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BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
Vakıf Porföy Yönetimi Anonim ġirketi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı’na,
Giriş
Vakıf Porföy Yönetimi Anonim ġirketi’nin (“ġirket”) ekte yer alan 31 Aralık 2011 tarihli finansal
durum tablosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değiĢim
tablosunu, nakit akıĢ tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiĢ
bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
ĠĢletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüĢ
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bu risk
değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, iĢletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca iĢletme yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün
oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz.

Görüş
GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, Vakıf Portföy Yönetimi Anonim ġirketi’nin 31 Aralık
2011 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit
akıĢlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2)
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer husus
ġirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız
denetimi baĢka bir bağımsız denetim Ģirketi tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve 21 ġubat 2011 tarihli
bağımsız denetim raporunda olumlu görüĢ bildirilmiĢtir.

Ġstanbul, 29 ġubat 2012

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Aġ

Özkan Genç, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
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VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR

Dipnotlar

DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
- İlişkili taraflardan
- Diğer dönen varlıklar

3
5,19
5
11
19

DURAN VARLIKLAR
Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
ErtelenmiĢ vergi varlığı

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
31 Aralık 2011

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
31 Aralık 2010

6,276,849
6,007,453
254,184
254,184
-15,212
14,960
252

5,850,278
5,622,274
215,537
209,840
5,697
12,467
7,947
4,520

121,279
7,600
91,339
4,594
-17,746

125,672
7,600
97,150
9,774
96
11,052

6,398,128

5,975,950

167,825
10,772
-80,421
43,055
1,115
32,462
70,124
70,124
6,160,179

124,390
996
64,441
28,603
1,355
28,995
52,864
52,864
5,798,696

3,000,000
15,507
554,358
1,029,692
1,560,622

3,000,000
15,507
380,810
1,026,221
1,376,158

6,398,128

5,975,950

6
4
7
8
17

TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Borç karĢılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ sermaye
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar karları
Net dönem karı

5
6
17
10
9
11
10
12
12
12

TOPLAM KAYNAKLAR

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

GELĠR TABLOSU

Dipnotlar

Esas Faaliyetlerden Gelirler

13

Brüt kar
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri

14
15
15

Faaliyet karı

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
1 Ocak -31 Aralık
2011

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
1 Ocak -31 Aralık
2010

2,803,220

2,451,017

2,803,220

2,451,017

(1,453,898)
-(965)

(1,260,502)
5,473
-

1,348,357

1,195,988

Finansal gelirler
Finansal giderler

16
16

606,720
(3,772)

532,077
(7,363)

Vergi öncesi net dönem karı

17

1,951,305

1,720,702

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

17
17
17

(390,683)
(397,377)
6,694

(344,544)
(346,836)
2,292

1,560,622

1,376,158

0.00520

0.00459

NET DÖNEM KARI
Hisse baĢına kazanç /(kayıp)

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
1 Ocak -31 Aralık
2011

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
1 Ocak -31 Aralık
2010

1,560,622

1,376,158

Finansal varlıklar değer artıĢ fonundaki değiĢim
Duran varlıklar değer artıĢ fonundaki değiĢim
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
Yabancı para çevrim farklarındaki değiĢim
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer
kapsamlı gelirlerinden paylar

-

-

-

-

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliĢkin vergi gelir/giderleri

-

-

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

-

-

1,560,622

1,376,158

NET DÖNEM KARI
Diğer Kapsamlı Gelir:

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

ÖdenmiĢ
sermaye

Sermaye
Düzeltmesi
Farkları

Değer artıĢ
fonları

Kardan ayrılan
kısıtlanmıĢ
yedekler

GeçmiĢ yıllar
karları

Net
dönem karı

Toplam

3,000,000

15,507

-

184,578

1,028,254

1,536,997

5,765,336

-

-

-

-

-

1,376,158
1,376,158

1,376,158
1,376,158

-

-

-

196,232
196,232

1,340,765
(1,342,798)
(2,033)

(1,536,997)
(1,536,997)

(1,342,798)
(1,342,798)

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla
bakiyeler

3,000,000

15,507

-

380,810

1,026,221

1,376,158

5,798,696

1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelirler
Kapsamlı gelir toplamı

3,000,000

15,507

-

380,810

1,026,221

1,376,158

5,798,696

-

-

-

-

-

1,560,622
1,560,622

1,560,622
1,560,622

-

-

-

173,548
173,548

1,202,610
(1,199,139)
3,471

(1,376,158)
(1,376,158)

(1,199,139)
(1,199,139)

3,000,000

15,507

-

554,358

1,029,692

1,560,622

6,160,179

1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla bakiyeler
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelirler
Kapsamlı gelir toplamı

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ortaklarla gerçekleştirilen
işlemler
Yedeklere transfer
Dağıtılan temettü
Ortaklarla yapılan iĢlemler toplamı

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ortaklarla gerçekleştirilen
işlemler
Yedeklere transfer
Dağıtılan temettü
Ortaklarla yapılan iĢlemler toplamı
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Dipnotlar

Bağımsız denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2011

Bağımsız denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2010

1,560,622

1,376,158

397,377
(6,694)
5,276
17,260
15,500
(1,048)
(550,634)
1,437,659

346,836
(2,292)
8,568
11,589
-28,603
(523,306)
1,246,156

(38,647)
(2,745)
9,776
3,227

17,615
(2,596)
996
(7,010)

545,797
(381,397)

505,389
(367,488)

1,573,670

1,393,062

5,811
5,811

(557)
(2,683)
(3,240)

(1,199,139)
(1,199,139)

(1,342,798)
(1,342,798)

Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Net dönem karı
Düzeltmeler:
Cari dönem vergi karĢılığı
ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri)
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karĢılığı gideri/(geliri)
Kullanılmayan izin karĢılık gideri
Personel ikramiye karĢılıkları
Faiz gelirleri
ĠĢletme sermayesindeki değiĢikliklerden önceki faaliyet
karı
Varlık ve yükümlüklerdeki değiĢimler:
Ticari alacaklardaki artıĢ/azalıĢ
Diğer varlıklardaki artıĢ/azalıĢ
Ticari borçlardaki artıĢ/azalıĢ
Diğer yükümlülükteki artıĢ/azalıĢ

17
17
14
10
10
10
16

Alınan faizler
Ödenen vergiler
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Finansal yatırımlardaki artıĢ/azalıĢ
Maddi duran varlık alımları
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit

7

Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Akımları
Dağıtılan Temettü
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Döviz kurundaki değiĢimin nakit ve nakde eĢdeğer
varlıklar üzerindeki etkisi

-

Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki artıĢ/azalıĢ
Dönem baĢındaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

3
3

380,342
5,601,667
5,982,009

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5

47,024
5,554,643
5,601,667

VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

1.

ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ. (“ġirket”) 22 Ekim 2001 tarihinde Ġstanbul’da kurulmuĢtur. ġirket’in
amacı, 3794 Sayılı Kanun’la değiĢik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak ġirket’in ana sözleĢmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır. ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye
piyasası araçlarından oluĢan portföyleri, müĢterilerle portföy yönetim sözleĢmesi yapmak suretiyle
vekil sıfatı ile yönetmektedir. ġirket, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) 11 ġubat
2002 tarihinde Yetki Belgesi almıĢtır.
ġirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir sektörde (Portföy Yöneticiliği)
yürütmektedir.
ġirket’in Genel Müdürlüğü Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak Çelik ĠĢ Merkezi A Blok No:9
D:19 Mecidiyeköy - ġiĢli adresindedir. ġirket’in ayrıca Ģubesi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
Pay oranı %
Pay tutarı
T Vakıflar Bankası TAO
T Vakıflar Bankası TAO
Diğer
Toplam

A
B
B

51.00
48.99
0.01
100.00

1,530,000
1,469,988
12
3,000,000

31 Aralık 2010
Pay oranı %
Pay tutarı
51.00
48.99
0.01
100.00

1,530,000
1,469,988
12
3,000,000

ġirket’ in sermayesi 3,000,000 TL olup her biri 1 KuruĢ değerinde 300.000.000 hisseye ayrılmıĢtır.
Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu
payların her biri 100,000 (Yüz bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.
Sermaye artırımlarında A grubu hisse senetleri karĢılığında A grubu, B grubu hisse senetleri
karĢılığında B grubu hisse senedi çıkarılır.
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ġirket’in çalıĢan sayısı 8 kiĢidir (31 Aralık 2010: 8 kiĢi).
ġirket Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Ecesoy ve Ömer Duman sırasıyla 1 Ocak 2011 ve 31 Mayıs
2011 tarihleri itibari ile istifa etmiĢ olup, boĢalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 1 Ocak 2011 tarihi
itibari ile Serdar Satoğlu, 13 Haziran 2011 tarihi itibari ile Mehmet Lütfi Akyol atanmıĢtır.
2

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR

2.1.

