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HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
- Nakit ve Nakit Benzerleri
- Finansal Yatırımlar
- Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
- Peşin Ödenmiş Giderler
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

51
44
6,7
6
7
11
11

DURAN VARLIKLAR
- Maddi Duran Varlıklar
- Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR

13
38

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

1

Cari
Dönem
31.03.2019

GeçmiĢ
Dönem
31.12.2018

6.448.051
6.393.871
1.906.537
4.162.830
254.754
195.778
58.976
69.750
69.750
6.393.871

5.447.406
5.161.351
1.161.399
3.782.734
216.348
214.391
1.957
870
870
5.161.351

54.180
54.180
-54.180
6.448.051

286.055
58.050
228.005
286.055
5.447.406

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

Cari
Dönem
31.03.2019

GeçmiĢ
Dönem
31.12.2018

6.448.051
24.625
8.239
-16.386
24.625

5.447.406
44.688
10.174
14.644
19.870
44.688

148.994
36.618
36.618
112.376
148.994
173.619

28.447
28.447
28.447
-28.447
73.135

28

6.274.432
6.274.432
2.000.000

5.374.271
5.374.271
2.000.000

28

15.380

15.380

28

15.380

15.380

28

15.380

15.380

28
28
39

215.552
3.143.339
900.161
-6.274.432
6.448.051

152.308
2.877.896
328.687
-5.374.271
5.447.406

Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER

26
38
27

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
- Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
- Ödenmiş Sermaye
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
(Giderler)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
- Dönem Net Kârı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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24
24
38

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK – 31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

Cari
Dipnot
Dönem
Referansları 01.01.201931.03.2019
KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kâr/Zarar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KÂRI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
TFRS-9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazanç (Zararları)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KÂRI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Pay BaĢına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Kayıp)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (GĠDER)
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR (GĠDER)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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29
29
31
32
32

38
38

39
39
39
39

Önceki
Dönem
01.01.201831.03.2018

5.150.354 20.687.719
(3.716.810) (19.611.438)
1.433.544
1.076.281
(255.816)
(235.687)
----79.163
109.072
(16.349)
(27.170)
-1.240.542
922.496
------1.240.542
922.496
--------1.240.542
922.496
(340.381)
(203.270)
-(48.592)
(340.381)
(154.678)
900.161
719.226
--900.161
719.226
900.161
719.226
--900.161
719.226
0,45
0,16
0,45
0,16
0,45
0,16
----900.161
719.226
900.161
719.226
--900.161
719.226

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK – 31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu

Dönem BaĢı Bakiyeler (01.01.2019)
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Diğer Düzeltmeler
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
- Dönem Karı (Zararı)
Dönem Sonu Bakiyeler (31.03.2019)

Dönem BaĢı Bakiyeler (01.01.2018)
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Diğer Düzeltmeler
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
- Dönem Karı (Zararı)
Dönem Sonu Bakiyeler (31.03.2018)

Dipnot Referansları

28
39

28
39

ÖdenmiĢ Sermaye

TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi
Sonrası

BirikmiĢ Karlar

Kardan
Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler

GeçmiĢ Yıllar
Kar / Zararları

Net Dönem
Karı Zararı

Ana
Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar

Toplam
Özkaynaklar

2.000.000
---2.000.000
---2.000.000

15.380
---15.380
---15.380

152.308
---152.308
63.244
--215.552

2.877.896
---2.877.896
265.443
--3.143.339

328.687
---328.687
(328.687)
900.161
900.161
900.161

5.374.271
---5.374.271
-900.161
900.161
6.274.432

5.374.271
---5.374.271
-900.161
900.161
6.274.432

2.000.000
---2.000.000
---2.000.000

14.621
---14.621
---14.621

54.088
---54.088
98.220
--152.308

1.355.304
---1.355.304
1.522.592
--2.877.896

1.620.812
---1.620.812
(1.620.812)
719.226
719.226
719.226

5.044.825
---5.044.825
-719.226
719.226
5.764.051

5.044.825
---5.044.825
-719.226
719.226
5.764.051

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK – 31 MART 2018 DÖNEMĠNE AĠT NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

Dipnot
Referansları
A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI
Dönem Karı (Zararı)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar ile İlgili Duzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/(Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Duzeltmeler
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Finansal Yatırımlardaki Artış (-)/Azalışlar (+)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları
Alınan faizler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI
Alınan faiz
C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
Kontrol Gücü Olmayan Payların Bağlı Ortaklık Sermayesine Katılımından Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
Kredilerden Nakit Girişleri (Çıkışları)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ (AZALIġ) (A+B+C)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ (AZALIġ) (A+B+C+D)
DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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39
39
13
24
24
32
32
35
38
6,7
6
7
6,11
11
6,8
8
26
6,8
8
27
27

12

51
51

Cari Dönem
01.01.2019
31.03.2019

GeçmiĢ Dönem
01.01.2018
31.03.2018

668.397
900.161
900.161
-(1.212.898)
3.870
352
352
(2.421)
(2.421)
(1.555.080)
340.381
1.066.965
(38.406)
18.613
(57.019)
1.174.984
(68.880)
(68.880)
--(2.288)
--1.555
1.555
(85.831)
(74.320)
(11.511)
76.741
76.741
-------745.138
-745.138
1.161.399
1.906.537

(1.510.131)
719.226
719.226
-(581.543)
26.480
2.309
2.309
--(813.602)
203.270
(1.591.436)
(63.236)
(43.256)
(19.980)
(1.553.928)
2.285
2.285
19.955
19.955
-3.488
3.488
--(56.378)
(48.923)
(7.455)
50.927
50.927
-------(1.459.204)
-(1.459.204)
2.699.318
1.240.114

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 1 – ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket"), 04 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili‘ne tescil edilmiş ve 10 Aralık 2012
tarih, 8211 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket Türkiye‘de faaliyet göstermekte olup
şirket merkezi, Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Cad. Selvili Evler Sitesi No:26/5 Üsküdar/İstanbul adresinde
bulunmaktadır.
Şirket‘in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının
kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu
kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım
kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer
alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu‘ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy
yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları ile değişken sermayeli yatırım
ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket‘in 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 4 kişidir (31 Aralık 2018: 4 kişi).
31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket‘in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

31.03.2019 31.03.2019 31.12.2018 31.12.2018
Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı
89,50% 1.790.000
89,50% 1.790.000
10,33%
206.667
10,33%
206.667
0,17%
3.333
0,17%
3.333
100,00% 2.000.000 100,00% 2.000.000

Adı Soyadı
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.
Sibel GÖKALP
Şemsihan KARACA
Toplam

Şirket‘in sermayesi 2.000.000 TL olup 2.000.000 adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2018: 2.000.000 TL –
2.000.000 adet hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL‘dir (31 Aralık 2018: hisse başı 1 TL). Bu hisselerin 200.000
adedi (31 Aralık 2018: 200.000 adet) A grubu; 1.800.000 adedi (31 Aralık 2018: 1.800.000 adet) ise B grubudur. A grubu
payların tamamı Sibel GÖKALP‘e aittir. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına
sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
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HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
a) Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların yeniden değerlenmesi veya gerçeğe uygun değerinden
gösterilmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
a.1) Kullanılan “Para Birimi
Şirket‘in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile
sunulmuştur. Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket‘in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

a.2) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin 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.

a.3) ĠĢletmenin Sürekliliği Varsayımı
İlişikteki finansal tablolar, Şirket‘in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde
edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
b) TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (―KGK‖) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (―TMS‖) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar ve dipnotlar KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihli ilke kararı ile açıklanan ―finansal tablo örnekleri ve
kullanım rehberi‖ne uygun olarak sunulmuştur.
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HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
c) Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler
Bir işletme muhasebe politikalarını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir;
 Bir Standart veya Yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya
 İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal
tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise.
Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışlarındaki eğilimleri belirleyebilmek
amacıyla işletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, bir
muhasebe politikasındaki değişiklik yukarıdaki paragrafla belirtilen durumlardan birini karşılamadığı sürece, her ara
dönemde ve her hesap döneminde ayrı muhasebe politikaları uygulanmalıdır.
d) Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler 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.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenir.
e) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin 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.
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31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
f) Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket‘in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin finansal tablolarını
kapsar.
Kontrol, Şirket‘in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır:




yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun ya da olayın
ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden değerlendirir.
Şirket‘in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın faaliyetlerini
tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde
kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü
sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:





Şirket‘in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması;
Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;
Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar ve
Şirket‘in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel kurul
toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer
olay ve şartlar.

