak ölçülen finansal 

varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. 

Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar 

ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden 

ölçülen finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş 

maliyetinden ölçülür. 

İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır.  

Faiz gelirleri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan 

kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire 

yansıtılarak ölçülen borçlanma 

araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Etkin faiz 

yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer 

düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer kazanç ve kayıplar ise diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar finansal durum tablosu dışı 

bırakıldığında daha önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç veya 

kayıplar kâr veya zararda yeniden sınıflandırılır. 

GUD farkı diğer kapsamlı gelire 

yansıtılan özkaynak araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Temettüler, 

açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça kar 

veya zararda muhasebeleştirilir. 

Diğer net kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve kar veya 

zararda yeniden sınıflandırılmazlar. 

 

Aşağıdaki tablo ve ilişikteki notlar, TMS 39 kapsamındaki orijinal ölçüm kategorilerini ve Şirket’in 1 Ocak 

2018'deki finansal varlıklarının her bir sınıfı için TFRS 9’a göre yapılan yeni ölçüm kategorilerini 

açıklamaktadır. 

 

 

TMS 39’a göre 

orijinal 

sınıflandırma 

TFRS 9’a göre yeni 

sınıflandırma 

TMS 39’a göre 

orijinal defter değeri 

TFRS 9’a göre yeni 

defter değeri 

Finansal Varlıklar     

Devlet borçlanma araçları Satış amacıyla elde 

tutulan 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılan 3.156.115 3.156.115 

Özel sektör borçlanma araçları  Satış amacıyla elde 

tutulan 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılan 12.596.410 12.596.410 

Nakit ve Nakit Benzerleri Kredi ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 4.019.943 4.019.943 

Eurobond Satış amacıyla elde 

tutulan 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılan 

1.936.754 1.936.754 

Hisse Senetleri 

Satış amacıyla elde 

tutulan 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılan 

 

13.541.109 

 

13.541.109 

Toplam Finansal Varlıklar   35.250.331 35.250.331 
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2.3  Muhasebe politikalarında değişiklikler (devamı) 

ii. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

TFRS 9’un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli TMS 39'daki “Gerçekleşmiş 

Zarar” modelinin yerini almıştır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen 

finansal varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma 

araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır.  

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, nakit ve nakit benzerleri ve özel sektör 

borçlanma araçlarından oluşmaktadır. 

TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür: 

– 12 aylık BKZ’lar: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi 

muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır. 

– Ömür boyu BKZ’lar: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm 

temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır. 

Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup 

olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'larının tahmin edilmesinde, Şirket  beklenen erken ödemelerin 

etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan 

elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Şirket’in geçmiş kredi zararı 

tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir. 

Şirket, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 30 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde 

arttığını varsaymaktadır. 

Şirket, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır: 

– Şirket  tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın borçlunun 

kredi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi veya 

– Finansal aracın vadesinin 90 gün geçmiş olması 

Bir finansal aracın düşük kredi riskine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla işletme, iç kredi riski 

derecelendirmelerini ya da düşük kredi riskinin küresel olarak kabul gören bir tanımıyla uyumlu olan ve 

değerlendirilen finansal araçların türünü ve risklerini dikkate alan diğer metodolojileri kullanabilir. 

“Yatırım notu” şeklindeki bir dış derecelendirme, finansal aracın düşük kredi riskine sahip olduğunu 

gösterebilir.  

Beklenen Kredi Zararlarının Ölçümü 

Beklenen kredi zararları finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre 

ağırlıklandırılmış bir tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen 

kredi zararlarıdır (örneğin, sözleşmeye istinaden işletmeye yapılan nakit girişleri ile işletmenin hak etmeyi 

beklediği nakit akışları arasındaki farktır). 

Nakit açığı, sözleşmeye göre işletmeye yapılması gereken nakit akışları ile işletmenin almayı beklediği 

nakit akışları arasındaki farktır. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı ve zamanlaması dikkate 

alındığından, işletmenin ödemenin tamamını, sözleşmede belirlenen vadeden geç almayı beklemesi 

durumunda dahi bir kredi zararı oluşur. 

Beklenen kredi zararları finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir.  
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2.3  Muhasebe politikalarında değişiklikler (devamı) 

Değer Düşüklüğünün Sunumu 

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin zarar karşılıkları, varlıkların brüt defter 

değerinden düşülür. 

Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluşan 

zarar karşılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer kapsamlı 

gelire yansıtılır. 

Sözleşme varlıklarını da içeren ticari ve diğer alacaklar ile ilgili değer düşüklükleri kar veya zarar 

tablosunda ayrı olarak sunulur.  

Diğer finansal varlıklardaki değer düşüklüğü zararları, TMS 39 kapsamındaki sunuma benzer şekilde 

“finansman maliyetleri” altında gösterilmekte ve önemliliği dikkate alınarak kar veya zarar tablosunda ayrı 

olarak gösterilmemektedir. 

Yeni değer düşüklüğü modelinin etkisi 

TFRS 9 değer düşüklüğü modeli kapsamındaki varlıklar için değer düşüklüğü zararlarının genel olarak 

artması ve daha değişken hale gelmesi beklenmektedir.  

TFRS 9'a geçişin, geçmiş yıl karları/zararları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 31 Aralık 2018 

tarihi itibarıyla 26.394 TL’lik beklenen kredi zararı cari yıl kar zararına yansıtılmıştır. 

 

2.4 Yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler  

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 

verilmekle birlikte  Şirket tarafından erken uygulanmayan yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 

aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra 

finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

TFRS 16 Kiralamalar 

KGK tarafından TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 16 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Standart 

kiralama işlemlerinin muhasebeleştirmesinin düzenlendiği mevcut TMS 17 “Kiralama İşlemleri” 

Standardının, TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” ve 

TMS Yorum 15 “Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler” yorumlarının yerini almakta ve TMS 40 “Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. TFRS 16, kiracılar 

açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve faaliyet kiralamasına ilişkin 

yükümlülüklerin bilanço dışında izlenmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. 

Bunun yerine, tüm kiralamalar için mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı 

tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiraya verenler için muhasebeleştirme mevcut 

uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. TFRS 16, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan 

yıllık hesap dönemleri için geçerli olmakla birlikte, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 16’nın 

Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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2.4 Yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler 

KGK tarafından 24 Mayıs 2018'de gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal 

tablolara nasıl yansıtılacağını belirlemek üzere TFRS Yorum 23 “Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin 

Belirsizlikler” Yorumu yayımlanmıştır. Belirli bir işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl 

uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir şirketin vergi işlemlerini kabul edip etmeyeceğine yönelik 

belirsizlikler bulunabilir. TMS 12 "Gelir Vergileri", cari ve ertelenmiş verginin nasıl hesaplanacağına 

açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin etkilerinin finansal tablolara nasıl 

yansıtılacağına yönelik rehberlik sağlamamaktadır. 

TFRS Yorum 23, gelir vergilerinin muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin belirsizliğin etkilerinin 

finansal tablolara nasıl yansıtılacağını açıklığa kavuşturmak suretiyle TMS 12'de yer alan hükümlere ilave 

gereklilikler getirmektedir. Bu Yorumun yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama 

dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. TFRS Yorum 23’ün uygulanmasının 

Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.  

TFRS 9’daki değişiklikler- Negatif Tazminata Yol Açan Erken Ödemeler  

KGK tarafından Aralık 2017’de finansal araçların muhasebeleştirilmesine yönelik açıklık kazandırmak 

üzere TFRS 9'un gerekliliklerini değiştirmiştir. Erken ödendiğinde negatif tazminata neden olan finansal 

varlıklar, TFRS 9'un diğer ilgili gerekliliklerini karşılaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden veya 

gerçeğe uygun değer farkları diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülebilir.  