Sunuma iliĢkin temel esaslar

2.1.1. Uygunluk beyanı
ġirket, yasal defterlerini ve yasal mevzuata göre hazırlanmıĢ finansal tablolarını Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır.
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31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.2.

Sunuma iliĢkin temel esaslar (devamı)

2.2.1. Uygunluk beyanı (devamı)
ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket’in yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler ile
finansal tabloların gerçeği yansıtması ilkesi doğrultusunda SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve
raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmıĢtır. ġirket, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, finansal
tablolarını 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
ĠliĢkin Esaslar Tebliği”ne (Tebliğ XI-29) göre hazırlamıĢtır. SPK Muhasebe Standartları’na göre
raporlama yapan Ģirketler finansal tablolarını Tebliğ XI-29 kapsamında Avrupa Birliği tarafından
kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları’na (“UMS”)/ Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlayacaklardır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul
edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlanan UMS/UFRS’den farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından
ilan edilinceye kadar UMSK tarafından yayımlanan UMS/UFRS’ler uygulanır. Bu kapsamda,
benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe / Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınmaktadır.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin, UMSK tarafından
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, iliĢikteki finansal tablolar
Seri: XI No: 29 numaralı Tebliğ çerçevesinde UMS/UFRS esas alınarak hazırlanmıĢ olup finansal
tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından yayımlanan raporlama formatına uygun olarak sunulmuĢtur.
2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile TMSK kuruluĢ maddesi olan 2499 sayılı kanunun ek 1. maddesi iptal edilmiĢ ve
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“Kurum”) kurulması Bakanlar
Kurulu’nca kararlaĢtırılmıĢtır. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 1. maddesi uyarınca,
Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara
iliĢkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu durum raporlama dönemi
itibariyle, Uygulanan Muhasebe Standartları’nda herhangi bir değiĢikliğe yol açmamaktadır.
ġirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiĢ finansal durum tablosu ve bu tarihte sona eren
hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosu, 29 ġubat 2012 tarihinde ġirket Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıĢtır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluĢların yasal mevzuata göre
düzenlenmiĢ finansal tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.
2.1.2. Finansal tabloların hazırlanış şekli
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK’nın 17 Nisan
2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı ile açıklanan “SPK Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatları
Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıĢtır.
2.1.3.

Geçerli ve raporlama para birimi
ġirket’in geçerli ve raporlama para birimi TL olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL
olarak gösterilmiĢtir.

2.1.4.

Karşılaştırmalı bilgiler
ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akıĢındaki
belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiĢtiğinde karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak
önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu
iliĢkin olarak açıklama yapılmaktadır.
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2.2.

Muhasebe politikalarındaki değiĢiklikler
Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde
tutarlı bir Ģekilde uygulanmıĢtır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit
edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmektedir.
2010 yılı finansal tablolarında yapılan düzenlemeler
ġirket’in önceki dönem finansal tablolarında “satıĢ gelirleri” içerisinde sınıflanan 523,296 TL
tutarındaki vadeli mevduat faiz geliri tutarını karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda “finansal
gelirler” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
ġirket’in önceki dönem finansal tablolarında “satıĢ gelirleri” içerisinde sınıflanan 3,668,964 TL
tutarındaki likit fon satıĢları ile “satıĢların maliyeti” içerisinde sınıflanan 3,665,235 TL tutarındaki
likit fon maliyetleri netlenerek 3,729 TL tutarında likit fon iĢlemlerinden elde edilen gelirler olarak
karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda “finansal gelirler” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
20.1 numaralı Kredi riski tablosunda finansal yatırımlarda gösterilen 40,895 TL tutarında yatırım
fonları tablodaki “Diğer” sütununa sınıflanmıĢtır.

2.3.

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler
Finansal tabloların Seri: XI No: 29 numaralı Tebliğ’e uygun olarak hazırlanması, yönetimin,
politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen
kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu
tahminlerden farklılık gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teĢkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu
güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınmaktadır.
Tahminlerin kullanıldığı baĢlıca notlar aĢağıdaki gibidir:
Not 7 – Maddi duran varlıklar
Not 8 – Maddi olmayan duran varlıklar
Not 9 – KarĢılıklar, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Not 10 – ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Not 17 – Vergi varlık ve yükümlülükleri
Not 21 – Finansal araçlar

2.4.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar ve
yorumlar

2.4.1. 2011 yılında yürürlüğe giren standartlar ve yorumlar
ġirket, 31 Aralık 2011 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan UMSK tarafından çıkarılan tüm
standartları ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi’nin (“UFRYK”)
tüm yorumları uygulamıĢtır.
2.4.2.

31 Aralık 2011 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiĢ olan ve iliĢikteki finansal tabloların
hazırlanmasında uygulanmamıĢ olan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım
güncellemeler bulunmaktadır. Henüz yürürlükte olmayan ve finansal tablolara önemli bir etkisinin
olması beklenmeyen standart ve yorumlar aĢağıdaki gibidir:
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2.4.2

31 Aralık 2011 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar (devamı)
UMS 12 – Gelir Vergisi; sınırlı değişiklik (ertelenmiş vergiye konu varlıkların geri kazanılması).
İlgili değişiklik 1 Ocak 2012 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu; diğer kapsamlı gelirlerin sunuĢuna iliĢkin getirilen
değiĢiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
TFRS 9 – Finansal Araçlar, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı
yerine getirilecek yeni düzenlemeler. TFRS 9, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla veya sonrasında baĢlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.
UFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar; hangi yatırımların konsolide edilmesi gerektiğine yeni bir
yaklaĢım getiren ve yatırımlardaki kontrolün değerlendirilmesi için tek bil model sunan değiĢiklikler.
Ġlgili değiĢiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UFRS 11 – İş Ortaklıkları; UMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerini alacak olan ve
iş ortaklıklarının yasal formu yerine hak ve yükümlülükleri üzerinde duran değişiklikler. Ġlgili
değiĢiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UFRS 12 – Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar; bağlı ortaklık, iştirak ve iş
ortaklıklarında payları olan işletmeler için açıklama şartlarını belirten değişiklikler. Ġlgili değiĢiklik 1
Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UFRS 13 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü; farklı UFRS’lerdeki gerçeğe uygun değer ölçümüne
ilişkin yönlendirmeleri bir arada sunumunu sağlayacak değişiklik. Ġlgili değiĢiklik 1 Ocak 2013 ve
sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar; emeklilik planları ve emeklilik sonrası hakların
muhasebesi ve ilişkili açılmalara dair değişiklikler. Ġlgili değiĢiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki
yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UMS 27 – Konsolide ve Bireysel finansal Tablolar; mevcut muhasebeleştirme ve açıklama
yönlendirmelerine getirilen bazı açıklamalar. Ġlgili değiĢiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık
raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
UMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar; Müşterek kontrol edilen iştiraklere ilişkin bazı değişiklikler.
Ġlgili değiĢiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.

2.5.

Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aĢağıda açıklanmıĢtır.
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2.5.1.

Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Gelirler ġirket’in kendine ait menkul kıymetlerin satıĢından, portföy yönetim komisyon gelirlerinden
ve faiz ve temettü geliri gibi diğer faaliyet gelirlerinden oluĢmaktadır. Hasılat, gelir tutarının
güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik yararların ġirket’e akmasının muhtemel
olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına
göre kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal
varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen
efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Komisyon ve diğer hizmet gelirleri
ilgili olduğu dönemde tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. SatıĢların içerisinde önemli bir
finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel gelecekte oluĢacak tahsilatların, finansman
maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesiyle tespit edilir. Gerçek değerleri ile
nominal değerleri arasındaki fark tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir.

2.5.2.

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri
tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih olarak kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar
geçen süre dikkate alınıp enflasyona göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005
tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı
değer kayıpları düĢülerek iliĢikteki alınarak finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Amortisman
Maddi duran varlıklara iliĢkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriĢ esas
alınarak eĢit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Maddi duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aĢağıdaki gibidir:
Tahmini Ekonomik
Ömür (Yıl)
4
5

Duran Varlık Cinsi
DemirbaĢlar
Özel maliyetler

Amortisman Oranı
%25
%20

Sonraki maliyetler
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiĢtirmekten dolayı oluĢan giderler, temel bakım ve
onarım giderleri de dahil olmak üzere, aktifleĢtirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer masraflar söz
konusu maddi duran varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise
aktifleĢtirilebilirler. Tüm diğer giderler oluĢtukça kapsamlı gelir tablosunda gider kalemleri içinde
muhasebeleĢtirilmektedir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması sonucu oluĢan kar veya zarar, satıĢtan elde edilen hasılat
ile ilgili duran varlığın defter değerinin karĢılaĢtırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir
veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
2.5.3.

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, edinilmiĢ bilgi sistemleri ve yazılım programlarını içermektedir. 1
Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla, enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler
satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düĢülerek
yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin itfa payları kar veya zararda, ilgili
varlıkların tahmini faydalı ömürleri olan 3 yıl üzerinden, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
hesaplanması sonucu muhasebeleĢtirilmektedir.
Maddi olmayan varlıklar edinilmiĢ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarından oluĢmaktadır.
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2.5.4.

Varlıklarda değer düşüklüğü
ġirket, her raporlama dönemi sonunda varlıklarının defter değerine iliĢkin değer kaybının olduğuna
dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirmektedir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa,
değer düĢüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilmektedir.
Varlığın tek baĢına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o
varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanmaktadır.
Geri kazanılabilir tutar, satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit
akıĢları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı
kullanılarak bugünkü değerine indirilmektedir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması
durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına
indirilmektedir. Bu durumda oluĢan değer düĢüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleĢtirilmektedir.

2.5.5.

Finansal araçlar
ġirket’in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar ve ticari alacaklardan; finansal yükümlülükleri ise ticari borçlar ve diğer
yükümlülüklerden oluĢmaktadır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin
iliĢkili 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 toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢında sınıflandırılan
finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Finansal varlıklar
ġirket, mevduatlarını oluĢtukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Diğer bütün finansal varlıklar,
ġirket’in ilgili finansal aracın sözleĢmeye bağlı koĢullarına taraf durumuna geldiği iĢlem tarihinde
kayıtlara alınmaktadır. ġirket, finansal varlıklarla ilgili sözleĢme uyarınca meydana gelen nakit
akıĢları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve
getirilerinin sahipliğini bir alım-satım iĢlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı
kayıtlarından çıkarmaktadır. ġirket tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde
tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedir.
Türev olmayan finansal varlıklar finansal durum tablosuna ilk olarak doğrudan iliĢkilendirilebilir
iĢlem maliyetleri dahil edilerek piyasa değerleri ile yansıtılmaktadır. Finansal varlıklar kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde aĢağıda belirtildiği gibi değerlenmektedir:
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan
kısa vadeli mevduatları ile ters repo işlemlerinden alacaklar ve borsa para piyasasından alacakları
içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve
değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır. Bankalardaki
vadeli mevduatlar işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta kayda alınmalarını takiben
etkin faiz oranı kullanılarak ıskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5.5.

Finansal araçlar (devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar’a yansıtılan finansal varlıklar, “Alım satım amaçlı finansal
varlıklar”, “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar”
ve “Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar” olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak,
kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, finansal durum tablosuna ilk olarak işlem maliyetleri de dahil
olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben gerçeğe uygun
değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar
kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.
Riskten korunma aracı olarak tanımlanmayan türev finansal araçlar da, alım satım amaçlı finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, ticari ve diğer alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
ve gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal
varlıklardan oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip değerlemesi rayiç değerleri üzerinden yapılmaktadır.
Ancak, rayiç değerleri güvenilir bir şekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar için iç verim
oranı yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiş bedel üzerinden; sabit bir vadesi olmayanlar için gerçeğe
uygun değer fiyatlandırma modelleri veya ıskonto edilmiş nakit akış teknikleri kullanılarak
değerlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden
kaynaklanan ve menkul kıymetlerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile
gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak
kalemleri içerisinde “Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar elden çıkarılmaları durumunda gerçeğe uygun değer uygulaması
sonucunda özkaynak hesaplarında oluşan değer, dönem kar/zararına yansıtılmaktadır.
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koĢulların
sağlanmıĢ olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı
krediler ile alacaklar dıĢında kalan finansal varlıklardan oluĢmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak
menkul değerler, iç verim oranı yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiĢ maliyeti ile değerlemeye tabi
tutulmakta ve varsa değer azalıĢı için karĢılık ayrılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan faiz gelirleri faiz gelir tablosunda faiz
geliri olarak muhasebeleĢtirilir.
Finansal araçlarda değer düĢüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her raporlama dönemi sonunda 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
akışları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5.5.

Finansal araçlar (devamı)
Finansal araçlarda değer düĢüklüğü (devamı)
Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akışlarının finansal
varlığın etkin faiz oranı üzerinden ıskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile kayıtlı değeri
arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla kayıtlı değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde
bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden
düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler dönem kar zararında 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 gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve çıkarılması
Şirket, finansal varlık ve yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu olduğu
takdirde finansal durum tablosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını,
sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolü kaybettiği
zaman kayıtlardan çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan
yükümlülüğün ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıtlardan çıkartmaktadır.
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlk kayıt
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiĢ
maliyeti üzerinden gösterilmektedir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu
gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek
tutarları için karĢılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kaydedilir. Söz konusu karĢılık tutarı,
alacağın defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. ġirket yöneticileri ticari alacaklar
ile diğer alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun değerlerine yaklaĢtığını
düĢünmektedir.
ĠliĢkili taraflardan alacaklar/borçlar
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yakın akrabaları ile ġirket’in doğrudan ya da
dolaylı bir Ģekilde kontrol edebildiği kuruluĢlar, iliĢkili kuruluĢ olarak tanımlanmaktadır.
ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçların defter değerleri, gerçeğe uygun değerine yakındır.
Finansal yükümlülükler
ġirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleĢmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılmaktadır.
ġirket’in tüm borçları düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme
özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal
araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda belirtilmiĢtir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmaktadır.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5.5.

Finansal araçlar (devamı)
Finansal yükümlülükler (devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun
değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, raporlama dönemindeki gerçeğe uygun
değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢim, gelir tablosunda
muhasebeleĢtirilir. Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu
finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsamaktadır.
Diğer finansal yükümlülükler baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ gerçeğe uygun
değerleriyle muhasebeleĢtirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı
üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet
bedelinden muhasebeleĢtirilmektedir.

2.5.6

Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleĢtirme hakkının var olması, net olarak
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine
getirilmesinin eĢ zamanlı olarak gerçekleĢebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile
gösterilebilmektedir.

2.5.7

Borçlanma maliyeti
Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilen borçlanma maliyetleri,
ilgili varlık kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamıĢ kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleĢtirmeye uygun borçlanma
maliyetlerinden mahsup edilmektedir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. ġirket’in
cari ve önceki dönemde aktifleĢtirdiği borçlanma maliyeti bulunmamaktadır.