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket‘in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla başlar ve
kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın
alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aittir.
Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı geliri ana ortaklık
hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
Gerekli olması halinde, Şirket‘in izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal
tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
f) Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar (Devamı)
Şirket‘in mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler
Şirket‘in bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak işlemleri olarak
muhasebeleştirilir. Şirket‘in payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı ortaklık paylarındaki değişiklikleri
yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe
uygun değeri arasındaki fark, doğrudan özkaynaklarda Şirket‘in payı olarak muhasebeleştirilir.
Şirket‘in bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satış bedeli ile kalan
payın gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü
olmayan payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Diğer kapsamlı gelir içinde bağlı ortaklık ile ilgili
önceden muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar, Şirket‘in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı üzerine
kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır (örneğin; konuyla ilgili TMS standartları uyarınca, kar/zarara aktarılması
ya da doğrudan geçmiş yıl karlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği
tarihteki gerçeğe uygun değeri, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen
başlangıç muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak ya da
müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul
edilir.
İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar:
İştirak Şirket‘in önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal ve
operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi olmaksızın katılma gücünün
olmasıdır.
İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki net varlıklara ilişkin haklarının olduğu
ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır.
Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda
var olduğu kabul edilir.
Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin veya iş ortaklıklarının faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, TFRS 5 standardı
uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak
muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler veya iş ortaklıkları, maliyet bedelinin
iştirakin veya iş ortaklığının net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket‘in payı kadar düzeltilmesi
sonucu bulunan tutardan, iştirakte veya iş ortaklığında oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde
edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin veya iş ortaklığının, Şirket‘in iştirakteki veya iş ortaklığındaki payını (özünde
Şirket‘in iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren)
aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Şirket‘in yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz
kalmış olması ya da iştirak veya iş ortaklığı adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur.
Şirket ve bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar, Şirket‘in ilgili iştirakteki veya iş
ortaklığındaki payı oranında elimine edilir.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
f) Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar (Devamı)
Müşterek faaliyetlerdeki paylar:
Müşterek faaliyet, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların düzenlemeye ilişkin varlık ve yükümlülüklerin
sorumlulukları üzerinde hakka sahip olduğu bir ortak düzenlemedir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki
kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan
tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.
Bir şirketinin faaliyetlerini müşterek yürütülen faaliyetler kapsamında gerçekleştirdiği durumlarda, müşterek faaliyetleri
gerçekleştiren şirket, aşağıdakileri müşterek faaliyetlerdeki payı oranında mali tablolarına dahil eder:






Müşterek faaliyetlerde sahip olduğu varlıklardaki payı ile birlikte varlıklarını;
Müşterek faaliyetlerde üstlenilen yükümlülüklerdeki payı ile birlikte yükümlülükleri;
Müşterek faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürün/çıktının satışından payına düşen tutarda elde edilen gelir;
Müşterek faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürünün/çıktının satışından elde edilen gelir payı ve
Ortak olarak üstlenilen giderler ile birlikte payına düşen tüm giderler.

Şirket, müşterek faaliyet çerçevesinde kendi payına düşen tüm varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ilgili varlık,
yükümlülük, gelir ve giderleri kapsayan TMS standardı uyarınca muhasebeleştirir.
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler
 Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar
31 Mart 2018 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları
aşağıda özetlenen 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihleri itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve
TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şiket‘in
mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TFRS 15 - MüĢterilerle yapılan sözleĢmelerden doğan hasılat
KGK Eylül 2016‘da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Yayınlanan
bu standart, UMSK‘nın Nisan 2016‘da UFRS 15‘e açıklık getirmek için yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki
yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. TFRS 15‘in uygulama
tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Değişiklikler Şirket‘in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır..
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
TFRS 9 Finansal araçlar
KGK, Ocak 2017‘de TFRS 9 Finansal Araçlar‘ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar muhasebeleştirme
projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesini bir araya
getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir
sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir ‗beklenen kredi kaybı‘ modeli ile değer düşüklüğü
muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka
ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi
değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar
tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran ―kendi kredi riski‖ denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk
yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma
modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
TFRS 9, Şirket‘in tüm borçlanma araçları, kredi ve alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığını 12 aylık beklenen kredi
zararları veya ömür boyu beklenen kredi zararları olarak kayıtlarına almaktadır. Şirket, kolaylaştırılmış yöntemi uygulamış
ve ticari alacaklar üzerindeki ömür boyu beklenen zararları muhasebeleştirmiştir. Şirket, ―TMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme‖ standardının yerini alan ―TFRS 9 Finansal Araçlar‖ standardını, ilk uygulama tarihi olan 1
Ocak 2018 tarihi itibariyle, ilgili standardın 7.2.15 numaralı paragrafında yer alan geçiş muafiyeti çerçevesinde geriye
dönük olarak finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. Söz konusu geçiş yöntemi ile, TFRS 9 standardının ilk kez
uygulanması sonucu oluşan kümülatif etki, ilk uygulama tarihini kapsayan yıllık raporlama dönemine ilişkin geçmiş yıllar
karları hesabının açılışında ―muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin düzeltmeler‖ kalemi altında
muhasebeleştirilmiştir. İlgili yönteme göre, TFRS 9 ―Finansal Araçlar‖ standardına ilk geçiş kapsamında finansal tabloların
karşılaştırmalı bilgilerinde yeniden düzenleme gerekmemektedir.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
TFRS 9 kapsamında finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırmasına ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Söz
konusu sınıflama farklılıklarının finansal varlıkların ölçümüne ilişkin bir etkisi bulunmamaktadır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Türev araçlar Finansal yatırımlar

Finansal yükümlülükler

TMS 39’a göre
önceki sınıflandırma

TFRS 9’a göre
yeni sınıflandırma

Krediler ve alacaklar
İtfa edilmiş maliyet
Krediler ve alacaklar
İtfa edilmiş maliyet
Gerçeğe uygun değer değişimi kar zarara Gerçeğe uygun değer değişimi kar
yansıtılan
zarara yansıtılan Gerçeğe uygun
Satılmaya hazır
değer değişimi kar zarara yansıtılan

TMS 39’a göre
önceki sınıflandırma

TFRS 9’ göre
yeni sınıflandırma

Türev araçlar Borçlanmalar

Gerçeğe uygun değer değişimi kar zarara Gerçeğe uygun değer değişimi kar
yansıtılan
zarara yansıtılan
İtfa edilmiş maliyet
İtfa edilmiş maliyet

Ticari borçlar

İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

TFRS 4 Sigorta sözleĢmeleri (değiĢiklikler)
KGK Aralık 2017‘de, TFRS 4 ‗Sigorta Sözleşmeleri‘ standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS 4‘te yapılan değişiklik
iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‗örtülü yaklaşım (overlay approach)‘ ve ‗erteleyici yaklaşım (deferral approach)‘.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Değişiklikler Şirket için
geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 22 Yabancı para cinsiden yapılan iĢlemler ve avans bedelleri
KGK‘nın 19 Aralık 2017‘de yayımladığı bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan
işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk
muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya
ödemesinden kaynaklanan parasal olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak
belirtmektedir. İşletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur. Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Söz konusu yorumun Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli
bir etkisi olmamıştır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
TFRS 2 Hisse bazlı ödeme iĢlemlerinin sınıflandırma ve ölçümü (değiĢiklikler)
KGK Aralık 2017‘de, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, belirli hisse bazlı
ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili TFRS 2‘ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır.
Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakkediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme dönüştüren hüküm ve
koşullardaki değişiklikler.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Söz konusu değişiklikler
Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 40 Yatırım amaçlı gayrimenkuller: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin transferleri (değiĢiklikler)
KGK Aralık 2017‘de, TMS 40 ―Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller‖ standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler,
kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‗yatırım amaçlı gayrimenkul‘ tanımına uymasına ya da uygunluğunun sona
ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1
Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Söz konusu değişikliklerin Şirket‘in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yıllık iyileĢtirmeler – 2014-2016 dönemi
KGK Aralık 2017‘de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık
İyileştirmelerini yayınlamıştır:
TMS 28 ―İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar‖: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir girişim
sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa,
işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi sırasında
geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanmaktadır.
Söz konusu değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve
Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi
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belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek
gerekli değişiklikleri yapacaktır.