 

TFRS 9 uyarınca, sözleşmesi erken sona erdirildiğinde, henüz ödenmemiş anapara ve faiz tutarını büyük 

ölçüde yansıtan  'makul bir ilave bedel' ödenmesini gerektiren erken ödeme opsiyonu içeren finansal 

varlıklar bu kriteri karşılamaktadır. 

Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken 

uygulanmasına izin verilmektedir. 

TFRS 9 değişikliğinin uygulanmasının Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 

 

Kavramsal Çerçeve (güncellenmiş) 

 

Güncellenen Kavramsal Çerçeve KGK tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Kavramsal 

Çerçeve; KGK’ya yeni TFRS’leri geliştirirken finansal raporlamalarına rehberlik sağlayacak olan 

temel  çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kavramsal Çerçeve; standartların kavramsal olarak tutarlı olmasını 

ve benzer işlemlerin aynı şekilde ele alınmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve böylece yatırımcılar, borç 

verenler ve kredi veren diğer taraflar için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Kavramsal Çerçeve, şirketlere, 

belirli bir işlem için herhangi bir TFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikaları 

geliştirmelerine ve daha geniş bir biçimde, paydaşların bu standartları anlamalarına ve yorumlamalarına 

yardımcı olmaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve ise önceki versiyonundan daha kapsamlı olup, 

KGK’ya standartların oluşturulmasında gerekli olan tüm araçların sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Güncellenen Kavramsal Çerçeve finansal raporlamanın amacından başlayarak sunum ve açıklamalara 

kadar  standart  oluşturulmasının tüm yönlerini kapsamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve, belirli bir 

işlem için herhangi bir TFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikalarını geliştirmek 

için Kavramsal Çerçeve'yi kullanan şirketler için, erken uygulamaya izin verilmekle birlikte, 1 Ocak 2020 

tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır. 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’ndaki ("UFRS”) değişiklikler Uluslararası Muhsebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından 

yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 

uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak 

UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya  
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2.4 Yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu 

standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 

Yıllık iyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Halihazırda yürürlükte olan standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2015-2017 

Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olup erken 

uygulamaya izin verilmektedir. UFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Şirket’in finansal 

tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

UFRS 3 Işletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar 

UFRS 3 ve UFRS 11,  işletme tanımını karşılayan müşterek bir operasyonda sahip olunan paylardaki  

artışını nasıl muhasebeleştireceğine açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Müşterek taraflardan biri 

kontrol gücünü elde ettiğinde, bu işlem aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi olarak dikkate 

alınarak satın alan tarafın önceden sahip olduğu payı gerçeğe uygun değeriyle yeniden ölçmesi 

gerekecektir. Taraflardan birinin müşterek kontrolü devam ettiğinde (ya da müşterek kontrolü elde 

ettiğinde) daha önce sahip olunan payın yeniden ölçülmesi gerekmemektedir. 

UMS 12 Gelir Vergileri 

UMS 12 temettülerden kaynaklanan gelir vergilerinin (özkaynak olarak sınıflandırılan finansal araçlara 

yapılan ödemeler de dahil olmak üzere) işletmenin dağıtılabilir kar tutarını oluşturan işlemlerle tutarlı 

olarak (örneğin; kâr veya zararda, diğer kapsamlı gelir unsurları içerisinde veya özkaynaklarda), 

muhasebeleştirilmesini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir. 

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri  

UMS 23, finansman faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü durumlarda aktifleştirilebilir borçlanma 

maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan genel amaçlı borçlanma havuzuna, halihazırda geliştirme 

aşamasında olan veya inşaatı devam eden özellikli varlıkların finansmanı için doğrudan borçlanılan 

tutarların dahil edilmemesi gerektiğine açıklık kazandırmak üzere değiştirilmiştir. Kullanıma veya satışa 

hazır olan özellikli varlıkların – veya özellikli varlık kapsamına girmeyen herhangi bir varlığın - finansmanı 

için direkt borçlanılan tutarlar ise genel amaçlı borçlanma havuzuna dahil edilmelidir. 

UMS 19’daki Değişiklikler-Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine 

Getirilmesi 

UMSK tarafından 7 Şubat 2018'de, Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine 

Getirilmesi (UMS 19'daki Değişiklikler) başlıklı değişiklik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle, planda 

yaşanan bir değişikliğin veya küçülmenin yanı sıra yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 

muhasebeleştirilmesine açıklık getirilmektedir. Bir şirket bundan sonra dönemin hizmet maliyetini ve net 

faiz maliyetini belirlemek için güncellenen cari aktüeryal varsayımları kullanacak ve plana ilişkin herhangi 

bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde ortaya çıkan kazanç veya zararların hesaplanmasında varlık 

tavanından kaynaklanan etkiyi dikkate almayacak olup, bu durumun etkileri diğer kapsamlı gelir içerisinde 

ayrı olarak ele alınacaktır.  Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 

UMS 19’da yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir 

etkisinin olması beklenmemektedir. 
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2.4 Yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler (devamı) 

UMS 1 ve UMS 8'deki Değişiklikler - Önemlilik Tanımı 

Ekim 2018’de, UMSK “önemlilik tanımı” değişikliğini yayımlamıştır (UMS 1 ve UMS 8’de yapılan 

değişiklikler). Değişiklikler, “önemlilik” tanımının netleştirilmesinde, önemlilik eşiğinin belirlenmesinde 

ve önemlilik kavramının UFRS’ler açısından uygulanmasında tutarlılığın arttırılmasına yardımcı olmak 

için rehberlik sağlamaktadır. UMS 1 ve UMS 8'deki Değişiklikler‘in yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde 

ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 

UMS 1 ve UMS 8’in uygulanmasının Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 

 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  

Hasılat ve satışların maliyeti  

1 Ocak 2018 sonrası muhasebe politikaları 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardı hasılatın kayda alınmasına ilişkin tek ve kapsamlı bir 

model ve rehber sunmakta olup TFRS 18 Hasılat standardının yerini almıştır.  

Yeni standart, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşteri ile yapılan sözleşmeden doğan 

hasılatın ve nakit akışlarının niteliği, tutarı, zamanlaması ve belirsizliğine ilişkin faydalı bilgilerin finansal 

tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin uygulayacağı ilkeleri düzenlemektedir. Standardın temel 

ilkesi, işletmenin müşterilerine taahhüt ettiği mal veya hizmetlerin devri karşılığında hak kazanmayı 

beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerinden hasılatı finansal tablolara yansıtmasıdır. 

Standart 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmiş olup Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi 

bulunmamaktadır.  

Şirket hasılatı portföyündeki menkul kıymetlerin satış gelirleri, itfa ve faiz gelirleri, temettü, net değerleme 

gelir/giderleri, vadeli işlem gelir/giderleri ve kur farkı gelir/giderlerinden oluşmaktadır. Satış gelirleri satış 

anında tahsil edilebilir hale geldiğinde; temettü gelirleri ise temettü almaya hak kazanıldığında, faiz 

gelirleri ise tahakkuk esası çerçevesinde gelir olarak kaydedilmektedir. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul 

kıymetlerden alınan kupon faizlerini, vadeli mevduat, Borsa Para Piyasası ile ters repo işlemlerinden 

kaynaklanan faizleri ve vadeli işlem teminatlarının nemalarını içermektedir.  

Satışların maliyeti ise portföyündeki menkul kıymetlerin satış maliyetleri, komisyon ve takas giderlerinden 

oluşmaktadır. Komisyon giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.  