2.5.8

Kur değişiminin etkileri
ġirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(geçerli para birimi) ile sunulmuĢtur.
ġirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar
için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir.
ġirket, yabancı para cinsinden yapılan iĢlemleri TL’ye çevirirken iĢlem tarihinde geçerli olan ilgili
kurları esas almaktadır. Finansal durum tablosunda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal
varlıklar ve borçlar raporlama dönemi sonundaki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiĢtir.
Yabancı para cinsinden olan iĢlemlerin TL’ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade
edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.

2.5.9. Hisse başına kazanç
Hisse baĢına kazanç miktarı, net dönem karının ġirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama
pay adedine bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
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FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5.9. Hisse başına kazanç (devamı)
Türkiye’de Ģirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiĢ yıl kazançlarından ve
yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip
“bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında, finansal tablolarda sunulan tüm
dönemlerde ihraç edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı
ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkilerini de hesaplayarak
bulunmuĢtur.
2.5.10. Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama dönemi sonu ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında,
iĢletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama döneminden sonraki
olaylar ikiye ayrılmaktadır:
- raporlama dönemi sonu itibarıyla ilgili olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması
(raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve
- ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama
döneminden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar).
Raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması
veya ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal
tabloların düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, ġirket finansal tablolarını yeni duruma uygun
Ģekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise,
ġirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
2.5.11. Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
ġirket’in, geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasının muhtemel olması
ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda
ilgili yükümlülük, karĢılık olarak mali tablolara alınır. ġarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda
içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla
sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. ġarta bağlı yükümlülük olarak iĢleme tabi tutulan
kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel
hale gelmesi durumunda, bu Ģarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahmin yapılmadığı durumlar hariç,
olasılıktaki değiĢikliğin meydana geldiği dönemin finansal tablolarında karĢılık olarak kayıtlara
alınmaktadır.
ġirket Ģarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların
tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda
göstermektedir.
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilecek olan varlık,
Ģarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye girme
ihtimalinin yüksek bulunması durumunda Ģarta bağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır.
KarĢılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının
üçüncü taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri
ödenmesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir Ģekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak
muhasebeleĢtirilir.
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2.5.12. Kiralama işlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer bütün kiralamalar faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılmaktadır. ġirket’in tüm kiralama iĢlemleri faaliyet kiralaması niteliğindedir.
Kiraya veren konumunda ġirket
ġirketin kiraya veren konumunda olduğu kiralama iĢlemleri bulunmamaktadır.
Kiracı durumunda ġirket
Faaliyet kiralama giderleri, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna
kaydedilmektedir. Kiralamanın gerçekleĢmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan
baĢlangıç maliyetleri de aynı Ģekilde kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile
kira süresi boyunca itfa edilmektedir.
2.5.13. İlişkili taraflar
Hissedarlık, sözleĢmeye dayalı haklar, aile iliĢkisi veya benzeri yollarla karĢı tarafı doğrudan ya da
dolaylı bir Ģekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluĢlar, iliĢkili taraf
olarak tanımlanmaktadır. ĠliĢkili taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve ġirket yönetimi de
dahildir. ĠliĢkili taraf iĢlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin iliĢkili kuruluĢlar arasında bedelli
veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
2.5.14. Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Faaliyet bölümü, ġirket’in diğer kısımları ile yapılan iĢlemlere iliĢkin hasılat ve giderler de dahil olmak
üzere, hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği, iĢletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet
sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınması ve bölümün performansının
değerlendirilmesi amacıyla iĢletmenin faaliyetlere iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli
olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.
ġirket, sadece portföy yönetimi hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğinden faaliyet bölümlerine göre
raporlama yapılmamıĢtır.
2.5.15. Vergilendirme
Dönemin vergi karĢılığı, cari dönem vergisi ve ertelenmiĢ vergiyi içermektedir. Cari dönem vergi
yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama dönemi sonunda
geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir.
ErtelenmiĢ vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ
vergi yükümlülüğü veya varlığı, raporlama dönemi sonunda geçerli olan vergi oranları dikkate
alınarak iliĢikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olasılığının olduğu durumlarda
kaydedilir. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaĢıldığı oranda ilgili aktiften silinir. ErtelenmiĢ
verginin hesaplanmasında, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
geçerli olacağı tahmin edilen vergi oranları kullanılmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiĢ vergi alacakları ile ertelenmiĢ vergi yükümlülükleri finansal tablolarda
netleĢtirilerek gösterilmektedir. Ancak, konsolide finansal tablolarda konsolidasyona tabi farklı bağlı
ortaklıklardan kaynaklanan ertelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükler finansal tablolarda
netleĢtirilmeden aktifte ve pasifte ayrı ayrı gösterilmektedir.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5.15. Vergilendirme (devamı)
Ġlgili finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluĢan farklar kar/zararda muhasebeleĢtirilmiĢse,
bunlarla ilgili oluĢan cari dönem kurumlar vergisi veya ertelenmiĢ vergi geliri veya gideri de
kar/zararda muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlgili finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluĢan farklar
doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleĢtirilmiĢse, ilgili vergi etkileri de özkaynak
hesaplarında muhasebeleĢtirilmektedir.
ErtelenmiĢ vergi borcu veya varlığı, TMS 12 – Gelir Vergileri standardı uyarınca varlıkların ve
borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan
tutarları arasındaki “geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Vergi mevzuatına göre varlıkların yada borçların iktisap tarihinde oluĢan mali ya da ticari karı
etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dıĢında tutulmuĢtur.
2.5.16. Çalışanlara sağlanan faydalar
Kıdem tazminatı karĢılığı
Türk ĠĢ Kanunu’na göre, ġirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve kanunda belirtilen davranıĢlar
dıĢındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıĢanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket’in çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla oluĢacak gelecekteki
muhtemel yükümlülüklerinin bugünkü değerini göstermektedir.
Kıdem tazminatı karĢılığı hesaplaması, hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminat tavanına
dayanmaktadır. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, tavan tutarları sırasıyla 2,732
TL ve 2,517 TL tutarındadır.
ġirket kıdem tazminatı yükümlülüğü yanında, kullanılmamıĢ izinler için de ıskonto edilmemiĢ
tutarlar üzerinden karĢılık ayırmaktadır.
ÇalıĢanlara sağlanan diğer faydalara iliĢkin karĢılıklar
ġirket finansal tablolarında TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı uyarınca,
çalıĢanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karĢılığında ödenmesi beklenen ıskonto
edilmemiĢ tutarlar üzerinden çalıĢanlara sağlanan diğer faydalar için karĢılık ayırmaktadır.
2.5.17. Nakit akış tablosu
ġirket, net varlıklarındaki değiĢimleri, finansal yapısını ve nakit akıĢlarının tutar ve zamanlamasını
değiĢen Ģartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek
üzere, diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akıĢ tablolarını düzenlemektedir.
Nakit akıĢ tablosunun hazırlanmasına esas teĢkil eden nakit ve nakde eĢdeğer varlıklar, kasa, yatırım
fonları, ters repo ve borsa para piyasasından alacaklar ile 3 aydan kısa vadeli bankalar mevduatını
içermektedir.
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3.

NAKĠT VE NAKĠT BENZERĠ VARLIKLAR
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

14
390
5,971,627
35,422

126
646
5,580,607
40,895

6,007,453
(25,444)

5,622,274
(20,607)

5,982,009

5,601,667

Kasa
Bankalar-Vadesiz mevduat
Bankalar-Vadeli mevduat
Yatırım fonları (B tipi likit)
Finansal durum tablosunda yer alan toplam
nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerlerine ait reeskontlar
Nakit akıĢ tablosunda yer alan toplam nakit
ve nakit benzerleri

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla bankalar mevduatı üzerinde blokaj
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatın detayları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
TL
31 Aralık 2010
TL

Tutar

Faiz oranı (%)

Vade aralığı

5,971,627

11.90 – 12.00

32-50 gün

5,580,607

8.40 – 9.10

45-60 gün

Vadeli mevduatın 2,153,575 TL tutarı (31 Aralık 2010: 2,828,999 TL) ve vadesiz mevduatın 367 TL
tutarı (31 Aralık 2010: 640 TL) iliĢkili kuruluĢ bakiyesidir (Not 19).
4.

FĠNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla finansal varlıklar uzun vadeli elde tutulan gerçeğe
uygun değer farkı kar / zarar yansıtılan menkul kıymetlerden oluĢmaktadır:
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar

Maliyet

31 Aralık 2011
Gerçeğe Uygun
Değeri

Kayıtlı Değeri

87,009
87,009

91,339
91,339

91,339
91,339

Maliyet

31 Aralık 2010
Gerçeğe Uygun
Değeri

Kayıtlı Değeri

92,108
92,108

97,150
97,150

97,150
97,150

Devlet tahvilleri (*)

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Devlet tahvilleri

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı elde tutulan borçlanma senedinin piyasadaki yıllık
faiz oranı % 8.39’dur
Teminattaki Menkul Kıymetler

(*)

Toplam
(*)

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

91,339

97,150

91,339

97,150

Nominal Değeri 100.000- TL olan Devlet Tahvili ĠMKB Takas ve Saklama Bankası nezdinde SPK adına bloke edilmiĢtir.
Bloke edilen Devlet Tahvilinin vadesi 7 Kasım 2012’dir. Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal yatırım
olarak değerlendirilen devlet tahvili, makul değer ile değerlemeye iliĢkin hükümlere göre raporlama dönemi itibariyle
ĠMKB tarafından açıklanan ağırlıklı ortalama ile değerlenmiĢ ve değerleme farkı gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.
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5.

TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari alacaklar
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in kısa vadeli ticari alacakları aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Portföy yönetimi komisyon alacağı - Vakıf
Emeklilik Fonları
Portföy yönetimi komisyon alacağı - Atakule
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ

254,184

209,840

-

5,697

Toplam

254,184

215,537

Uzun vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in uzun vadeli ticari alacakları
bulunmamaktadır.
Ticari borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in kısa vadeli ticari borçları aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

GüneĢ Sigorta Aġ
KVK Teknoloji Ürünleri ve Ticaret Aġ

10,772
-

996

Toplam

10,772

996

Uzun vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in uzun vadeli ticari borçları
bulunmamaktadır.
6.

DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, ġirket’in kısa vadeli diğer alacakları
bulunmamaktadır.
Uzun vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, ġirket’in uzun vadeli diğer alacakları 7,600 TL tutarında olup verilen
depozito ve teminatlardan oluĢmaktadır (31 Aralık 2010: 7,600 TL).
Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, ġirket’in kısa vadeli diğer borcu
bulunmamaktadır.
Uzun vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla Şirket’in uzun vadeli diğer borçları
bulunmamaktadır.
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7.

MADDĠ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren dönemlerde, maddi duran varlıkların
hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
DemirbaĢlar
Özel maliyetler
Toplam
Birikmiş amortisman
DemirbaĢlar
Özel maliyetler
Toplam
Net defter Değeri

Maliyet
DemirbaĢlar
Özel maliyetler
Toplam
Birikmiş amortisman
DemirbaĢlar
Özel maliyetler
Toplam
Net defter Değeri

31 Aralık 2010
70,260
6,762
77,022

GiriĢler
-

ÇıkıĢlar
-

31 Aralık 2011
70,260
6,762
77,022

(63,395)
(3,853)
(67,248)

(3,828)
(1,352)
(5,180)

-

(67,223)
(5,205)
(72,428)

9,774

4,594

31 Aralık 2009
67,577
6,762
74,339

GiriĢler
2,683
2,683

ÇıkıĢlar
-

31 Aralık 2010
70,260
6,762
77,022

(56,540)
(2,501)
(59,041)

(6,855)
(1,352)
(8,207)

-

(63,395)
(3,853)
(67,248)

15,298

9,774

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 88,300 TL’dir (31
Aralık 2010: 88,300 TL).
8.

MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren dönemlerde maddi olmayan duran
varlıkların hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
Haklar
Toplam
Birikmiş itfa payları
Haklar
Toplam
Net defter Değeri

Maliyet
Haklar
Toplam
Birikmiş itfa payları
Haklar
Toplam
Net defter Değeri

31 Aralık 2010
44,726
44,726

GiriĢler
-

ÇıkıĢlar
-

31 Aralık 2011
44,726
44,726

(44,630)
(44,630)

(96)
(96)

-

(44,726)
(44,726)

96

-

31 Aralık 2009
44,726
44,726

GiriĢler
-

ÇıkıĢlar
-

31 Aralık 2010
44,726
44,726

(44,269)
(44,269)

(361)
(361)

-

(44,630)
(44,630)

457

96
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9.

KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla karĢılıklar detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Diğer borç ve gider karĢılıkları

1,115

1,355

Toplam

1,115

1,355

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, ġirket aleyhine açılmıĢ herhangi bir dava
bulunmamaktadır.
SPK’nın Seri: V No:59 sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak
Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nde” belirtilen asgari öz sermaye yükümlülüğünün 15%’inin
karĢılığı olarak, nominal değeri 100,000 TL ve gerçeğe uygun değeri 91,339 TL (31 Aralık
2010:nominal değeri 100,000 TL, gerçeğe uygun değeri 97,150 TL) tutarındaki devlet tahvili ĠMKB
Takas ve Saklama Bankası nezdinde SPK adına bloke edilmiĢtir.
10.

ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR
Uzun vadeli yükümlülükler

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Kıdem tazminatı karĢılığı

70,124

52,864

Toplam

70,124

52,864

Kısa vadeli yükümlülükler

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Personel ikramiye karĢılığı
Kullanılmayan izin karĢılığı

27,555
15,500

28,603
-

Toplam

43,055

28,603

Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket’in, çalıĢanların emeklilikleri dolayı oluĢacak ve Türk ĠĢ Kanunu’na
göre hesaplanmıĢ gelecekteki muhtemel yükümlülüklerinin bugünkü değerini göstermektedir. Kıdem
tazminatı karĢılığı, çalıĢanlar hak ettikçe tahakkuk esasına göre hesaplanmakta ve finansal tablolara
yansıtılmaktadır. Kıdem tazminatı karĢılığı hesaplaması hükümet tarafından belirlenen kıdem
tazminatı tavanına dayanmaktadır. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla geçerli olan
kıdem tazminatı tavanı sırasıyla 2,732 TL ve 2,517 TL’dir.
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı, iĢletmenin kıdem tazminatı karĢılığı
yükümlülüğünün tespit edilmesinde aktüeryal değerleme metotlarının geliĢtirilmesini
gerektirmektedir. ĠliĢikteki finansal tablolardaki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında,
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla kullanılan baĢlıca aktüeryal tahminler aĢağıdaki
gibidir:

Iskonto oranı
Beklenen maaĢ/limit artıĢ oranı
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
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10.

ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR (devamı)
Kıdem tazminatı karĢılığının 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla sona eren hesap
dönemlerindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Dönem baĢı bakiyesi

52,864

41,275

Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Aktueryal Fark

3,772
13,972
(484)

7,363
9,699
(5,473)

Dönem sonu bakiyesi

70,124

52,864

Aktüeryal fark, oluĢtuğu tarihte giderleĢtirilmektedir. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri
itibarıyla faiz maliyeti finansal giderlerde, hizmet maliyeti ile aktüeryal fark ise genel yönetim
giderlerinde muhasebeleĢtirilmiĢtir.
11.