15

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
TFRS 16 Kiralama iĢlemleri
KGK Nisan 2018‘de TFRS 16 ―Kiralama İşlemleri‖ standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal
kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya
alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup
faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. TFRS 16, TMS 17 ve TMS 17 ile ilgili
Yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken
uygulamaya izin verilmektedir.
Kiracılar, bu standardı kısa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha kısa olan kiralamalar) veya dayanak varlığın
düşük değerli olduğu kiralamalara (örneğin kişisel bilgisayarlar, bazı ofis ekipmanları, vb.) uygulamama istisnasına
sahiptir. Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve aynı tarih itibariyle ilgili kullanım hakkı varlığını da kayıtlarına
alarak kira süresi boyunca amortismana tabi tutar. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla
belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda,
kiracının alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiracı, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanım hakkı
varlığının amortisman giderini ayrı olarak kaydetmelidir.
Kiracının, belirli olayların gerçekleşmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz konusu olacaktır (örneğin
kiralama süresindeki değişiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks veya orandaki değişimler nedeniyle
değişikliğe uğraması, vb.). Bu durumda kiracı, kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçüm etkisini kullanım hakkı varlığı
üzerinde bir düzeltme olarak kaydedecektir.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
TMS 28 “ĠĢtiraklerdeki ve iĢ ortaklıklarındaki yatırımlar” da yapılan değiĢiklikler (değiĢiklikler)
KGK Aralık 2017‘de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Söz
konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımın bir parçasını oluşturan iştirak veya iş ortaklığındaki uzun
vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları uygulayan işletmeler için açıklık getirmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca muhasebeleştirilen iştiraklerdeki
ve iş ortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu değişiklikle KGK, TFRS 9‘un sadece şirketin özkaynak
yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği yatırımları kapsam dışında bıraktığına açıklık getirmektedir. İşletme, TFRS 9‘u,
özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak ve iş ortaklıklarındaki net yatırımın bir
parçasını oluşturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere iştirak ve iş ortaklıklarındaki diğer yatırımlara uygulayacaktır.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı iĢletmenin iĢtirak veya iĢ ortaklığına yaptığı varlık satıĢları veya katkıları – değiĢiklik
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2017‘de
TFRS 10 ve TMS 28‘de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken
uygulamaya halen izin vermektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmayacaktır.

TFRYK 23 Gelir Vergisi uygulamalarına iliĢkin belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, ―TMS 12 Gelir Vergileri‖nde yer alan
muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir. Gelir vergisi muameleleri
konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:
(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu varsayımları;
(c) işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını, kullanılmamış vergi
indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır.
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına dair açıklama yapacaktır. Şirket, ilk
uygulamada, bu yorumu UMS 8‘e uygun olarak geriye dönük, ya da ilk uygulama tarihinde birikmiş etkiyi geçmiş yıl kar
zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin diğer bir unsurunun) açılış bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek
suretiyle geriye dönük olarak uygulayabilir. Söz konusu değişikliklerin Şirket‘in finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir.
Yıllık ĠyileĢtirmeler - 2015–2017 dönemi
KGK Ocak 2019‘da aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları‘nın 2015-2017 dönemine ilişkin Yıllık
İyileştirmelerini yayınlamıştır: yayınlamıştır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar — TFRS 3‘teki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet
olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını
yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. TFRS 11‘deki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak
muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden
ölçmesine gerek olmadığına açıklık getirmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri — Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi etkilerinin, vergilerin nasıl
doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirmektedir .
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri — Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma geldikten sonra
ödenmemiş özel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili borcun şirketin genellikle genel borçlanmalarındaki
aktifleştirme oranını belirlerken borçlandığı fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık getirmektedir.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Planda yapılan değiĢiklik, küçülme veya yerine getirme (TMS 19 değiĢiklikler)
KGK Ocak 2019‘de TMS 19 Değişiklikler ―Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme‖‘yi yayınlamıştır.
Değişiklik; planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme gerçekleştikten sonra yıllık hesap döneminin kalan
kısmı için tespit edilen hizmet maliyetinin ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal varsayımları kullanarak hesaplanmasını
gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket bu değişiklikleri erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına dair açıklama
yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Negatif tazminli erken ödeme özellikleri (TFRS 9 değiĢiklik)
Bazı erken ödenebilir finansal varlıkların işletme tarafından itfa edilmiş maliyetinden ölçülebilmeleri için TFRS 9 Finansal
Araçlar ‘da ufak değişiklikler yayınlamıştır
TFRS 9‘u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarar yansıtılan
varlık olarak ölçmektedir. Değişikliklerin uygulanması ile belirli koşulların sağlanması durumunda, işletmeler negatif
tazminli erken ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiş maliyetinden ölçebileceklerdir.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni
ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS‘ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS‘nin bir parçasını
oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS‘de yürürlüğe
girdikten sonra yapacaktır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
g) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (Devamı)
UFRS 17 – Yeni sigorta sözleĢmeleri standardı
UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe
standardı olan UFRS 17‘yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço
değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model
getirmektedir UFRS 17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.
ĠĢletmenin tanımlanması (UFRS 3 değiĢiklikleri)
UMSK Ekim 2018‘de UFRS 3 ‗İşletme Birleşmeleri ‘inde yer alan işletme tanımına ilişkin değişiklikler yayımlamıştır. Bu
değişikliğin amacı, bir işletmenin işletme birleşimi olarak mı yoksa bir varlık edinimi olarak mı muhasebeleştirileceğini
belirlemeye yardımcı olmaktadır.
Değişiklikler aşağıdaki gibidir:
- İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi;
- Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması;
- İşletmelerin edinme sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı uygulama rehberi eklenmesi;
- İşletmenin ve çıktıların tanımlarını sınırlandırmak; ve
- İsteğe bağlı bir gerçeğe uygun değer konsantrasyon testi yayımlamak.
Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket‘in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
Önemliliğin tanımı (UMS 1 ve UMS 8 değiĢiklikleri)
Ekim 2018'de UMSK, ―UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu‖ ve ―UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar‖ standartlarında değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin amacı, ―önemlilik‖ tanımını standartlar
arasında uyumlu hale getirmek ve tanımın belirli kısımlarını açıklığa kavuşturmaktır. Yeni tanıma göre, bilginin
saklanması, hatalı olması veya verilmemesi durumunda finansal tabloların birincil kullanıcıların bu tablolara dayanarak
verdikleri kararları etkileyebileceği varsayılabilirse, bilgi önemlidir. Değişiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine,
büyüklüğüne veya her ikisine bağlı olacağını açıklamaktadır. Şirketler bilginin tek başına veya başka bilgiler ile birlikte
kullanıldığında finansal tablolar üzerinde ki etkisinin önemliliği değerlendirmek ile yükümlüdür.
Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

19

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
ĠliĢkili Taraflar
İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmedir.
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: Söz konusu
kişinin,




raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi
olması durumunda.

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:









İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve
diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş
ortaklığı olması halinde.
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde.
İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin
olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin
böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.
bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana
ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin,
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
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Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiği anda muhasebeleştirilir:
Şirket‘in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Şirket‘in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün
olmaması,
 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.



Hizmet sunumu:
Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir.
Sözleşmenin tamamlanma aşaması aşağıdaki şekilde belirlenir:




Kurulum ücretleri, kurulumun tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. Tamamlanma aşaması, bilanço
tarihi itibarıyla geçen sürenin, kurulumun tamamlanması için tahmin edilen toplam süreye oranı olarak belirlenir,
Satılan malların fiyatlarına dahil edilen hizmet ücretleri, önceki mal satışlarında sağlanan hizmetlerin sayısı göz
önünde bulundurularak, satılan mallara ilişkin sunulan hizmetin toplam maliyetine göre muhasebeleştirilir ve
Harcanan süreye bağlı olan sözleşmelerden elde edilen gelir, çalışma saatleri ve doğrudan giderler oluştukça
sözleşme ücretleri üzerinden muhasebeleştirilir.

İnşaat sözleşmelerinden elde edilen gelir, aşağıda ayrıntılarına yer verilmiş olan muhasebe politikası uyarınca
muhasebeleştirilir.
İsim Hakkı:
İsim hakkından elde edilen gelir, ilgili sözleşmenin özüne uygun olarak tahakkuk esasına göre (Şirket‘in ekonomik
faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece) muhasebeleştirilir. Zaman
esasına göre belirlenen isim hakları, sözleşme süresi boyunca doğrusal olarak muhasebeleştirilir. Üretim, satış ve diğer
ölçümler, isim hakları ile ilgili sözleşmenin temel esasına göre belirlenen hükümleri kapsamında kayda alınır.
Temettü ve faiz geliri:
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman (Şirket‘in
ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece) kayda alınır.
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Şirket‘in ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde
ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili
finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı
nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
21

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
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Kira geliri:
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim
giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çoğunlukla ilkgiren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış
fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının
indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir
değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce
stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik
koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal
edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet
değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve
satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri
aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine
sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa
ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı ömrüne göre
amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise
beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutulur.
Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin
beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da
bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri
arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
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Şirket‘in kullandığı amortisman süreleri aşağıdaki gibidir;