1 Ocak 2018 öncesi muhasebe politikaları 

Şirket hasılatı portföyündeki menkul kıymetlerin satış gelirleri, itfa ve faiz gelirleri, temettü, net değerleme 

gelir/giderleri, vadeli işlem gelir/giderleri ve kur farkı gelir/giderlerinden oluşmaktadır. Satış gelirleri satış 

anında tahsil edilebilir hale geldiğinde; temettü gelirleri ise temettü almaya hak kazanıldığında, faiz 

gelirleri ise tahakkuk esası çerçevesinde gelir olarak kaydedilmektedir. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul 

kıymetlerden alınan kupon faizlerini, vadeli mevduat, Borsa Para Piyasası ile ters repo işlemlerinden 

kaynaklanan faizleri ve vadeli işlem teminatlarının nemalarını içermektedir.  

Satışların maliyeti ise portföyündeki menkul kıymetlerin satış maliyetleri, komisyon ve takas giderlerinden 

oluşmaktadır. Komisyon giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.  
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları 

düşülerek yansıtılır. 

 

Sonradan ortaya çıkan giderler 

 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri 

ile birlikte aktifleştirilebilir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki 

ekonomik faydasını artırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilir. Tüm diğer giderler oluştukça kar veya zarar 

tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir. 

 

Amortisman 

Maddi varlıkların tahmini iktisadi ömürleri aşağıdaki gibidir: Demirbaşlar 

ve ofis ekipmanları 3-5 yıl 
Taşıtlar 5 yıl 

 

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj 

tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. 

 

Özel maliyetler için, normal amortisman yöntemi ile kiralama dönemleri veya söz konusu özel maliyetin 

faydalı ömründen kısa olanı üzerinden amortisman ayrılır. 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar, internet sitesi haklarını içermekte olup, satın alım maliyet değerinden 

birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran 

varlıklara ilişkin itfa payları, satın alımdan itibaren 15 yılı aşmamak kaydıyla tahmini ekonomik ömürlerine 

göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. 

 

Finansal Araçlar 

1 Ocak 2018 sonrası muhasebe politikaları 

TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardı, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin 

muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu standart TMS 39 Finansal 

Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerini almıştır. 

Önemli yeni muhasebe politikalarının detayları ve önceki muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkisi 

ve niteliği aşağıda belirtilmiştir. 

i. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin sınıflanması ve ölçümü  

TFRS 9, finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için TMS 39’daki mevcut hükümleri büyük 

oranda korumaktadır. Ancak, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık, kredi ve alacaklar ile satılmaya 

hazır finansal varlıklar için önceki TMS 39 sınıflama kategorileri kaldırılmıştır. TFRS 9’un 

uygulanmasının Şirket’in finansal borçları ile ilgili muhasebe politikaları üzerinde önemli bir etkisi 

olmamıştır.  

Şirket’in TFRS 9’a göre finansal varlıklarını nasıl sınıflandırdığı, ölçtüğü ve ilgili gelir ve giderleri nasıl 

muhasebeleştirdiği konusunda detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

TFRS 9’a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti 

üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –

borçlanma araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen - özkaynak araçları veya GUD 

farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların 

sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal 

varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. Standart kapsamında saklı 

türevlerin finansal varlıktan ayrılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir hibrid sözleşmenin bir bütün 

olarak ne şekilde sınıflandırılacağı değerlendirilmelidir.  

Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:  

- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında 

elde tutulması ve  

- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür:  

- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 

amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve  

- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 

ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev 

finansal varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, 

finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde 

finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya 

önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer 

değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr 

veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal tablolara alınması sırasında işlem 

bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ilk 

ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe 

uygun değere ilave edilerek ölçülür. 

Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir.  

GUD farkı kar/zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar: 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Herhangi bir faiz veya 

temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar: 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. İtfa 

edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır. Faiz gelirleri, yabancı para kazanç 

ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum tablosu 

dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

Şirket’in finansal varlıkları ticari alacaklar, diğer alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır; 

bu finansal varlıklar TMS 39’a göre kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılırken TFRS 9’a göre itfa edilmiş 

maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

ii. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  

TFRS 9, TMS 39’daki “oluşan zarar” modelini “beklenen kredi zararları” modeliyle değiştirmektedir. Yeni 

değer düşüklüğü modeli itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ve sözleşme varlıklarına 

uygulanır ancak özkaynak araçlarına yapılan yatırımlara uygulanmaz. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen 

finansal varlıklar ticari alacaklar, diğer alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır.  

Şirket, TFRS 9 kapsamında aşağıda belirtilen kalemleri için beklenen kredi zarar karşılığını kayıtlarına alır: 

 - itfa edilen maliyetinden ölçülen finansal varlıklar;  

Şirket, zarar karşılığı 12 aylık beklenen kredi zararlarından ölçülen aşağıdaki kalemler dışında kalanlar 

için, ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan zarar karşılığı hesaplar: 

 - ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana kredi riski önemli ölçüde artmayan banka bakiyeleri.  

Ticari alacaklar, diğer alacaklar, diğer varlıklar ve sözleşme varlıkları için zarar karşılıkları her zaman ömür 

boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçülür. Bir finansal varlıktaki kredi riskinin, ilk defa 

finansal tablolara alınmasından bu yana önemli ölçüde artıp artmadığı belirlenirken ve beklenen kredi 

zararları tahmin edilirken, aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir 

bilgiler dikkate alınır. Bunlar, Şirket’in geçmiş deneyimlerine ve bilinçli kredi değerlendirmelerine 

dayanan niteliksel ve sayısal bilgileri ve analizleri ve ileriye yönelik bilgileri içerir. 

Şirket, vadesini 30 gün geçen finansal varlıkların kredi riskinde önemli bir artış olduğunu kabul eder.  

Şirket, aşağıdaki durumlarda finansal varlıkların temerrütte olduğunu kabul eder:  

- Borçlunun Şirket’e olan yükümlülüklerini, Şirket teminatları bozdurmak gibi aksiyonlara başvurmadan 

önce (eğer teminatlar mevcutsa), tam olarak yerine getirmesi muhtemel değil ise; veya finansal varlık 

vadesini 90 günden fazla aşmışsa. 

Şirket, banka bakiyelerinin risk derecelendirmelerinin uluslararası tanımıyla “yatırım notu”na eşit olması 

durumunda bunların düşük kredi riskine sahip olduğunu kabul eder. 

Ömür boyu beklenen kredi zararları, bir finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi mümkün 

temerrüt hallerinin bir sonucudur. 

12 aylık beklenen kredi zararları, raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde gerçekleşmesi mümkün 

temerrüt hallerinden kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısımdır. Beklenen kredi 

zararlarının ölçüleceği azami süre, Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir. 

Şirket, her raporlama döneminde itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların kredi-değer 

düşüklüğü olup olmadığını değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz 

şekilde etkileyen bir veya daha fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi-değer 

düşüklüğüne uğramıştır. 

Aşağıdaki olaylara ilişkin gözlemlenebilir veriler finansal varlığın kredi-değer düşüklüğüne uğramış 

olduğunu gösteren kanıtlardır: 

 - Borçlunun önemli finansal sıkıntı içinde olması; 

 - Temerrüt nedeniyle bir sözleşme ihlalinin meydana gelmesi; 

 - Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerle, borçlunun içine düştüğü finansal sıkıntıdan dolayı 

alacaklının borçluya normal şartlarda düşünmediği bir ayrıcalık tanıması; 

 - Borçlunun iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya gireceğinin muhtemel olması; veya 

 - Finansal sıkıntılar nedeniyle bu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

1 Ocak 2018 öncesi muhasebe politikaları 

Finansal varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun 

değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım 

işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım 

araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata 

bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır 

veya kayıtlardan çıkarılır. 