DĠĞER DÖNEN /DURAN VARLIKLAR VE KISA/ UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, ġirket’in diğer dönen varlıkları gelecek aylara ait
giderlerden oluĢmakta olup aĢağıdaki gibidir.
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

PeĢin ödenen sağlık sigortası gideri
Diğer peĢin ödenen giderler

14,960
252

12,467
-

Toplam

15,212

12,467

Diğer duran varlıklar
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, ġirket’in diğer duran varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2010:
Bulunmamaktadır).
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, ġirket’in diğer kısa vadeli yükümlülükleri
ödenecek vergi, harç ve diğer kesintilerden oluĢmakta olup aĢağıdaki gibidir.
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Ödenecek ücret vergileri ve SGK primleri
Banka sigorta muamele vergisi
Stopaj kesintileri
Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV

17,969
12,754
1,363
376

16,524
10,781
1,295
395

Toplam

32,462

28,995

Diğer uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, ġirket’in diğer uzun vadeli yükümlülükleri bulunmamaktadır (31
Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
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12.

ÖZKAYNAKLAR

12.1

ÖdenmiĢ sermaye
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in ödenmiĢ sermayesi aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
Pay oranı
%
Pay tutarı
T Vakıflar Bankası TAO
T Vakıflar Bankası TAO
Diğer
Toplam

A
B
B

51.00
48.99
0.01
100.00

31 Aralık 2010
Pay oranı
%
Pay tutarı

1,530,000
1,469,988
12
3,000,000

51.00
48.99
0.01
100.00

1,530,000
1,469,988
12
3,000,000

Esas sermaye sistemine tabi olan ġirket’in ödenmiĢ sermayesi 3,000,000 TL (31 Aralık 2010:
3,000,000 TL) olup, her biri 1 KuruĢ nominal değerli 300.000.000 adet hisseye bölünmüĢtür. Bu
hisse senetlerinden A grubu hisse senedi sahiplerinin her biri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde
100.000 oy hakkına, B grubu payların her biri ise 1 oy hakkına sahiptir.
12.2.

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin %
20’sine ulaĢıncaya kadar, kanuni net karın % 5’i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiĢ sermayenin % 5’ini aĢan dağıtılan karın % 10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiĢ sermayenin % 50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için
kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. 31 Aralık 2011
tarihi itibarıyla ġirket’in kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekleri yasal yedeklerden oluĢmaktadır ve
554,358 TL tutarındadır (31 Aralık 2010: 380,810 TL).

12.3.

Kar dağıtımı
29 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla ġirket’in 2010 yılı
net dönem karından aĢağıda belirtildiği Ģekilde dağıtım yapılmıĢtır:
Tutar
1. tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/1) %5
Ortaklara birinci temettü
2. tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/2)
Ortaklara ikinci temettü
GeçmiĢ Yıl Karları
Dağıtılan 2010 yılı net dönem karı

68,634
150,000
104,914
1,049,139
3,471
1,376,158

ġirket 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren dönemde 2010 karından 1,199,139 TL kar payını 26
Aralık 2011 tarihinde ortaklara nakden dağıtmıĢtır.
12.4.

GeçmiĢ yıllar karları
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla geçmiĢ yıllar karları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

Olağanüstü yedekler
GeçmiĢ yıllar karları/zararları

1,019,929
9,763

1,019,929
6,292

Dönem sonu

1,029,692

1,026,221
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13.

SATIġLAR
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyet gelirleri aĢağıdaki gibidir:

Portföy yönetimi komisyon gelirleri

1 Ocak - 31 Aralık
2011
2,803,220

1 Ocak - 31 Aralık
2010
2,451,017

2,803,220

2,451,017

Toplam hizmet gelirleri
14.

ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM
GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
Araştırma ve geliştirme giderleri
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait araĢtırma ve geliĢtirme giderleri
bulunmamaktadır.
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait pazarlama, satıĢ ve dağıtım
giderleri bulunmamaktadır.
Genel yönetim giderleri
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim giderleri
aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık
2011

1 Ocak - 31 Aralık
2010

784,476
179,665
175,538
88,583
50,235
41,353
27,534
13,240
12,449
5,276
75,549

650,207
149,272
138,498
81,873
40,343
35,928
24,194
12,036
26,550
8,568
93,033

1,453,898

1,260,502

1 Ocak - 31 Aralık
2011

1 Ocak - 31 Aralık
2010

MaaĢlar ve ücretler
Personel ikramiye gideri
SSK iĢveren payı
Kıdem tazminatı karĢılığı gideri
Ġzin KarĢılığı Gideri
Personel yemek gideri

549,727
138,045
52,342
13,488
15,500
15,374

498,757
86,685
46,124
4,226
-14,415

Toplam

784,476

650,207

Personel ücret ve giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı
Kira giderleri
Denetim Kurulu Ücretleri
TaĢıt Giderleri
Temizlik Gideri
Avukatlık Hizmet Giderleri
Tasdik Giderleri
Amortisman ve Ġtfa Payları
Diğer
Toplam
Personel giderleri
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15.

DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ / GĠDERLERĠ
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla diğer faaliyet gelirleri yoktur. (31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla diğer
faaliyet gelirleri 5,473TL tutarında konusu kalmayan karĢılıkların geri çevrilmesinden
oluĢmaktadır).
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla diğer faaliyet giderleri muhtelif komisyon giderlerinden oluĢmakta
olup, 965 TL tutarındadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).

16.

FĠNANSAL GELĠRLER / FĠNANSAL GĠDERLER
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler ve giderler
aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık
2011

1 Ocak - 31 Aralık
2010

Vadeli mevduat faiz geliri
Finansal varlık değer artıĢları
Ters repo iĢlemlerinden alınan
faiz gelirleri
Fon alım satım karı
Menkul kıymet alım satım karı

550,634
4,330

523,306
5,042

1,315
6,248
44,193

3,729
-

Toplam

606,720

532,077

Finansal Gelirler

Finansal Giderler
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait finansal giderler hesabı 3,772 TL olup kıdem tazminatı
karĢılığına iliĢkin faiz giderlerinden oluĢmaktadır (31 Aralık 2010:7,363).
17.

VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi gereği olarak kurum kazançları %20 oranında
kurumlar vergisine tabidir.
Türkiye’de bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleĢik kurumlara yapılanlar dıĢındaki temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj uygulanır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç
dağıtımı” baĢlığı altında transfer fiyatlandırması konusu iĢlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde
yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de
uygulamadaki detaylar belirlenmiĢtir.
Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluĢlarla (kiĢilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım iĢlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili
karların transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir Ģekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer
fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından
indirilemeyecektir.
ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o hesap dönemine ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ
ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka finansal borca da
mahsup edilebilir.
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17.

VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu maddelerinde yer alan
bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiĢtir. Bu bağlamda Türkiye’de bir iĢyeri ya da daimi
temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleĢik kurumlara
yapılanlar dıĢındaki temettü ödemeleri üzerinde % 10 oranında uygulanan stopaj oranı % 15’e
çıkarılmıĢtır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kiĢilere yapılan kar dağıtımlarına iliĢkin stopaj
oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmalarında yer alan stopaj
oranları da göz önünde bulundurulur.
Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın on
beĢinci günü akĢamına kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili
makamlar geriye dönük olarak beĢ yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili
görüĢlerini değiĢtirebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen finansal zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla dönem karı vergi yükümlülüğü aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2011
Kurumlar vergisi karĢılığı
PeĢin ödenen vergiler

31 Aralık 2010

397,377
(316,956)

346,836
(282,395)

80,421

64,441

Dönem karı vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kapsamlı gelir tablosundaki
vergi kalemleri aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık
2011

1 Ocak - 31 Aralık
2010

Cari dönem vergi karĢılığı gideri
ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri)

(397,377)
6,694

(346,836)
2,292

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri

(390,683)

(344,544)

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ertelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülüklerini
oluĢturan kalemler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
ErtelenmiĢ
Geçici
vergi varlığı/
farklar (yükümlülüğü)

Geçici
farklar

31 Aralık 2010
ErtelenmiĢ
vergi varlığı/
(yükümlülüğü)

Kıdem tazminatı ve izin karĢılığı
Menkul kıymetler
Maddi duran varlıklar
Vadeli mevduat faiz tahakkuku

85,624
3,106
-

17,125
621
-

52,864
54
1,148
1,196

10,572
11
230
239

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü

88,730

17,746

55,262

11,052
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VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)

17

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
Vergi öncesi kar
Yasal oran kullanılarak hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergi gideri

1,951,305
(390,261)
(422)
(390,683)

Oran
(%) 31 Aralık 2010
(20.00)
(0.02)
(20.02)

Oran
(%)

1,720,702
(344,140) (20.00)
(404) (0.02)
(344,544) (20.02)

HĠSSE BAġINA KAZANÇ

18.