Taşıtlar

5 Yıl

Finansal Kiralama ĠĢlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama olarak
sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Kiralama - kiralayan durumunda Şirket
Finansal kiralama alacakları Şirket‘in kiralamadaki net yatırım tutarı kadar kaydedilir. Finansal kiralama geliri, Şirket‘in
finansal kiralama net yatırımına sabit dönemsel getiri oranı sağlayacak şekilde muhasebe dönemlerine dağıtılır.
Faaliyet kiralamasına ilişkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleştirilir. Kiralamanın
gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir
ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir.
Kiralama - kiracı durumunda Şirket
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama
yükümlülüğü olarak gösterilir.
Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi
olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansal giderler, Şirket‘in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin
aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Koşullu kiralar oluştukları dönemde gider
olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan
teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koşullu kiralar oluştukları dönemde gider
olarak kaydedilir.
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya
çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük
olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler.
Ticari markalar ve lisanslar
Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanların sınırlı faydalı ömürleri
bulunmaktadır ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan
ticari markalar ve lisanslar, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak itfa edilir (15-20
yıl).
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede
oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (10 yıl) itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna
kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket‘in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve
bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak
değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da
içermektedir.
Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir. (3 yılı
geçmemek kaydıyla).
Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri
Bir işletme birleşmesiyle elde edilen sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri, satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle
muhasebeleştirilir. Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkilerinin belirli bir ekonomik ömrü vardır ve maliyet bedelinden birikmiş itfa
payının düşülmesi ile muhasebeleştirilir. İtfa payı, müşteri ilişkilerinin tahmini ömrü üzerinden doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır.
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İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen ve şerefiyeden ayrı olarak tanımlanan maddi olmayan duran varlıklar, satın alma
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı
olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar– araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Geliştirme faaliyetleri (ya da Grup/şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi
olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar:







maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik
anlamda mümkün olması,
maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,
maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik,
finansal ve başka kaynakların olması ve
varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme
şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar
kayda alınamadıklarında, geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi
olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki
tutar üzerinden gösterilirler.
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Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın
finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden
çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal
durum tablosu (bilanço) dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Maddi Duran Varlıklar ve ġerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve olmayan duran
varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması durumunda, değer düşüklüğü tutarının
belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği
durumlarda Şirket, varlıkla ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası
belirlenmesi halinde şirket varlıkları nakit yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Şirket varlıkları
makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır.
Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az bir kez ya da değer
düşüklüğü göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya
nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım
değeri, bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.
Kullanım değerinin hesaplanmasında mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve
gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı
kullanılır.
Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, varlığın (ya
da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla
ölçülmediği hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü
zararı yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır.
Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit yaratan birimin)
defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek şekilde artırılır. Arttırılan defter
değer, ilgili varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış
olması durumunda ulaşacağı defter değeri aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe,
değer düşüklüğü zararına ilişkin iptal işlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın
değer düşüklüğü zararının iptali, yeniden değerleme artışı olarak dikkate alınır.
Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar
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veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Şirket finansal varlıklarını ―gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar‖, ―vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar‖, ―satılmaya hazır finansal varlıklar‖ ve ―krediler ve alacaklar‖ olarak sınıflandırmıştır. Sınıflandırma,
finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Normal yoldan
alınıp satılan finansal varlıklar işlem [teslim tarihi] tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Finansal varlıklar ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılmayan finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi
ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr 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 kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. İlgili
finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmekte olup, yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar
veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
Şirket‘in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli
borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) krediler ve
alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardır.
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Şirket‘in aktif bir piyasada
işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları
bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Kar veya
zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili
kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer
kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da
değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam kar/zarar, kar veya zarar
tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır
özkaynak araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla ilişkili olan ve ödemesi bu tür varlıkların satışı yoluyla yapılan türev
araçları, maliyet değerinden her raporlama dönemi sonunda belirlenen değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarlarıyla
değerlenir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve diğerleri) etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli
olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
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. Şirket‘in nakit ve nakit benzerleri ‗Krediler ve Alacaklar‘ kategorisinde sınıflandırılmaktadır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal varlıkların kayda alınması ve bilanço dışı bırakılması
Şirket, finansal varlık ve yükümlülükleri sadece finansal araçların sözleşmesine taraf olduğu takdirde kayıtlarına
almaktadır. Şirket, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili
finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi durumunda söz
konusu varlığı bilanço dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve kazanımların başka bir tarafa
devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket tarafından elde bulundurulduğu durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve
bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket‘in devredilen bir
varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine
devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da
muhasebeleştirilir. Şirket, finansal yükümlülüğü sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir
veya zaman aşımına uğrar ise bilanço dışı bırakır.
Finansal yükümlülükler
Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı
kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal yükümlülüğün
yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir. Finansal
yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi
Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların
gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler doğrudan özkaynak içerisinde etkin olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zarar
tablosunda kayıtlara alınır.
Bağlayıcı taahhüdün veya gelecekteki tahmini bir işlemin nakit akım riskinden korunması işleminin, bir varlığın veya
yükümlülüğün kayda alımı ile sonuçlanması durumunda, ilgili varlık ve yükümlülükler ilk kayda alındıklarında, önceden
özkaynak içerisinde kayda alınmış olan türev finansal araçlara ilişkin kazanç veya kayıplar, varlığın ya da yükümlülüğün
başlangıç tutarının ölçümüne dahil edilir. Bir varlığın veya yükümlülüğün kayda alınması ile sonuçlanmayan finansal
riskten korunma işleminde, özkaynak içerisinde yer alan tutarlar finansal riskten korunan kalemin kar veya zarar tablosunu
etkilediği dönemde kar veya zarar tablosu içerisinde kayda alınırlar. Finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli
şartları karşılamayan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler oluştukları dönemde kar veya zarar
tablosuna kaydedilir.
Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, satılması ya da
kullanılması veya finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir.
İlgili tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kümülatif kazanç
veya zarara işlemin gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten
korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kar zararına kaydedilir.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
ĠĢletme BirleĢmeleri
İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer edilen bedel,
gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer edilen varlıkların
birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı
üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma
ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden
muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez:






Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık ya da yükümlülükler,
sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartları uyarınca hesaplanarak,
muhasebeleştirilir;
Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Şirket‘in satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme
anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilişkili yükümlülükler ya da
özkaynak araçları, satın alım tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir
ve
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış amaçlı elde
tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) TFRS 5‘de belirtilen kurallara göre
muhasebeleştirilir.

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve varsa,
aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde bulundurduğu edinilen
işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde
tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden
değerlendirme sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen
tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan işletmedeki kontrol gücü
olmayan payların ve varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki payların gerçeğe uygun değeri toplamını
aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde
muhasebeleştirilir.
Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir oranda pay hakkını
veren kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri üzerinden ya da satın alınan işletmenin
tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar oranında muhasebeleştirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm
esası, her bir işleme göre belirlenir. Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da,
uygulanabilir olduğu durumlarda, bir başka TMS standardında belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Bir işletme birleşmesinde Şirket tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, koşullu bedel
satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde transfer edilen bedele dahil edilir.
Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme
yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden
sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem
satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz.
Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler için
uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak
olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde
muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç niteliğinde olması ve TMS 39
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel
gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda ya da diğer
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. TMS 39 kapsamında olmayanlar ise, TMS 37 Karşılıklar veya diğer uygun TMS
uyarınca muhasebeleştirilir.
Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Şirket‘in satın alınan işletmede önceden sahip olduğu özkaynak
payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Şirket‘in kontrolü ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür ve
varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilen satın alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı
altında kar/zarara aktarılır.
İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda
tamamlanamadığı durumlarda, Şirket muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar raporlar.
Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde
etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla
fazladan varlık veya yükümlülük muhasebeleştirilir.
ġerefiye
Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım tarihindeki
maliyet değeriyle değerlenir. Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Şirket‘in birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı
bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.
Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer düşüklüğüne
uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit üreten birimin geri
kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır,
ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan kar
veya zarar içinde muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.
İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın hesaplamasına dahil
edilir. Şirket‘in iştirak satın alımı sonucu ortaya çıkan şerefiye için uyguladığı politika, İştirakler başlığı altında
açıklanmıştır.
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Kur DeğiĢiminin Etkileri
Yabancı Para İşlem ve Bakiyeler
Şirket‘in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket‘in geçerli para birimi olan
ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli
parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‘na çevrilmektedir. Gerçeğe
uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe
uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL‘ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen
yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur farkları, aşağıda belirtilen
durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:
 Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen

borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen
kur farkları,
 Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe
politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden
kaynaklanan kur farkları,
 Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net
yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden
kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştiraklerin Finansal Tabloları
Şirket‘in yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL
cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki
döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır),
dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve özkaynağın
ayrı bir bileşeninde biriktirilir.