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine 

kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak 

sınıflandırılır. 

Etkin faiz yöntemi 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili 

olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 

uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, 

ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal 

varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan 

finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz 

konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan 

türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 

yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, finansal yatırımlar 

olarak sınıflandırılırlar. 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 

Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır. 

Satım ve geri alım anlaşmaları 

Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç 

iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle 

nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo işlemlerinden alacakları olarak kaydedilir. 

 

Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 

kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti 

üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

Finansal varlıklar (devamı) 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya 

finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin 

bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden 

sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık 

grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi 

sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması 

durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte 

beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan 

bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde bütün 

finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Karşılık 

hesabındaki değişimler kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış 

değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 

ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal 

edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda 

ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar veya zarar tablosunda iptal edilir. 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana 

gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 

ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski 

taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

Finansal yükümlülükler 

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm 

borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal 

araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe 

politikaları aşağıda belirtilmiştir. 

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya 

diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 

Ekli finansal tablolarda Şirket’in ana faaliyetlerinden kaynaklanan borçları ticari borç olarak 

sınıflandırılmakta, bunun dışındaki borçlar ise diğer borçlar hesap kaleminde yer almaktadır. 

Ekli finansal tablolarda Şirket’in ana faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları ticari alacak olarak 

sınıflandırılmakta, bunun dışındaki alacaklar ise diğer alacaklar hesap kaleminde yer almaktadır. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 

Şirket’in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Diğer finansal yükümlülükler 

Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 

muhasebeleştirilir. 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 

birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin 

ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca 

veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit 

ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Kur Değişiminin Etkileri 

İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için 

sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 

Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) 

gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum 

tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 

kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Kur farkları, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda 

muhasebeleştirilirler. 

Pay Başına Kazanç 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır. 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu 

ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, ihraç 

edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 

söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak hesaplanır. 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal tabloların 

yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

Şirket, raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir 

olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço 

tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla 

hesaplanır. 

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi 

durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen 

kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge 

bulunmamaktadır. 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre Türkiye’de 

kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 

kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması 

bakımından da geçerlidir. 

Aynı Kanunun 15’inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve 

ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 

dağıtılsın dağıtılmasın %15 oranında vergi kesintisi yapılır. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 olarak uygulanmaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34’üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet yatırım fon 

ve ortaklıklarının, portföy işletmeciliği kazançlarının elde edilmesi sırasında 15’inci madde gereğince 

kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıyla, 

aynı Kanunun 15’inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi 

kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarının başvuru halinde kendilerine red 

ve iade edileceği belirtilmiştir. 

5281 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2006 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu’na eklenen 5527 sayılı Kanun ile değişik Geçici 67’nci maddenin (1) numaralı fıkrasına 

göre menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde ettikleri 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satım kazançları ile dönemsel getirileri 

üzerinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 oranında gelir vergisi kesinti yapılmaktadır. 

Geçici 67’nci maddenin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklılarının 

bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarına 

göre ayrıca tevkifat yapılmaz. 
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2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı emeklilik veya 

işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak 

nitelendirilir. 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in çalışanlarının İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak 

gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının aktüeryal varsayımlar uyarınca bugüne 

indirgenmiş değerini ifade eder. 

Şirket kıdem tazminatı karşılığını aktüer firma tarafından hazırlanan rapor uyarınca hesaplamış olup, 

karşılığa ilişkin tüm aktüeryal kayıp ve kazançları 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla diğer kapsamlı gelir 

tablosunda muhasebeleştirmiştir. 

Nakit Akış Tablosu 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in yatırım ortaklığı faaliyetlerinden kaynaklanan 

nakit akışlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, 

Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (“VİOP”) İşlemleri 

VİOP’da işlem yapmak için verilen nakit teminatlar diğer alacak olarak sınıflandırılmaktadır. 

Sermaye ve Temettüler 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 

dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 

2.6  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları bulunmamaktadır. 
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 
 31 Aralık 

2018 

31 Aralık 

2017 

   

Vadesiz Mevduat 13.868 86.837 

Ters Repo Alacakları 1.700.005 1.051.056 

Vadeli Mevduat 2.526.748 2.882.050 

Borsa Para Piyasasından Alacaklar 7.303.159 - 

Beklenen Zarar Karşılığı (26.394) - 

 11.517.386 4.019.943 

Toplam Nakit ve Nakit Benzeri Üzerindeki Beklenen Zarar Karşılığı 26.394 - 

Nakit ve Nakit Benzeri Üzerindeki Faiz Reeskontu     (429.912)  (22.350) 

Nakit Akım Tablolarındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 11.113.868 3.997.593 

 

 

31 Aralık 2018 

 Maliyet  Para 

birimi 

Faiz oranı(%) Vade Tarihi  Tutar  

 

Ters repo alacakları 

 

1.500.000 

 

TL 

 

25,00 

 

2 Ocak 2019 

 

1.499.996 

Ters repo alacakları 157.000 TL 18,00 2 Ocak 2019 157.007 

Ters repo alacakları 43.000 TL 18,00 2 Ocak 2019 43.002 

Vadeli mevduat 1.000.000 TL 23,50 15 Ocak 2019 1.010.893 

Vadeli mevduat  500.000 TL 22,40 15 Ocak 2019 505.193 

Vadeli mevduat  1.000.000 TL 23,00 15 Ocak 2019 1.010.662 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 23,70 15 Ocak 2019 549.165 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 23,80 21 Ocak 2019 547.117 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 26,00 13 Şubat 2019 550.475 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 26,00 13 Şubat 2019 547.717 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 24,25 25 Şubat 2019 545.695 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 24,36 2 Ocak  2019 533.336 

Borsa para piyasasında alacaklar 600.000 TL 30,00 4 Nisan 2019 639.934 

Borsa para piyasasında alacaklar 200.000 TL 23,60 17 Ocak 2019 212.245 

Borsa para piyasasında alacaklar 1.100.000 TL 26,39 8 Mayıs 2019 1.137.634 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 25,93 19 Şubat 2019 513.530 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 25,50 22 Mayıs 2019 512.661 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 24,36 2 Ocak  2019 511.407 

Borsa para piyasasında alacaklar 500.000 TL 24,00 21 Mart 2019 502.243 

Toplam 11.100.000    11.529.912 

31 Aralık 2017 

Ters repo alacakları 1.050.000 TL 9,75-12,30 2 Ocak 2018 1.051.056 

Vadeli mevduat  950.000 TL 14,20 19 Ocak 2018 955.156 

Vadeli mevduat 960.756 TL 15,00 20 Şubat 2018 961.929 

Vadeli mevduat 950.000 TL 14,40 10 Ocak 2018 964.965 

Toplam 3.910.756    3.933.106 
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4. FİNANSAL YATIRIMLAR 

 
 31 Aralık 2018 

      

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar 

 tablosuna yansıtılan finansal varlıklar 
Maliyet  Gerçeğe 

Uygun  Değeri 
 Kayıtlı Değeri 

      

Borçlanma Senetleri      

Devlet Tahvilleri 2.829.457 
 

2.727.921 
 

2.727.921 

Özel Kesim Tahvilleri 8.160.000 
 

9.183.854 
 

9.183.854 

Eurobond 4.175.233  5.266.335  5.266.335 

      

Hisse Senetleri      

BİST’te işlem gören hisse senetleri 7.327.386  7.210.903  7.210.903       

Toplam                    22.492.076  24.389.013  24.389.013 

 
 31 Aralık 2017 

      