Hisse baĢına kazancın, 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait hesaplaması
aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık
2011

1 Ocak - 31 Aralık
2010

Net dönem karı /(zararı)
Ağırlıklı ortalama hisse adedi

1,560,622
300,000,000

1,376,158
300,000,000

Hisse baĢına kazanç /(kayıp)

0.00520

0.00459

19.

ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI

19.1

ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçlar
ĠliĢkili taraflardan alacaklar
Bankalar (Vadesiz)
Türkiye Vakıflar Bankası TAO (Not 3)
Diğer nakit benzeri varlıklar
Vakıf Yatırım Menkul Değerler Aġ (Not 3)
Türkiye Vakıflar Bankası TAO B Tipi Likit Fonu (Not 3)
Bankalar (Vadeli)
Türkiye Vakıflar Bankası TAO (Not 3)
Komisyon alacakları *
Vakıf Emeklilik Aġ (Not 5)
Diğer dönen varlıklar
GüneĢ Sigorta Aġ (Not 11)
Toplam alacaklar
*

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

367

640

22
35,422

6
40,895

2,153,575

2,828,999

254,184

209,840

14,960
2,458,530

7,947
3,088,327

ĠliĢkili taraflardan olan alacakların tamamı portföy yönetim komisyon gelirinden oluĢmakta olup ticari niteliklidir. ĠliĢkili
taraflarla olan iĢlemler teminatsız olarak gerçekleĢtirilmektedir.
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19.

ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

19.2

ĠliĢkili taraflardan gelir ve giderler
Gelirler
1 Ocak 31 Aralık 2011

1 Ocak 31 Aralık 2010

İlişkili taraflardan komisyon gelirleri
Vakıf Emeklilik A.ġ. (Fonlar)
İlişkili taraflardan faiz gelirleri
T Vakıflar Bankası TAO

2,783,507

2,388,999

110,828

18,999

Toplam gelirler

2,894,335

2,407,998

1 Ocak 31 Aralık 2011

1 Ocak 31 Aralık 2010

İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri
GüneĢ Sigorta Aġ

15,430

10,570

Toplam giderler

15,430

10,570

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve haklar
Diğer üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler
Yönetim Kurulu huzur kakkı
Denetim Kurulu ücret ve giderleri

205,147
175,538
50,235

198,493
138,498
40,343

Toplam

430,920

377,334

Giderler

20.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
Bu not, aĢağıda belirtilen her bir risk için ġirket’in maruz kaldığı riskler, ġirket’in bu risklerini
yönetmek ve ölçmek için belirlediği politikaları hakkında bilgi vermektedir. ġirket finansal araçların
kullanımından kaynaklanan aĢağıdaki risklere maruz kalmaktadır:
kredi riski,
likidite riski,
piyasa riski,
operasyon riski.

20.1

Kredi Riski
Kredi riski, karĢı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleĢme Ģartlarına uygun olarak
yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Bu risk,
kredi değerlendirmeleri ve tek bir karĢı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir.
ġirket, kurumsal müĢterileri adına çeĢitli portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmakta olup,
faaliyetleri arasında çeĢitli menkul kıymet alım-satım iĢlemlerini de yapmaktadır. Bu faaliyetler
sırasında ġirket, karĢı tarafın anlaĢmalarda belirlenen Ģartları yerine getirmemesi durumunda
anlaĢmada belirlenen menkul kıymetin satın alınmasından veya satılmasından dolayı ortaya
çıkabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Böyle bir iĢlem zararını kontrol etmek veya azaltmak
amacıyla ġirket, müĢterilerinden hesaplarında nakit veya nakde eĢdeğer varlıkları bulundurmalarını
istemektedir.
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20.
20.1

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Kredi riski açıklamaları (devamı)
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, ġirket’in kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları aĢağıdaki tablodaki gibidir:

31 Aralık 2011
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ
kısmı
A.
B.

C.

D.

E.

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net değeri
KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
ĠliĢkili
Diğer
ĠliĢkili
Diğer
taraf
taraf
taraf
taraf

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

Diğer

(*)

Toplam

254,184

-

-

7,600

5,971,995

91,339

35,444

6,360,562

-

-

-

-

-

-

-

-

254,184

-

-

7,600

5,971,995

91,339

35,444

6,360,562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) 35,422 TL tutarındaki yatırım fonları “Diğer” sütununda gösterilmiĢtir.
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20.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)

20.1

Kredi riski açıklamaları (devamı)

31 Aralık 2010
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ
kısmı
A.
B.

C.

D.

E.

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net değeri
KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
ĠliĢkili
Diğer
ĠliĢkili
Diğer
taraf
taraf
taraf
Taraf

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

Diğer

(*)

Toplam

209,840

5,697

-

7,600

5,581,247

97,150

40,901

5,942,435

-

-

-

-

-

-

-

-

209,840

5,697

-

7,600

5,581,247

97,150

40,901

5,942,435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) 40,895 TL tutarındaki yatırım fonları “Diğer” sütununda gösterilmiĢtir.
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20.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)

20.2

Likidite riski
Likidite riski, ġirket’in finansal borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte
güçlük yaĢaması riskidir. ġirket’in likidite yönetimi yaklaĢımı, her dönem yeterli likiditeye sahip
olup vadeleri geldiğinde yükümlülüklerini hem olağan hem de zor koĢullarda herhangi bir kabul
edilemez bir zarara ve ġirket’in piyasadaki ismine zarar vermeden karĢılamaktır.
AĢağıdaki tabloda belirtilen tutarlar raporlama tarihi itibarıyla sözleĢmeye bağlı ıskonto edilmemiĢ
nakit çıkıĢlarını göstermektedir.
Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca
nakit çıkıĢlar

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam finansal yükümlülükler

10,772
32,462
43,234

10,772
32,462
43,234

10,772
32,462
43,234

-

-

-

31 Aralık 2010

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca
nakit çıkıĢlar

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

996
1,355
28,995
31,346

996
1,355
28,995
31,346

996
1,355
28,995
31,346

-

-

-

31 Aralık 2011
Türev olmayan finansal yükümlülükler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Borç karĢılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam finansal yükümlülükler

ġirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in SPK’nın Tebliğ 34 kapsamında likidite
yükümlülüğü aĢağıdaki gibidir:

Dönen Varlıklar (A)
Kısa Vadeli Borçlar (B)
Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar (A/B)

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

6,261,637

5,837,811

152,325

124,390

41.11

46.93

ġirket, kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli borçlarından daha fazla olması nedeniyle likidite riskine
maruz kalmamaktadır.
20.3

Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oranı, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve kredi geniĢlikleri gibi piyasa
fiyatlarında olabilecek değiĢikliklerin ġirket’in gelirini veya elinde bulundurduğu finansal araçların
değerini etkileme riskidir. ġirket bu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini
dengelemek suretiyle yönetmektedir.
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20.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)

20.3

Piyasa riski (devamı)
Döviz Kuru Riski
Yabancı para cinsinden varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dıĢı kalemlere sahip olma durumunda
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluĢturmaktadır.
ġirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden yapılan
iĢlemleri bulunmamaktadır.
Faiz Oranı Riski
ġirket faiz oranlarındaki değiĢikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden
dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
ġirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla değiĢken faiz bileĢenine sahip finansal
araçları bulunmamaktadır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ġirket’in sabit faiz bileĢenine sahip finansal
araçları aĢağıda gösterilmiĢtir:
Sabit faizli finansal kalemler