31 Mart 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir;

ABD Doları / TL
Avro / TL
GBP / TL
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31.03.2019

31.12.2018

5,6284
6,3188
7,3354

5,2609
6,0280
6,6528
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
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, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki
tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
KarĢılıklar, KoĢullu 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 en güvenilir şekilde 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.
Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve
muhasebeleştirilir. Şirket‘in, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin
bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde,
zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.
Yeniden yapılandırma
Şirket‘in yeniden yapılandırmaya ilişkin ayrıntılı bir resmi planı geliştirmesiyle birlikte yeniden yapılandırma planını
uygulamaya koyarak ya da bu plana ilişkin temel özellikleri bundan etkileneceklere açıklayarak, söz konusu plandan
etkilenecekler için geçerli bir beklenti oluşturması durumunda yeniden yapılandırma karşılığı muhasebeleştirilir. Yeniden
yapılandırma karşılığının hesaplaması sadece yeniden yapılandırma işleminden kaynaklanan doğrudan harcamalarla ilgili
olup, yeniden yapılandırma için gereken tutarlar ile işletmenin süregelen faaliyetleriyle ilişkilendirilmeyen tutarları kapsar.
Garantiler
Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket‘e ait yükümlülüklerin karşılanması için yönetim tarafından tahmin edilen en
uygun harcamalara göre, ilgili ürünlerin satış tarihinde muhasebeleştirilir.
34

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
ĠnĢaat SözleĢmeleri
İnşaat sözleşmelerine ilişkin sonuçların güvenilir olarak tahmin edilememesi durumunda sözleşmeden elde edilecek gelir,
gerçekleştirilen sözleşme giderlerinin tazmin edilebilir kısmı kadar muhasebeleştirilir. Sözleşme giderleri oluştuklarında
muhasebeleştirilir.
Sözleşme hasılatı, inşaat sözleşmelerinin neticesinin güvenilir olarak tahmin edilebildiği ve sözleşmenin kar getirmesinin
muhtemel olduğu durumlarda sözleşme dönemi boyunca muhasebeleştirilir. Sözleşmelerdeki değişiklikler, talep edilen
ödemeler ve teşvik ödemeleri müşterinin kabul ettiği oranda ve güvenilir olarak ölçülebildikleri sürece sözleşme gelirlerine
ilave edilir.
Toplam sözleşme giderlerinin toplam sözleşme hasılatını aşmasının muhtemel olduğu durumlarda, beklenen zarar derhal
gider olarak muhasebeleştirilir.
Şirket, ilgili döneme ait muhasebeleştirilecek olan uygun hasılat tutarının saptanması için ―tamamlanma oranı metodu‖nu
kullanır. Tamamlanma aşaması her bir sözleşme için tahmin edilen toplam maliyetlerin yüzdesi olarak bilanço tarihine
kadar olan süre içinde oluşan sözleşme giderlerine göre ölçülür. Sözleşme kapsamındaki geleceğe ilişkin bir faaliyetle
ilgili olarak dönem içinde oluşan harcamalar tamamlanma aşamasının belirlenmesinde sözleşme giderlerine dahil edilmez.
Bunlar niteliklerine bağlı olarak stoklar, avanslar veya diğer varlıklar olarak muhasebeleştirilir.
Şirket, sözleşmeye bağlı işlerden devam etmekte olanlara ilişkin olarak müşterilerden olan brüt alacak tutarını, katlanılan
maliyetlere sonuç hesaplarına yansıtılan karın ilave edilmesi (zararın düşülmesi) neticesinde elde edilen tutarın hak ediş
tutarını aşması halinde, varlık olarak sunar. Müşterilerce ödenmemiş olan hak ediş bedelleri ile hak edişler üzerinden
teminat olarak alıkonulan tutarlar ―ticari alacaklar‖ hesabına dahil edilir.
Şirket, sözleşmeye bağlı işlerden devam etmekte olanlara ilişkin olarak müşterilerden olan brüt alacak tutarını, hak ediş
tutarının, katlanılan maliyetlere sonuç hesaplarına yansıtılan karın ilave edilmesi (zararın düşülmesi) neticesinde elde
edilen tutarı aşması halinde, yükümlülük olarak sunar.
Durdurulan Faaliyetler
Elden çıkarılacak faaliyetler, bir Şirket‘in elden çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak sınıflandırdığı, faaliyetleri ile
nakit akımları Şirket‘in bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya
coğrafi faaliyet bölgesini ifade eder, satış veya elden çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır veya satma amacıyla
alınmış bir Bağlı Ortaklık‘tır. Şirket, elden çıkarılacak faaliyetleri, ilgili varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden
çıkarmak için katlanılacak maliyetler düşülmüş rayiç bedellerinin düşük olanı ile değerlenmektedir.
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Devlet TeĢvik ve Yardımları
Devlet teşviki, işletmenin teşvikin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşvikin elde edileceğine dair
makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.
Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca
sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini
netleştirmek amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu
(bilanço) ile ilişkilendirilmeli ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılmalıdır.
Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin
acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zararda
muhasebeleştirilir. Devletten piyasa faiz oranından düşük bir oranla alınan kredinin faydası, devlet teşviki olarak kabul
edilir. Düşük faiz oranının yarattığı fayda, kredinin başlangıçtaki defter değeri ile elde edilen kazanımlar arasındaki fark
olarak ölçülür.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk
olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında
yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları
dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup,
maliyet değerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar ile
gösterilmektedirler. Kabul gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı
gayrimenkulün herhangi bir kısmını değiştirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkullere
yapılan günlük bakımlar dahil değildir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanında doğrusal amortisman yöntemi
kullanılmıştır. Şirket‘in yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik
yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım
süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe uygun değer esasına
göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde,
transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki
değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun
değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin
gerçekleştiği tarihe kadar ―Maddi Duran Varlıklar‖a uygulanan muhasebe politikasını uygular. Faaliyet kiralaması
çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmamıştır.
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan
kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket‘in cari vergi
yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal
vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin
yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark,
şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket‘in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu
farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş
ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde
geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket‘in
bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği
yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
h) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal
bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle
ilişkilendirilmesi ya da Şirket‘in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması
durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna
dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
ÇalıĢanlara 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.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması
beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan
tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiştir.
Kar payı ve ikramiye ödemeleri
Şirket, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan kar payı ve
ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Şirket, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük
yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda karşılık ayırmaktadır.
Nakit AkıĢ Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, öz sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının alındığı
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
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NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
i) NetleĢtirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak
değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı
olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
NOT 3 – ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 4 – DĠĞER ĠġLETMEDEKĠ PAYLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket‘in faaliyet alanı, hizmetlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, müşterilerin risklere göre sınıflandırması ve hizmetlerin
dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca, Şirket‘in organizasyon yapısı, Şirket‘in farklı faaliyetleri içeren ayrı
bölümler halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin bölümü olarak kabul edilmekte ve Şirket‘in faaliyet sonuçları, bu
faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede
değerlendirilmektedir.
NOT 6 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a) ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

Hedef Portföy Serbest Fon
Hedef GSYO A.Ş.
Hedef Portföy Kuzey Serbest Fon
Seyitler Kimya A.Ş
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.
İdealist Danışmanlık A.Ş
Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.
Hedef İleri Savunma A.Ş.
Toplam
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31.03.2019

31.12.2018

62.502
52.039
35.190
18.950
12.257
8.950
5.890
-

58.127
71.024
31.476
30.822
11.786
5.989
5.060
107

195.778

214.391

HEDEF PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
31 MART 2019 DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

NOT 6 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
b) ĠliĢkili Taraflardan Ticari Borçlar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
c) ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
d) ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
e) ĠliĢkili Taraflardan AlıĢlar, SatıĢlar
01.01.2019-31.03.2019 / 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alışların detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Mart 2019
Bina Kira Ortak Gider Katılım Payı Toplam
Hedef GSYO A.Ş.
Namık Kemal GÖKALP

-18.750

2.400
--

2.400
18.750

Toplam

18.750

2.400

21.150

1 Ocak - 31 Mart 2018
Bina Kira Ortak Gider Katılım Payı Toplam
Hedef GSYO A.Ş.

3.186

2.832

6.018

Toplam

3.186

2.832

6.018
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NOT 6 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
01.01.2019-31.03.2019 / 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan satışların detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Mart 2019
1 Ocak - 31 Mart 2018
Portföy Yönetim Hizmeti Portföy Yönetim Hizmeti
Hedef Portföy Serbest Fon
Hedef GSYO A.Ş.
Hedef Portföy Kuzey Fon
Seyitler Kimya A.Ş.
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.
İdealist Danışmanlık A.Ş.
Afyon Jeotermal Yatırımlar
Hedef İleri Savunma A.Ş.