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar 

tablosuna yansıtılan finansal varlıklar 
Maliyet  Gerçeğe Uygun  

Değeri  
 Kayıtlı Değeri 

      

Borçlanma Senetleri      

Devlet Tahvilleri 3.234.915 
 

3.156.115 
 

3.156.115 

Özel kesim tahvilleri 11.957.375  12.596.410  12.596.410 

Eurobond 1.943.843  1.936.754  1.936.754 

      

Hisse Senetleri      

BİST’te işlem gören hisse senetleri 10.892.268  13.541.109     13.541.109 

Toplam                  28.028.401                   31.230.388                    31.230.388 
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5. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR  
 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ticari Alacaklar   
Menkul kıymet satımından kaynaklanan alacaklar - 411.650 

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 19) 323 44.523 

Diğer Ticari Alacaklar 75 - 

 398 456.173 

   
 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Ticari Borçlar   
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Not 19) 48.114 41.048 

Menkul kıymet alımlarından kaynaklanan borçlar - 411.040 

Diğer 40.769 12.124 

 88.883 464.212 

   

6. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Diğer Alacaklar   
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (“VİOP”) teminatları 2.171.512 922.211 

Diğer         1.003 - 

 2.172.515 922.211 

 
 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Diğer Borçlar   

Ödenecek Vergi, Harç ve Yükümlülükler 78.445 61.725 

Diğer Ödenecek Giderler 13.800 11.685 

 92.245 73.410 

   

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 

Ödenecek Borç Karşılığı (Not 19) 
 

7 1.696 

 7 1.696 

   

 
7. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Diğer Dönen Varlıklar   
Verilen Depozitolar 26.598 23.598 

Personelden Alacaklar 459 100 

 27.057 23.698 

   

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Şirket’in 20.784 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 11.194 TL)  peşin ödenmiş 

giderleri Şirket’in tedarikçilere yaptığı ve daha sonraki dönemlerde gider hesaplarına aktarılacak tutarlardan 

oluşmaktadır. 
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8. MADDİ  DURAN VARLIKLAR 

 
Maliyet 1 Ocak 2018 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2018 

Ofis ekipmanları, mobilya ve demirbaşlar 167.784 38.429 - 206.213 

 167.784 38.429 - 206.213 

 
   

 

Birikmiş amortismanlar 1 Ocak 2018 

Cari dönem 

amortismanı(*) Çıkışlar 31 Aralık 2018 

Ofis ekipmanları, mobilya ve demirbaşlar (134.770) (23.716) - (158.486) 

 (134.770) (23.716) - (158.486) 

Net Defter Değeri 33.014 - - 47.727 

 

Maliyet 1 Ocak 2017 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2017 

Ofis ekipmanları, mobilya ve demirbaşlar 155.880 11.904 - 167.784 

 155.880 11.904 - 167.784 

 

   

 

Birikmiş amortismanlar 1 Ocak 2017 

Cari dönem 

amortismanı(*) Çıkışlar 31 Aralık 2017 

Ofis ekipmanları, mobilya ve demirbaşlar (116.002) (18.768) - (134.770) 

 (116.002) (18.768) - (134.770) 

Net Defter Değeri 39.878 - - 33.014 
(*) Amortisman giderleri genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.  

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 

2017: Bulunmamaktadır). 
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9. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

Maliyet 1 Ocak 2018 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2018 

Haklar 50.021 - - 50.021 

 50.021 - - 50.021 

     

İtfa payları 1 Ocak 2018 İtfa payları(*) Çıkışlar 31 Aralık 2018 

Haklar (16.194) (2.596) - (18.790) 

 

 

(16.194) (2.596)                         - (18.790) 

Net Defter Değeri 33.827 (2.596) - 31.231 

 

Maliyet 1 Ocak 2017                      Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2017 

Haklar 50.021                                 - - 50.021 

 50.021                                 - - 50.021 

     
İtfa payları  1 Ocak 2017 İtfa payları(*)           Çıkışlar 31 Aralık 2017 

Haklar (13.598)  (2.596) - (16.194) 

 

 

(13.598) (2.596) - (16.194) 

Net Defter Değeri 36.423 (2.596) - 33.827 

(*) İtfa giderleri genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmiştir. 

 

10. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

31 Aralık 2018 tarihi  itibariyla şirket aleyhine veya Şirket tarafından açılan ve Şirket’in finansal 

durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: 

Bulunmamaktadır).  

 

Şirket’in Not 6’da açıklanan VİOP teminatları dışında kendi veya 3.kişilerin borcunu temin amacıyla 

vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek (“TRİ”) bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).
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11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

 

31 Aralık 

2018 

31 Aralık 

2017 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

kısa vadeli karşılıklar:   

   

Kullanılmamış izin karşılığı 45.194 44.030 

   

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

uzun vadeli karşılıklar:   

   

Kıdem tazminatı karşılığı 249.073 190.229 

   

 294.267 234.259 

 

Şirket, Türk İş Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından 

emekliye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan 

veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı aylık 5.434 TL ( 31 Aralık 2017: 4.732 TL) 

tavanına tabidir. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 

karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 

tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar”, Şirket’in yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 

yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin 

hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak 

olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 

beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda 

karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün 

bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Bilanço tarihindeki karşılık, yıllık %12,50 enflasyon ve 

%16,30 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %3,38 olarak elde edilen reel iskonto oranı 

kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2017 :Yıllık %8,40 enflasyon ve %11,70 iskonto oranı 

varsayımlarına göre yaklaşık %3,04 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle 

hesaplanmıştır). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem 

tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının 

hesaplanmasında 1  Ocak  2018 tarihi itibarıyla geçerli olan 5.434TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (1 Ocak 

2017 tarihinden itibaren geçerli olan 4.732 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır). 
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11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı) 

Kıdem tazminatı karşılığının ve kullanılmamış izin karşılığının 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 

tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

Kıdem tazminatı karşılığı: 

1 Ocak-31 Aralık 

2018 

1 Ocak-31 Aralık 

2017 

   

Dönem başı 190.229 175.073 

Hizmet maliyeti 14.111 54.311 

Faiz maliyeti 15.052 14.057 

Dönem içinde ödenen  (-) - (75.370) 

Aktüeryal kayıp/(kazanç) 29.681 22.158 

   

Dönem sonu 249.073 190.229 

 

Kıdem tazminatıyla ilgili meydana gelen aktüeryal kayıp haricindeki toplam maliyetler 31 Aralık 2018 

tarihi itibarıyla hazırlanan kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir. 

 

Kullanılmamış izin karşılığı: 

1 Ocak-31 Aralık 

2018 

1 Ocak-31 Aralık 

2017 

   

Dönem başı 44.030 35.896 

Dönem gideri 50.752 55.838 

Dönem içinde iptal edilen karşılık (-) (49.587) (47.704) 

Dönem Sonu 45.195 44.030 
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12. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

 

Ödenmiş sermaye 

 

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tutarı 100.000.000 TL dir (31 Aralık 2017: 

100.000.000 TL) ve çıkarılmış sermayesi 33.500.000 TL’dir (31 Aralık 2017: 32.000.000 TL). 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 
 

Ortaklar 

Pay Oranı 

(% ) 

31 Aralık 

2018 

Pay Oranı 

(% ) 

31 Aralık 

2017 

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3,613 1.210.403 3,304 1.057.205 

Diğer Ortaklar (Halka Arz Olunan) 96,387 32.289.597 96,696 30.942.795 

 100 33.500.000 100 32.000.000 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, geçmiş yıllar karları / (zararları) 

 
 31 Aralık 

2018 

31 Aralık 

2017 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 691.563 585.595 

- Yasal Yedekler 691.563 585.595 

Geçmiş Yıllar Karları  1.328.532 1.313.140 

Toplam 2.020.095 1.898.735 

 

Net dönem karı dışındaki birikmiş karları geçmiş yıllar karları  hesabında netleştirilerek gösterilmektedir. 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla geçmiş yıllar karları için deki olağanüstü yedekler 1.328.532 TL’dir (31 

Aralık 2017 : 1.313.140 TL). 