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

5,971,627
91,339

5,580,607
97,150

Bankalar – vadeli mevduat
Finansal yatırımlar – devlet iç borçlanma senetleri

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama
faiz oranları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
Finansal varlıklar
Bankalar - vadeli mevduat
Finansal yatırımlar – devlet iç borçlanma senetleri

TL
TL

31 Aralık 2010
TL
TL

11.95%
8.39%

% 8.75
% 8.43

Varlıkların faize duyarlılığı:
Gelir tablosunun faize duyarlılığı, aĢağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki değiĢimin; 31
Aralık 2011 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yatırımların
gerçeğe uygun değerlerine olan (vergi etkileri hariç) etkisidir.
Bu analiz sırasında, diğer değiĢkenlerin sabit olduğu varsayılmaktadır.
Bu analiz, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla bankalar mevduatı ve finansal yatırımlar için
hesaplanmıĢtır.
Kar / (Zarar)
100 bp artıĢ
100 bp azalıĢ

Kapsamlı Gelir Tablosu (*)
100 bp artıĢ
100 bp azalıĢ

31 Aralık 2011

2,123

(2,123)

2,123

(2,123)

31 Aralık 2010

56,777

(56,777)

56,777

(56,777)

(*)

Kar /zarar etkisini içermektedir.
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20.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)

20.4

Operasyon riski
Kredi, piyasa ve likidite gibi dıĢsal riskler haricinde, ġirket’in süreçleri, çalıĢanları, teknoloji ve
altyapı gibi çeĢitli sebeplerden oluĢabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve yasal
düzenleyicilerin zorunluluklarından oluĢan risklere operasyon riski denir. Operasyon riski ġirket’in
faaliyetlerinden oluĢmaktadır.
ġirket, finansal zararlardan uzak durmak amacıyla operasyon riskini yönetmektedir. Bu bağlamda
ġirket aĢağıdaki konularda ġirket içi süreç ve kontroller belirlemiĢtir;
ĠĢlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları,
ĠĢlemlerin mutabakatı ve kontrolü,
Yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk,
ĠĢlem ve kontrollerin dokümantasyonu,
KarĢılaĢılan operasyonel risklerin periyodik değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri karĢılayacak
Ģekilde oluĢturulan kontrol ve prosedürlerin yeterliliği,
Acil durum planlarının geliĢtirilmesi
Eğitim ve mesleki geliĢim
Etik ve iĢ standartları
Etkili olabilecek alanlarda sigortaların da dahil olabileceği riski azaltıcı önlemler.

20.5

Sermaye yönetimi
ġirket, sermayesini etkin portföy yönetimiyle riskin dağıtılması ilkesi doğrultusunda yönetmeye
çalıĢmaktadır. ġirket’in amacı; gelir elde eden bir iĢletme olarak faaliyetlerini devam ettirirken pay
sahiplerinin faydasını gözetmek ve verimli sermaye yapısını sürekli kılmaktır. Yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde hazırlanan kar payı dağıtım tekliflerinde pay sahiplerinin beklentileri ile ġirket’in
büyüme gereği arasındaki hassas denge ve ġirket’in karlılık durumu dikkate alınmaktadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla, ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No:59
sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ĠliĢkin Esaslar
Tebliği” (“ Seri: V, No: 59”) ve Seri: V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye
Yeterliliğine ĠliĢkin Esaslar Tebliği”ne (“ Seri: V, No: 34”) uygun olarak sermayesini tanımlamakta
ve yönetmektedir. Bu kapsamda portföy yönetim Ģirketlerinin bulundurmak zorunda oldukları asgari
özsermaye yükümlülüğü sırasıyla 360,000 TL ve 330,000 TL olmalıdır.
Ayrıca, ġirket’in sahip olması gereken sermaye yeterliliği tabanı, Tebliğ 34’te getirilen değerleme
hükümleri çerçevesinde, değerleme günü itibarıyla hazırlanmıĢ bilançolarında yer alan ve ġirket’in
net aktif toplamının ortaklık tarafından karĢılanan kısmını ifade eden özsermayelerinden aĢağıda
sayılan varlık kalemlerinin indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder:
a) Duran varlıklar,
1) Maddi duran varlıklar (net),
2) Maddi olmayan duran varlıklar (net),
3) Borsalarda ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda iĢlem görenler hariç olmak üzere, değer
düĢüklüğü karĢılığı ve sermaye taahhütleri düĢüldükten sonra kalan finansal duran varlıklar,
4) Diğer duran varlıklar,
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20.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)

20.5

Sermaye Yönetimi (devamı)
b) MüĢteri sıfatı ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, iĢtiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve
sermaye, yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı olarak iliĢkili bulunulan kiĢi ve
kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kiĢi ve kurumlar tarafından ihraç edilmiĢ ve borsalarda
ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda iĢlem görmeyen sermaye piyasası araçları.
ġirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanı 5,883,655 TL (31
Aralık 2010: 5,567,934 TL)’dir. Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü aĢağıda belirtilen
kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.
a) Sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri,
b) Risk karĢılığı,
c) Değerleme gününden önceki son üç ayda oluĢan faaliyet giderleri
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ġirket’in sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanı yukarıdaki
kalemlerin üzerindedir.
Risk karşılığı
ġirket gerek bilançoda gerekse bilanço dıĢında izlenen kalemler ile ilgili olarak Tebliğ 34’de
belirtilen oranlar çerçevesinde risk karĢılığı hesaplamaktadır. Risk karĢılığı, pozisyon riski, karĢı
taraf riski, yoğunlaĢma riski ve döviz kuru riski olarak Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan
tutarların toplamını ifade eder.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan risk
karĢılığı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
Pozisyon riski
KarĢı taraf riski
Döviz kuru riski
YoğunlaĢma riski
Toplam risk karĢılığı
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32,234
298,601
330,835

31 Aralık 2010
29,435
29,435

FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bir varlığın cari bir iĢlemde istekli taraflar arasında alım satımına konu olan
fiyatını ifade eder.
ġirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi hem
muhasebe politikası hem de dipnot sunumları açısından gereklidir.
AĢağıdaki metodlar ve varsayımlar gerçeğe uygun değeri belirlemenin mümkün olduğu durumlarda
her bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini tahmin etmekte kullanılmıĢtır.
Finansal varlıklar
Kısa vadeli olmaları nedeniyle kasa ve bankalardan alacakların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun
değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.
Bilançoda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen yatırım fonları ve menkul kıymetlerin gerçeğe uygun
değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınmaktadır.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerinin
gerçeğe uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.
34

VAKIF PORTFÖY YÖNETĠMĠ Aġ
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

21.

FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma
“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri
üzerinden ölçülerek gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde
kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini
gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup
olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan edinilen
piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise ġirket’in piyasa tahmin
ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu Ģekilde bir ayırım, genel olarak aĢağıdaki
sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.
1 inci Sıra: ÖzdeĢ varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiĢ) fiyatlar;
2 nci Sıra: 1 inci sırada yer alan kayıtlı fiyatlar dıĢında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir
nitelikteki veriler;
3 üncü Sıra: Varlık ya da borçlara iliĢkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan
veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin
kullanılmasını gerektirmektedir.
Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer sınıflandırması aĢağıdaki gibidir:
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31 Aralık 2011

1. Sıra

2. Sıra

3. Sıra

Toplam

Yatırım fonları

-

35,422

-

35,422

Finansal yatırımlar:
Devlet iç borçlanma senetleri

91,339

-

-

91,339

Toplam finansal varlıklar

91,339

35,422

--

126,761

31 Aralık 2010

1. Sıra

2. Sıra

3. Sıra

Toplam

Yatırım fonları

-

40,895

-

40,895

Finansal yatırımlar:
Devlet iç borçlanma senetleri

97,150

-

-

97,150

Toplam finansal varlıklar

97,150

40,895

-

138,045

RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
Yoktur.
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