168.475
154.115
95.868
41.611
32.281
21.477
15.873
-

107.091
29.100
42.159
7.371
30.442
21.796
3.107

Toplam

529.699

241.066

g) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler
1 Ocak - 31 Mart 2019 dönemi itibarıyla, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 22.526 TL‘dir. (1 Ocak – 31 Mart 2018: 18.977 TL).
NOT 7 – TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31.03.2019

31.12.2018

İlişkili taraflardan alacaklar (Not 6)
Portföy yönetim komisyonu alacakları

195.778
58.976

214.391
1.957

Toplam

254.754

216.348

b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
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NOT 8 – DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).

b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).

c) Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).

d) Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
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NOT 9 – STOKLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 10 – CANLI VARLIKLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 11 – PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER
a) Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31.03.2019

31.12.2018

Gelecek aylara ait giderler (*)

69.750

870

Toplam

69.750

870

(*) 31.03.2019 itibariyle gelecekler aylara ait giderlerin 58.239 TL‘si SPK yetki belgesi harcına ödenen bedelden, 11.511
TL‘si peşin ödenen vergilerden oluşmaktadır.
b) Kısa Vadeli ErtelenmiĢ Gelirler
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 12 – YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
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NOT 13 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri ağıdaki gibidir;

Maliyet

1.01.2018

GiriĢ

ÇıkıĢ

31.12.2018

GiriĢ

ÇıkıĢ

31.03.2019

Taşıtlar

137.400

--

(60.000)

77.400

--

--

77.400

Toplam

137.400

--

(60.000)

77.400

--

--

77.400

Taşıtlar

(52.870)

(26.480)

60.000

(19.350)

(3.870)

--

(23.220)

Toplam
Net defter değeri

(52.870)
84.530

(26.480)
--

60.000
--

(19.350)
58.050

(3.870)
--

---

(23.220)
54.180

BirikmiĢ amortisman (-)
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NOT 14 – HĠZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABĠLĠTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN
PAYLAR ÜZERĠNDEKĠ HAKLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 15 – ÜYELERĠN KOOPERATĠF ĠġLETMELERDEKĠ HĠSSELERĠ VE BENZERĠ FĠNANSAL ARAÇLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 16 – MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 17 – ġEREFĠYE
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 18 – MADEN KAYNAKLARININ ARAġTIRILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 19 – KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 20 – ĠMTĠYAZLI HĠZMET ANLAġMALARI
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 21 – VARLIKLARDA DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 22 – DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 23 – BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
31 Mart 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde varlıklar ile doğrudan ilgili varlık maliyetine ilave edilen borçlanma
maliyeti bulunmamaktadır. (31 Aralık 2018 – Yoktur) Borçlanma maliyetleri kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir.
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NOT 24 – KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31.03.2019

31.12.2018

Kıdem tazminatı karşılığı

36.618

28.447

Toplam

36.618

28.447

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 Mart 2019 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 6.018 TL (31 Aralık 2018: 5.434 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, şirketin 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
Mart 2019 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %15,50 (31
Aralık 2018: %13,50) enflasyon ve %18,50 (31 Aralık 2018: %17) iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %2,60 (31 Aralık
2018: %3,08) olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılma oranları da
hem 0-15 yıl çalışanlar için %10 , hem de 16 ve üzeri yıl çalışanlar için %10 olarak dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı
altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket‘in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 31 Mart 2019 tarihinden itibaren
geçerli olan 6.018 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. (31 Aralık 2018: 5.434 TL).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı işten ayrılma
olasılığıdır.
Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
01.01.2019- 01.01.201831.12.2019 31.12.2018
Açılış bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içindeki ödemeler
Parasal (kazanç) / kayıp

28.447
7.955
216
---

15.587
11.406
481
-973

Toplam

36.618

28.447
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NOT 25 – TAAHHÜTLER
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 26 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31.03.2019 31.12.2018
Ödenecek SGK primleri

8.239

10.174

Toplam

8.239

10.174

NOT 27 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Diğer Dönen Varlıklar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
b) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükler detayı aşağıdaki gibidir:
31.03.2019 31.12.2018
Ödenecek vergi ve fonlar

16.386

19.870

Toplam

16.386

19.870
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NOT 28 – SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ
a) ÖdenmiĢ Sermaye
Şirket‘in 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki
gibidir:
31.03.2019 31.03.2019 31.12.2018 31.12.2018
Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı
89,50% 1.790.000
89,50% 1.790.000
10,33%
206.667
10,33%
206.667
0,17%
3.333
0,17%
3.333
100,00% 2.000.000 100,00% 2.000.000

Adı Soyadı
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.
Sibel GÖKALP
Şemsihan KARACA
Toplam

Şirket‘in sermayesi 2.000.000 TL olup 2.000.000 adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2018: 2.000.000 TL –
2.000.000 adet hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL‘dir (31 Aralık 2018: hisse başı 1 TL). Bu hisselerin 200.000
adedi (31 Aralık 2018: 200.000 adet) A grubu; 1.800.000 adedi (31 Aralık 2018: 1.800.000 adet) ise B grubudur. A grubu
payların tamamı Sibel GÖKALP‘e aittir. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına
sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.03.2019 31.12.2018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/(Giderler)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

15.380
15.380

15.380
15.380

Toplam

15.380

15.380

c) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
31.03.2019 31.12.2018
Yasal yedekler

215.552

152.308

Toplam

215.552

152.308

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedek 215.552 TL‘dir (31 Aralık 2018: 152.308 TL). Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu‘na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler,
tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20‘sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari
karının yıllık %5‘i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi
temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.
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NOT 28 – SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı)
d) Toplam BirikmiĢ Karlar / (Zararlar)
31.03.2019

31.12.2018

Geçmiş Yıllar Kârları / (Zararları)

3.143.339

2.877.896

Toplam

3.143.339

2.877.896

1 Ocak - 31
Mart 2019

1 Ocak - 31
Mart 2018

534.449
3.002.676
1.009.010

262.679
19.611.438
853.903

604.219

(40.301)

5.150.354

20.687.719

NOT 29 – HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ

Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelirler
Hisse Senetleri Satışları
Hisse Senetleri Gerçeğe Uygun Değerleme Gelirleri / (Giderleri) (*)
Fon Gerçeğe Uygun Değerleme Gelirleri / (Giderleri) (*)
Net SatıĢlar
Satılan Hisse Senetleri Maliyetleri (-)
Satılan Fon Maliyetleri (-)

(431.500) (19.611.438)
(3.285.310)
--

Toplam

(3.716.810) (19.611.438)

BRÜT KAR/(ZARAR)

1.433.544

(*) Şirket satın aldığı finansal varlıklarının gerçeğe uygun değer farkları hasılat altında gösterilir.
NOT 30 – ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
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NOT 31 – GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ VE ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ
01.01.2019-31.03.2019 ve 01.01.2018-31.03.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait genel yönetim, pazarlama ve
araştırma ve geliştirme giderleri aşağıda sunulmuştur;
1 Ocak - 31 Mart 2019

1 Ocak - 31 Mart 2018

Genel yönetim giderleri
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri

255.816
---

235.687
---

Toplam

255.816

235.687

1 Ocak - 31 Mart 2019

1 Ocak - 31 Mart 2018

Personel giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Danışmanlık giderleri
Kiralama giderleri
Muhasebe ve denetim giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Amortisman ve itfa giderleri
Taşıt giderleri
Sigorta giderleri
Diğer

(122.884)
(52.027)
(28.864)
(18.750)
(13.216)
(8.170)
(3.870)
(1.640)
-(6.395)

(55.080)
(81.818)
(16.601)
(3.186)
-(2.309)
(26.480)
(3.841)
(2.285)
(44.087)

Toplam

(255.816)

(235.687)

Genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir;
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NOT 32 – ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠR / (GĠDERLER)
01.01.2019-31.03.2019 ve 01.01.2018-31.03.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait esas faaliyetlerden diğer
gelirler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 1 Ocak - 31
Mart 2019 Mart 2018
Faiz gelirleri
Diğer

79.163
--

48.923
60.149

Toplam

79.163

109.072

01.01.2019-31.03.2019 ve 01.01.2018-31.03.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait esas faaliyetlerden diğer
giderler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 1 Ocak - 31
Mart 2019 Mart 2018
Komisyon giderleri

(16.349)

(27.170)

Toplam

(16.349)

(27.170)

NOT 33 - YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠR / (GĠDERLER)
Yoktur. (31.03.2018: Yoktur).
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NOT 34 – FONKSĠYON ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIġ GĠDERLER
a) Amortisman ve Ġtfa Giderleri
1 Ocak - 31 Mart 2019

1 Ocak - 31 Mart 2018

Genel yönetim giderleri

(3.870)

(26.480)

Toplam

(3.870)

(26.480)