 

Şirket’in 30 Nisan 2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında “01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap 

dönemine ait gelir tablosundaki 2.119.360 TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek 

akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 2.013.392 TL  net dağıtılabilir kardan ve 

kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı 

yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla; (a) 448.000 TL nakit olarak, 1.500.000 TL 

bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına, (b) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu 

üyelerine 50.000 TL kar payı dağıtılmasına, (c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine  kar payı 

dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına” karar verilmiştir. 448.000 TL 

nakit kar payı dağıtımı 5 Haziran 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç 

yönetim kurulu üyelerine 50.000 TL 30 Temmuz 2018 tarihinde dağıtılmıştır. 1.500.000 TL bedelsiz pay 

şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılması işlemi 08 Kasım 2018 tarihinde pay sahiplerinin hesaplarına 

alacak kaydedilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. 2018 yılı içerisinde hisse başına dağıtılan temettü 

0,0608750 TL’dir (31 Aralık 2017 hisse başına dağıtılan temettü: 0,046785 TL).  

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı aktüer firma tarafından hesaplanmış olup, 

(133.209) TL tutarındaki aktüeryal kayıp özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2017: 

103.528 TL Aktüeryal kayıp). 
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13. HASILAT 

Satışlar 
 

1 Ocak – 

31 Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 

Devlet tahvili satışları 386.729 31.830.165 

Özel sektör tahvili satışları   5.885.519   5.050.000 

Hisse senedi satışları  16.308.464  24.305.463 

      22.580.712 61.185.628      

Diğer Satışlar 

Temettü Gelirleri 418.974 404.223 

Faiz gelirleri 2.605.002 1.736.295 

Ters repo işlemlerinden alınan faiz geliri 171.447 492.244 

VOB işlem sözleşmeleri gelir /(gider) 3.791.332 (3.230.998) 

Hisse senedi değer artış/(azalışları) (2.765.323) 1.914.400 

Hazine bonosu ve devlet tahvili gerçekleşmemiş değer 

artışı/(azalışı),net (22.736) 23.038 

Eurobond değer artışı /(azalışı) 1.098.191 (7.089) 

Borsa Para Piyasası değer artışı/(azalışı) 403.159 - 

Döviz İşlemleri kur farkı kar/(zararı) (79.534) - 

Özel sektör tahvili gerçekleşmemiş değer artışı ,net 384.818 348.516 

Mevduat değer artışı 5.453 21.294 

       6.010.783       1.701.923 

 

Hasılat:          28.591.495 62.887.551 

 

Satışların Maliyeti:  
    

Devlet tahvili alımları (405.458) (31.917.439) 

Özel sektör tahvil alımları (5.657.375) (4.887.721) 

Hisse senedi alımları (16.299.726) (20.590.668) 

Ara Toplam  (22.362.559) (57.395.828) 

 

Portföy Yönetim Ücreti (306.294) (296.633) 

Verilen Komisyonlar (34.215) (41.777) 

Saklama Komisyonu (54.313) (48.790) 

Kotta Kalma Ücreti (6.563) (5.723) 

Ara Toplam (401.385) (392.923) 

   

Toplam Satışların Maliyeti (22.763.944) (57.788.751) 
 

14. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

 

 

1 Ocak – 

31 Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 
   

Genel yönetim  giderleri (-) (3.491.743) (3.000.390) 

Toplam (3.491.743) (3.000.390) 
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15. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderlerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak – 

31 Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 

Genel Yönetim Giderleri:  
    

Personel giderleri (2.293.248) (2.021.791) 

Ulaşım, taşıt ve seyahat giderleri (273.157) (242.812) 

Kira gideri (187.228) (174.887) 

Genel kurul giderleri (102.408) (47.489) 

Bakım, onarım, geliştirme giderleri (96.173) (73.065) 

Müşavirlik giderleri (74.073) (79.632) 

Müşterek yönetim giderleri (33.320) (35.389) 

Kıdem tazminatı karşılık gideri (29.163) (68.367) 

Amortisman gideri ve itfa payları (26.311) (21.364) 

Temsil ve ağırlama giderleri (5.181) (13.191) 

Kullanılmamış izin karşılık gideri (1.165) (23.689) 

Diğer giderler (370.316) (198.714) 

Toplam   (3.491.743) (3.000.390) 

   
 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri içerisindeki 

personel giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak – 1 Ocak – 

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Personel giderleri   

Ücret giderleri (1.654.574) (1.469.586) 

İkramiye giderleri (258.891) (247.915) 

Sosyal yardımlar (379.783) (304.290) 

Toplam personel giderleri (2.293.248) (2.021.791) 
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16. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER 
 

31 Aralık 2018 ve  31 Aralık 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak – 

31 Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler   
Diğer(*) 23.342 27.005 

Toplam 23.342 27.005 

(*) Diğer kalemi hazinece karşılanan prim desteği tutarını içermektedir. 

 

17. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER 
 

31 Aralık 2018 ve  31 Aralık 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin 

detayı aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak – 

31 Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 

Esas faaliyetlerden diğer giderler   
Kanunen kabul edilmeyen giderler (6.372) (5.285) 

Diğer (4.531) (770) 

Beklenen Zarar Karşılığı (26.394) - 

Toplam (37.297) (6.055) 
   

18. PAY BAŞINA KAZANÇ 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net dönem karının, dönem içindeki ağırlıklı 

ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye’de şirketler sermayelerini, halihazırda 

bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz 

hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç 

hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. 

 

Pay başına kazanç: 
1 Ocak – 

31 Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 
 

  

Dönem boyunca mevcut payların ortalama 

sayısı (tam değeri) 
33.500.000 32.000.000 

Toplam 33.500.000 32.000.000 
 

  
Pay sahiplerine ait net kâr 2.321.853 2.119.360 
 

  
Pay başına kazanç(*) 0,069309 0,066230 

(*)  Pay başına 1 Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.    

Şirket’in 101.762  adet, 1 Türk Lirası nominal değerli, imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Bu hisse 

senetlerinin her biri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde bir milyon oy hakkına sahip olup anılan 

hisselerin kar dağıtımında herhangi imtiyazı bulunmamaktadır. İmtiyazlı ve adi hisse senetleri için pay 

başına kazanç tutarları aynıdır. 
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19. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki 

gibidir: 
 

  31  Aralık  2018 31 Aralık 2017 

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar   

Garanti Emeklilik A.Ş. 323 44.448 

Doğuş Planet  Elektronik Ticaret ve Bilişim Hzmetleri A.Ş.(*) - 75 

Toplam  323 44.523 

 

 

 31  Aralık  2018 31 Aralık 2017 

İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar   
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 26.473 25.164 

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş 20.591 15.397 

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - 329 

T.Garanti Bankası A.Ş. 1.050 158 

   

Toplam 48.114 41.048 

 

 

 31  Aralık  2018 31 Aralık 2017 

İlişkili taraflara diğer borçlar   
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş(*) - 811 

Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. - 885 

Diğer  7 - 

Toplam 7 1.696 
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19. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait ilişkili taraflarla işlemler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 
(*) İlgili şirketler, 20 Aralık 2018 tarihinden itibaren, TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları standardı kapsamında, ilişkili taraf 

kriterlerini sağlamadığı için Şirket’in ilişkili tarafı olarak dikkate alınmamıştır. Diğer taraftan, 1 Ocak 2018 – 20 Aralık 2018 

tarih aralığındaki bu şirketlerle olan işlemlerden kaynaklı hizmet ve ürün alımları ilişkili taraf açıklamalarına dahil edilmiştir. 

Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerine 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde 

toplam 1.533.435 TL (31  Aralık  2017: 1.212.572 TL) tutarında fayda sağlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ocak – 

31  Aralık 2018 

1 Ocak – 

31 Aralık 2017 
   
Portföy Yönetim Ücreti:   
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (291.708) (296.633) 

Verilen Komisyonlar:   

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ (27.867) (33.168) 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (6.120) (8.609) 

EFT Masraf Gideri:   

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (22.150) (21.466) 

Sigorta Gideri:   

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (98.569) (28.121) 

Bakım, Onarım ve Geliştirme Gideri:   

Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.(*) (119.876) (10.442) 

Risk Hizmet Gideri:   

Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. - (10.620) 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (12.600) - 

Genel Kurul Gideri:   

Antur Turizm A.Ş.(*) (13.998) (8.367) 

Araç Kiralama Gideri:   

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. (231.691) (178.467) 

Toplam (824.579) (595.893) 

   

Vadeli Mevduat Faiz  Geliri   

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.               151.170 100.073 

Toplam                      151.170                100.073 
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20. GELİR VERGİLERİ 

 

Kurumlar Vergisi 

 

1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci Maddesi’nin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre Türkiye’de 

kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 

kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması bakımından 

da geçerlidir. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde 

gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye 

tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları) düşüldükten sonra kalan matrah 

üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

2018 yılında uygulanan efektif vergi oranı %22’dir (2017: %20). 5 Aralık 2017’de resmi gazetede 

yayınlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun" ile getirilen düzenleme uyarınca bu oran; 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait 

kurum kazançlarına uygulanmak üzere %22 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu söz konusu 

%22 oranını %20'ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 

 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2018 yılı 

kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları 

üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22’dir (2017: %20).  Zararlar gelecek yıllarda 

oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye 

dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 

Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi 

beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe 

kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, fiyat riski ve  kur riski) ve 

likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki 

belirsizliğin, Şirket’in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi 

üzerine odaklanmaktadır. 

 

21.1 Piyasa riski 

 

Faiz Oranı  riski 

 

Şirket, sahip olduğu nakdi günün koşullarına göre menkul kıymet veya banka mevduatı olarak 

değerlendirmektedir. 

 
Faiz Pozisyonu Tablosu 

 

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Sabit Faizli Finansal Araçlar   

Finansal Varlıklar   
   
Devlet Tahvilleri 2.727.921 3.156.118 

Özel Kesim Tahvilleri 393.118 4.956.685 

Eurobond 2.637.326 1.936.754 

Ters Repo 1.700.005 1.051.056 

Takasbank Borsa Para Piyasası 7.303.159 - 

Vadeli Mevduat 2.526.748 2.882.049 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar 17.288.277 13.982.662 

   

Değişken Faizli Finansal Araçlar   

Finansal Varlıklar   
   
Özel Kesim Tahvilleri 11.419.745 7.639.723 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar 11.419.745 7.639.723 

 28.708.022 21.622.385 

 

Şirket’in bilançosunda Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar olarak sınıfladığı 

borçlanma senetleri faiz değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in yaptığı 

analizlere göre TL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm 

değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla 17.178.110TL tutarındaki borçlanma senetlerinin gerçeğe 

değerinde ve dolayısıyla net dönem karı/zararında 31 Aralık 2018  tarihi itibarıyla 250.188 TL azalış veya 

266.950 TL artış oluşmaktadır (31 Aralık 2017: Şirket’in yaptığı analizlere göre TL faizlerde %1 oranında 

faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla 17.689.279 

TL tutarındaki borçlanma senetlerinin gerçeğe  değerinde ve dolayısıyla net dönem karı/zararında 31 

Aralık 2017  tarihi itibarıyla 323,518 TL azalış veya 345.435 TL artış oluşmaktadır). 
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21.        FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

 

21.1 Piyasa riski (devamı) 

 

Hisse senedi fiyat riski 

 

Şirket’in bilançosunda gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıfladığı 

hisse senetlerinin tümü BIST’de işlem görmektedir. Aşağıdaki tablo Şirket’in hisse senetleri ve VİOP 

kontratlarının diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla BIST endeksindeki %10’luk değişime 

olan duyarlılığını göstermektedir. 

 

31 Aralık 2018 

BIST endeks 

değişim (-) %10 

Kar / Zarar üzerindeki etki 

BIST endeks 

değişim (+) %10 

Kar / Zarar üzerindeki etki 

Hisse senetleri (721.090) 721.090 

VİOP kontratları 826.903 (826.903) 

 

 

31 Aralık 2017 

BIST endeks 

değişim (-) %10 

Kar / Zarar üzerindeki etki 

BIST endeks 

değişim (+) %10 

Kar / Zarar üzerindeki etki 

Hisse senetleri (1.354.111) 1.354.111 

VİOP kontratları 1.161.600 (1.161.600) 

 

 

Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin açıklamalar: 

 

Şirket’in açık olan vadeli sözleşmelerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2018    
 

 

Sözleşme Tanımı Vade Pozisyon Adet 

Uzlaşma 

Fiyatı 

Kontrat 

Değeri 

F_XU0300219 28 Şubat  2019 Kısa 400 118,020 4.721.000 

F_USDTRY0219 28 Şubat  2019 Kısa 650 5,460 3.548.025 

Net Pozisyon     8.269.025 

 

31 Aralık 2017    
 

 

Sözleşme Tanımı Vade Pozisyon Adet 

Uzlaşma 

Fiyatı 

Kontrat 

Değeri 
F_XU0300218 28 Şubat  2018 Kısa 800 145,200 11.616.000 

Net Pozisyon     11.616.000 

 

BIST 30 endeksine dayalı alınan kısa pozisyonlar hisse senedi risklerinden korunma amaçlı olarak  

tutulmaktadır.USD’ye  dayalı alınan kısa pozisyonlar ise Eurobond risklerinden korunma amaçlı olarak  

tutulmaktadır. 
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

 

21.2 Likidite riski 

 

31 Aralık 2018  tarihi itibarıyla türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili 

aşağıdaki tablodaki gibidir: 

 

Beklenen Vadeler 

Defter 

Değeri 

Beklenen 

nakit çıkışlar 

toplamı 

3 aydan 

kısa 

3-12 ay 

arası 

1-5 

yıl 

arası 

5 

yıldan 

uzun 

Türev Olmayan Finansal 

Yükümlülükler 
100.870 100.870 100.870 

- - - 

Ticari borçlar 88.883 88.883 88.883 - - - 

Diğer borçlar (*) 13.800 13.800 13.800 - - - 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili 

aşağıdaki tablodaki gibidir: 

 

Beklenen Vadeler 

Defter 

Değeri 

Beklenen 

nakit çıkışlar 

toplamı 

3 aydan 

kısa 

3-12 ay 

arası 

1-5 

yıl 

arası 

5 

yıldan 

uzun 

Türev Olmayan Finansal 

Yükümlülükler 
477.330 477.330 477.330 

- - - 

Ticari borçlar 464.212 464.212 464.212 - - - 

Diğer borçlar (*) 11.685 11.685 11.685 - - - 

 

(*) Ödenecek vergi, resim ve harçlar hariç tutulmuştur. 
 

Şirket, kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli borçlarından daha fazla olması nedeniyle likidite riskine 

maruz kalmamaktadır. 