1 Ocak - 31 Mart 2019

1 Ocak - 31 Mart 2018

Genel yönetim giderleri

(8.170)

(2.309)

Toplam

(8.170)

(2.309)

b) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar

NOT 35 – FĠNANSMAN GELĠRLERĠ / (GĠDERLERĠ)
Yoktur. (31.03.2018: Yoktur).
NOT 36 – DĠĞER KAPSAMLI GELĠR UNSURLARININ ANALĠZĠ
Yoktur. (31.03.2018: Yoktur).
NOT 37 – SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALĠYETLER
Yoktur. (31.03.2018: Yoktur).
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NOT 38 – GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DÂHĠL)
a) ErtelenmiĢ Vergi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS‘ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TMS‘ye göre hazırlanan finansal
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı olarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarında
tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 2021 ve sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici
zamanlama farkları üzerinden ise %22 kullanılmıştır (2018: %22).
31.Mar.19

31.Ara.18

31.Mar.19

31.Ara.18

Toplam Geçici
Farklar

Toplam Geçici
Farklar

Varlık /
(Yükümlülük)

Varlık /
(Yükümlülük)

Kıdem tazminatı karşılığı
Hisse senetleri değerleme
Fon ve tahvil değerleme değerleme
Ertelenen vergi varlıkları
Gelecek aylara ait giderler
Fon ve tahvil değerleme değerleme
Vadeli mevduat faiz tahakkuku
Amortisman düzeltmeleri
Ertelenen vergi yükümlülükleri

36.618
--36.618
-(546.070)
(3.093)
-(549.164)

28.447
59.505
949.505
1.037.457
(870)
-(672)
-(1.542)

8.186
--8.186

(120.561)

6.359
13.091
208.893
228.343
(191)
-(147)
-(338)

Toplam

(512.546)

1.035.915

(112.376)

228.005

31.Ara.19

31.Ara.18

228.005
(340.381)
-(112.376)

(40.153)
268.372
(214)
228.005

Ertelenen Vergi Varlıkları ve
Yükümlülükleri

(119.884)
(677)

Ertelenmiş vergi varlığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

Dönem başı
Dönem vergi geliri/(gideri)
Diğer kapsamlı gelir ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Dönem sonu
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NOT 38 – GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DÂHĠL) (Devamı)
b) Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye‘de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 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 ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 2019 yılında uygulanan
efektif vergi oranı %22‘dir (31 Aralık 2018: %22).
7061 Sayılı ―Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ 5 Aralık 2017 tarihli ve
30261 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 89 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun ―İstisnalar‖
başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının; (a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan %75‘lik istisna %50'ye indirilmiştir. Bu
düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
01.01.2019-31.03.2019 ve 01.01.2018-31.03.2018 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablosunda
bulunan vergi gelir / (giderleri) aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Mart
2019

1 Ocak - 31 Mart
2018

Kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

-(340.381)

(48.592)
(154.678)

Toplam

(340.381)

(203.270)

Şirket‘in 31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle bilançoda yer alan vergi alacak / (yükümlülüklerinin) detay
aşağıdaki gibidir:
31.03.2019

31.12.2018

Cari kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergiler (-)

---

361.695
(347.051)

Ödenecek kurumlar vergisi

--

14.644
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NOT 38 – GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DÂHĠL) (Devamı)
b) Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Kanunu‘nda kurumlara yönelik istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket‘e ilişkin olanları
aşağıda açıklanmıştır:
İndirilebilir Mali Zararlar
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası
7061 Sayılı ―Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ 5 Aralık 2017 tarihli ve
30261 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 89 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun ―İstisnalar‖
başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının; (a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan %75‘lik istisna %50'ye indirilmiştir. Bu
düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Şirketlerin Türkiye‘deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak
üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj oranı, 23
Temmuz 2006 tarihi itibariyle % 15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi
stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım
indirimi tutarı üzerinden % 19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım
harcamalarından Şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların % 25‘i vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir.
Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
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NOT 39 – PAY BAġINA KAZANÇ
01.01.2019-31.03.2019 ve 01.01.2018-31.03.2018 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait nominal değeri 1 TL olan
pay başına kazanç / (zarar) aşağıdaki gibidir:

Hissedarlara Ait Net Kar/Zarar
Azınlık Paylarına Ait Net Dönem Kar/Zararı

Ana Ortaklığa Ait Son Dönem Karı
Çıkarılmış Hisse Adedi
Hisse BaĢına Kazanç/(Kayıp)
NOT 40 – PAY BAZLI ÖDEMELER
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 41 – SĠGORTA SÖZLEġMELERĠ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 42 – KUR DEĞĠġĠMĠNĠN ETKĠLERĠ

Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 43 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMĠDE RAPORLAMA
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 44 – FĠNANSAL ARAÇLAR
a) Kısa Vadeli Borçlanmalar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
b) Uzun Vadeli Borçlanmalar
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
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1 Ocak - 31 Mart
2019

1 Ocak - 31 Mart
2018

900.161
--

328.687
--

900.161
2.000.000

328.687
2.000.000

0,45

0,16
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NOT 44 – FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
c) Finansal Yatırımlar

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
- Hisse senetleri (*)
- Yatırım fonu (***)
- Özel kesim tahvili (**)
Toplam

31.03.2019

31.12.2018

-4.132.359
30.471
4.162.830

372.000
3.380.229
30.505
3.782.734

(*) Şirket‘in, hisse senetleri yatırımlarının rayiç değeri, borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son
seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem
gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda
ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
(**) Şirket‘in, özel kesim tahvillerinin değeri, bu tahvillerin Borsa İstanbul‘da günlük bültenindeki kapanış fiyatına birikmiş
faizi eklenerek hesaplanmıştır.
(***) Şirket‘in, yatırım fonlarının değeri, fonlar tarafından günlük olarak açıklanan, finansal durum tablosu tarihindeki birim
pay değeri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla hisse senetleri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hisse senetlerinin detayı aşağıdadır.

Hisse Senedi
YAYLA
Toplam
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Nominal
Değeri

Bekleyen
En Ġyi AlıĢ
Fiyatı

Maliyet
Fiyatı

400.000

0,93

1,08

En Ġyi
Maliyet
AlıĢ
Bedeli Fiyatına
Göre
431.500 372.000
431.500 372.000
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NOT 44 – FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların 4.132.359 TL
tutarındaki kısmı yatırım fonlarından oluşturmakta olup detayı aşağıdadır.
31.Mar.19
Kayıtlı
Nominal
Bedeli
10.000
2.500.000
4.634
2.514.634

Hedef Serbest Fon
Hedef Kuzey Fon
İş Yatırım Likit Fon
Toplam

Maliyet
Bedeli
6.666
2.485.278
999.995
3.491.939

Değeri
8.011
3.030.002
1.094.346
4.132.359

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların 3.380.229 TL
tutarındaki kısmı yatırım fonlarından oluşturmakta olup detayı aşağıdadır.
31.Ara.18
Kayıtlı
Nominal
Bedeli
10.000
2.656.000
4.634
2.670.634

Hedef Serbest Fon
Hedef Kuzey Fon
İş Yatırım Likit Fon
Toplam

Maliyet
Bedeli
6.666
3.285.310
1.037.758
4.329.734

Değeri
7.798
2.334.672
1.037.759
3.380.229

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların 30.505 TL
tutarındaki kısmı Özel Kesim Tahvillerinden oluşturmakta olup detayı aşağıdadır.
31.Mar.19
Nominal Bedeli Maliyet Bedeli Kayıtlı Değeri
30.000
30.471
30.471
30.000
30.471
30.471

TRSERTT41918
Toplam

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların 30.505 TL
tutarındaki kısmı Özel Kesim Tahvillerinden oluşturmakta olup detayı aşağıdadır.

31.Ara.18
Nominal Bedeli Maliyet Bedeli Kayıtlı Değeri
30.000
30.305
30.505
30.000
30.305
30.505

TRSERTT41918
Toplam
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NOT 45 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
a) Finansal Araçlar Kredi Riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket‘e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak
tanımlanır. Şirket, vadeli satışlarından kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket yönetimi
müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskini her bir müşteri için ayrı ayrı olmak kaydıyla kredi limitleri belirleyerek ve gerektiği takdirde teminat alarak riskli gördüğü
müşterilerine ise sadece nakit tahsilât yoluyla satış yaparak azaltmaktadır. Şirket‘in tahsilât riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket
yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum
tablosunda net olarak gösterilmektedir.
Şirket‘in 01.01.2019-31.03.2019 ve 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir:

31.03.2019
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski*
- Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı
A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-vadesi geçmiş
- değer düşüklüğü
E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar Bankalardaki Finansal Varlık
ĠliĢkili Taraflar Diğer Taraf ĠliĢkili Taraflar Diğer Taraf
Mevduat
ve Yatırımlar Toplam
195.778
58.976
--1.901.157
4.162.830 6.318.740
------195.778

58.976

--

--

1.901.157

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----
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NOT 45 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
a) Finansal Araçlar Kredi Riski (Devamı)

31.12.2018
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski*
- Azami riskin teminat ile güvence altına altınmış kısmı
A- Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B- Koşulları Yeniden Görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C- Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
D- Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-vadesi geçmiş
- değer düşüklüğü
E- Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar Bankalardaki Finansal Varlık
ĠliĢkili Taraflar Diğer Taraf ĠliĢkili Taraflar Diğer Taraf
Mevduat
ve Yatırımlar Toplam
214.391
1.957
--1.159.657
3.782.734 5.158.739
-------214.391

1.957

--

--

1.159.657

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----
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NOT 45 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
b) Finansal Araçlar Faiz Oranı Riski
Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar,
menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen
faktörlerden kaynaklanabilir. Şirket‘in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır.
Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların sabit faiz oranı
bulunmaktadır ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim göstermemektedir. Şirket‘in piyasa faiz
oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket‘in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine
bağlıdır. Şirket‘in bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve değişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir.

Sabit faizli araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Toplam
DeğiĢken faizli araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Toplam
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Defter Değeri
31.03.2019

Defter Değeri
31.12.2018

6.324.121
-6.324.121

5.160.481
-5.160.481

-24.625
24.625

-30.044
30.044
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NOT 45 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
c) Finansal Araçlar Likidite Riski
Likidite riski, Şirket‘in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak
mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Şirket‘in 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır;

31.03.2019
Türev olmayan finansal yükümlülükler:
Finansal borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Ticari ve diğer borçlar
Türev finansal yükümlülükler:
Toplam

Defter
değeri

SözleĢmeden
kaynaklı
nakit akıĢı

0-1 Yıl

1-2 yıl

2-3 yıl

3-4 yıl

4-5 yıl

5+ yıl

8.239
--

8.239
--

(8.239)
--

---

---

---

---

---

8.239
--8.239

8.239
--8.239

(8.239)
--(8.239)

-----

-----

-----

-----

-----
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NOT 45 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
c) Finansal Araçlar Likidite Riski (Devamı)
Şirket‘in 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır;

31.12.2018
Türev olmayan finansal yükümlülükler:
Finansal borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Ticari ve diğer borçlar
Türev finansal yükümlülükler:
Toplam

Defter
değeri

SözleĢmeden
kaynaklı
nakit akıĢı

0-1 Yıl

1-2 yıl

2-3 yıl

3-4 yıl

4-5 yıl

5+ yıl

10.174
--

10.174
--

(10.174)
--

---

---

---

---

---

10.174
--10.174

(10.174)
--(10.174)

-----

-----

-----

-----

-----

10.174
--10.174
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NOT 45 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
d) Finansal Araçlar Döviz Kuru Riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve finansal durum tablosu dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem
tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem
sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden
doğan kur kazancı veya zararları, kar/zarar tablosuna yansıtılmıştır. Şirket‘in parasal döviz yükümlülükleri ve parasal
döviz alacaklarını aşmakta; kurların yükselmesi durumunda, Şirket yabancı para riskine maruz kalmaktadır. 31.03.2019
tarihi itibariyle Şirket‘in sahip olduğu yabancı para tanımlı varlık ve borçlar bulunmamaktadır. (31.12.2018: Yoktur).
d) Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket‘in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Şirket‘in faaliyetlerinin
devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir.
Şirket, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda
gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum
tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

Toplam Borçlar
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Net Borç
Toplam Özkaynak
Borç/ Özsermaye Oranı

31.03.2019
173.619
(1.906.537)
(1.732.917)
6.274.432
(0,28)

31.12.2018
73.135
(1.161.399)
(1.088.264)
5.374.271
(0,20)

Toplam finansal borçlar
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri
Net finansal borç
Toplam Özkaynak
Yatırılan Sermaye
Net Finansal Borç/Yatırım Sermaye Oranı

31.03.2019
-(1.906.537)
(1.906.537)
6.274.432
4.367.895
(0,44)

31.12.2018
-(1.161.399)
(1.161.399)
5.374.271
4.212.871
(0,28)
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NOT 46 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA
MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR)
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında
alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul değerini en
iyi yansıtan değerdir. Şirket‘in finansal araçların makul değerleri Türkiye‘deki finansal piyasalardan ilgili ve
güvenilebilir bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan tahminler, Şirket‘in bir piyasa işleminde
edinebileceği tutarları yansıtmayabilir. Şirket‘in finansal araçlarının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen
yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır.
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki
yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Şirket, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç sınıfının değerleme
girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa
fiyatlarından değerlenmiştir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından
başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir
Finansal Aktifler
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler:
-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir.
-Finansal durum tablosunda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin
finansal durum tablosu değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır.
-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin
edilmektedir.
Finansal Pasifler
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler:
-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, defter değerlerinin
yaklaşık olduğu varsayılmaktadır.
-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul değerinin defter
değerine eşit olduğu varsayılmaktadır.
-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin finansal durum
tablosunda taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır.
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NOT 46 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA
MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) (Devamı)
Finansal durum tablosunda yer alan vadeli mevduatlar makul değerleri ile değerlenen kalemlerdir. Bunun yanı sıra,
açıklama amaçlı olarak, finansal durum tablosunda işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle taşınan finansal
borçlar makul değerleriyle sunulmuştur. Açıklama amaçlı olarak hazırlanan finansal borçların makul değerleri, gelecekteki
kontrat bazlı nakit akışlarının Şirket için uygun olan ve Seviye 1 olarak sınıflandırılan benzer finansal araçlar için olan cari
dönem piyasa faiz oranları ile iskonto edilmesi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak
ve borçların makul değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin edilmektedir.
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir;

31.03.2019
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

31.12.2018
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
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Defter
Değeri

Gerçeğe uygun değeri

1.906.537
4.162.830
254.754
--

1.906.537
4.162.835
254.754
--

---

---

Defter
Değeri

Gerçeğe uygun değeri

1.161.399
3.782.734
216.348
--

1.161.399
3.782.229
216.348
--

-30.044

-30.044
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NOT 46 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA
MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) (Devamı)
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

Raporlama tarihi itibari ile gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarara) yansıtılan
-Fonlar
-Hisse senetleri
-Özel kesim tahvilleri

31.03.2019

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

4.132.359
-30.471

4.132.359
-30.471

----

----

Raporlama tarihi itibari ile gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarara) yansıtılan
-Fonlar
-Hisse senetleri
-Özel kesim tahvilleri

31.12.2018

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

3.380.229
372.000
30.505

3.380.229
372.000
30.505

----

----

NOT 47 – RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Şirket‘in 13.03.2019 tarihli 2019-8 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,
3.000.000 TL‘si olağanüstü yedeklerden karşılanması suretiyle mevcut sermayesinin 2.000.000 TL‘den 5.000.000 TL‘ye
arttırılmasına yönelik SPK ve Ticaret Bakanlığı‘na gerekli izinler alınmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
NOT 48 – MALĠ TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 49 – TMS’YE ĠLK GEÇĠġ
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
NOT 50 – BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Yoktur. (31.12.2018: Yoktur).
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NOT 51 – NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31.03.2019
5.380
1.898.063
3.646
1.894.417
1.903.443
3.093
1.906.537

Kasa
Bankalar
- Vadesiz Mevduat
- Vadeli Mevduat
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri tahakkuku
Toplam

31.12.2018
1.070
1.159.657
6.960
1.152.697
1.160.727
672
1.161.399

Şirket‘in bankalardaki vadeli mevduat detayı aşağıdaki gibidir:

31.03.2019
Denizbank Saklama Şubesi

Vade
BaĢlangıç Tarihi

Vade
BitiĢ Tarihi

Faiz Oranı

Tutar TL

29.03.2019

1.04.2019

19,60%

1.894.417

Toplam
Vadeli mevduat faiz geliri tahakkuku
Toplam

31.12.2018
Denizbank Saklama Şubesi
Halkbankası
Toplam
Vadeli mevduat faiz geliri tahakkuku
Toplam

1.894.417
3.093
1.897.510
Vade
BaĢlangıç Tarihi

Vade
BitiĢ Tarihi

Faiz Oranı

Tutar TL

31.12.2018
31.12.2018

2.01.2019
2.01.2019

21%
18%

1.151.694
1.003
1.152.697
672
1.153.369

NOT 52 – ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Dipnot 2‘de açıklanan muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkisi ile birikmiş kar/zararlar hesabı ile diğer kapsamlı
gelirde gösterilen kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/giderlerin etkileri
özkaynak değişim tablosunda gösterilmiştir.
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