 

21.3    Kur riski 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan 

kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır.  
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

21.3   Kur riski (devamı) 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  2018 

        

  
Türk Lirası 

Karşılığı   
    

  
(Fonksiyonel 

Para Birimi) 
ABD Doları Avro GBP 

          

1. Ticari Alacaklar - - -   

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 5.266.335 997.223     

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

3. Diğer 
                                          

-    
                      -    - - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.266.335 997.223 - - 

5. Ticari Alacaklar - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

7. Diğer - - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 5.266.335 997.223 - - 

10. Ticari Borçlar   - - - 

11. Finansal Yükümlülükler - - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) - - - - 

14. Ticari Borçlar - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler - - - - 

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) - - - - 

19.Finansal durum tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların 

Net Varlık / 
- - - - 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - 

19a. Aktif Karakterli Finansal durum tablosu Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı 
-  - - - 

19b. Pasif Karakterli Finansal durum tablosu Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı 
- - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-

18+19) 
5.266.335 997.223 - - 

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam 

Gerçeğe Uygun Değeri 
- - - - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  - 
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

21.3   Kur riski (devamı) 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: 

                  31 Aralık 2017 

        

  
Türk Lirası 

Karşılığı   
    

  
(Fonksiyonel 

Para Birimi) 
ABD Doları Avro GBP 

          

1. Ticari Alacaklar - - -   

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 1.936.754 513.469     

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

3. Diğer                      -                          -    - - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 1.936.754 513.469 - - 

5. Ticari Alacaklar - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - 

7. Diğer - - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 1.936.754 513.469 - - 

10. Ticari Borçlar   - - - 

11. Finansal Yükümlülükler - - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) - - - - 

14. Ticari Borçlar - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler - - - - 

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - - - - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) - - - - 

19.Finansal durum tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların 

Net Varlık / 
- - - - 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - 

19a. Aktif Karakterli Finansal durum tablosu Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı 
-  - - - 

19b. Pasif Karakterli Finansal durum tablosu Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı 
- - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-

18+19) 
1.936.754 513.469 - - 

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam 

Gerçeğe Uygun Değeri 
- - - - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  - 
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

21.3   Kur riski (devamı) 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Türk Lirası’nın aşağıdaki tabloda sıralanan yabancı 

paralar karşısında %10’luk değer değişiminin Şirket’in  kar/zarar ve özkaynağına etkisi aşağıda yer alan 

tabloda sunulmuştur. Bu analizde faiz oranları ve diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır. 
 
 31 Aralık 2018 

   
 

 Kar / Zarar 

  Yabancı 

paranın    Yabancı paranın  

 

 değer 

kazanması   

 değer 

kaybetmesi  
 

   
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde    
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   526.633     (526.633) 

2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -     -  

3 - ABD Doları net etki (1+2)   526.633     (526.633) 

 
   

Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde    
4 - Avro net varlık / yükümlülük   -     -  

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)   -     -  

6 - Avro net etki (4+5)   -     -  

    

TOPLAM (3+6)   526.633     (526.633) 

 
 31 Aralık  2017 

   
 

 Kar / Zarar 

  Yabancı 

paranın    Yabancı paranın  

 

 değer 

kazanması   

 değer 

kaybetmesi  
 

   
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde    
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   193.676   (193.676) 

2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -     -  

3 - ABD Doları net etki (1+2)   193.676  (193.676) 

 
   

Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde    
4 - Avro net varlık / yükümlülük   -     -  

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)   -     -  

6 - Avro net etki (4+5)   -     -  

    

TOPLAM (3+6)   193.676  (193.676) 

 

 

 
21.4 Kredi riski 

 

Şirket’in portföyünde hisse senetleri ile devlet tahvili ve hazine bonosu bulunmaktadır. Şirket’in 

alacakları zamanında tahsil edilmektedir. 
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

21.4 Kredi riski (devamı) 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri: 

 

31 Aralık 2018 

Alacaklar 

Banka 

Mevduatı Ters Repo Alacakları 

Finansal 

Yatırım 

Takasbank Borsa 

Para Piyasası 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) - - - 

         

2.172.515           2.540.616                   1.700.005            17.178.110    7.303.159 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıklar net defter değeri - - - 

         

2.172.515           2.540.616                   1.700.005            17.178.110     7.303.159 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter 
değeri - - - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - - - - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri - - - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - - 

 

31 Aralık 2017 

Alacaklar 

Banka 

Mevduatı Ters Repo Alacakları 

Finansal 

Yatırım 

Takasbank Borsa 

Para Piyasası 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

İlişkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) - - - 922.211 2.968.887 1.051.056 17.689.279 - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıklar net defter değeri - - - 922.211 2.968.887 1.051.056 17.689.279 - 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter 

değeri - - - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - - - - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri - - - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - - 
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21.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

 

21.4 Kredi riski (devamı) 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri: 

 

Finansal yatırımlar piyasa değerleri ile bilançoya yansıtılmışlardır. Diğer finansal araçların vadelerinin 

üç aydan uzun olmaması sebebiyle bilanço değerleri gerçeğe uygun değerleri olarak kabul edilmiştir. 

 

 

22. FİNANSAL ARAÇLAR 

 

31 Aralık 2018 
Kayıtlı  

değeri 

Gerçeğe uygun 

değeri  

  
Finansal varlıklar   
Nakit ve nakit benzerleri              11.517.386                  11.517.386     

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal 

varlıklar              24.389.013                  24.389.013     

Ticari alacaklar                         398                             398     

Diğer alacaklar(**)                2.172.515                    2.172.515    

Türev araçlar - - 

   

Finansal yükümlülükler   

Ticari borçlar                    88.883     88.883     

Diğer borçlar(*)                    13.807                       13.807    

Türev araçlar                    21.970                        21.970     

    
  

31 Aralık 2017 Kayıtlı   

değeri 

Gerçeğe uygun 

değeri  

  

Finansal varlıklar   
Nakit ve nakit benzerleri 4.019.943 4.019.943 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal 

varlıklar 31.230.388 31.230.388 

Ticari alacaklar 456.173 456.172 

Diğer alacaklar(**) 922.211 922.211 

   

Finansal yükümlülükler   

Ticari borçlar 464.212 464.212 

Diğer borçlar(*) 11.685 11.685 

Türev araçlar 44.000 44.000 

   

(*) Ödenecek vergi, resim ve harçlar hariç tutulmuştur. 

(**) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası teminatlarını içermektedir.  
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22. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değer açıklamaları 

 

Şirket, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. 

 

Finansal aktiflerin ve pasiflerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine taşınan 

değerlerine yakın olduğu kabul edilmiştir. 

 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması 

 

Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri 

verilmiştir. Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

 

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar; 

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından 

doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir 

nitelikteki veriler; 

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 

(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

 
Finansal Varlıklar / Finansal 

Yükümlülükler 

Gerçeğe uygun  

değer 

Gerçeğe uygun 

seviyesi 

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017  
Hisse senetleri (alım satım amaçlı)(*)         7.210.903     13.541.109 1.Seviye 

Özel kesim tahvilleri (*)         9.183.854     12.596.410 1.Seviye 

Devlet tahvilleri (*)         2.727.921     3.156.115 1.Seviye 

Türev finansal yükümlülükler (21.970) (44.000) 1.Seviye 

Eurobond 5.266.335 1.936.754 1.Seviye 

(*) Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının gerçeğe uygun değerinin tespitinde raporlama tarihi 

itibarıyla Borsa İstanbul’da oluşan ağırlıklı ortalama  fiyat  ve oranlar dikkate alınmaktadır. 

 

23. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Bulunmamaktadır. 

 

24. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 

AÇISINDAN GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 

 

Bulunmamaktadır. 


