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1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait
finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Kapital Menkul Değerler A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2015 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte
sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim
tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmasından,
gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal
tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak
yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal
tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki
hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal
tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Şirket yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının
değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre finansal tablolar, Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve
nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun
bir biçimde sunmaktadır.
Dikkat Çekilen Husus
İlişikteki finansal tablolara ait 1 no’lu dipnotta Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2015 tarih 2015/07 sayılı
kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini, Sermaye Piyasası Kanunu
Seri III-39.1 sayılı Tebliğin 57. maddesine istinaden kendi isteği ile 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 2
yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun,
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı tarafından 23 Haziran 2015 tarih, 16 sayılı toplantısında
olumlu karşılandığı ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini 30 Haziran
2015 tarih saat 18:00 itibariyla geçici olarak durdurduğu ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı dışında
kalan diğer faaliyetlerine devam edeceğine ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dikkat çekmek isteriz.
Diğer Husus
İlişikte karşılaştırma amacıyla sunulan 31 Aralık 2014 tarih ve bu tarih itibarıyla sona eren yıla ait
finansal tablolar başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş olup, ilgili denetim
kuruluşunun 2 Mart 2015 tarihli bağımsız denetim raporunda söz konusu finansal tablolar üzerinde
olumlu görüş sunulmuştur.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
TTK’nın 402’inci maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket ana sözleşmesinin finansal
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
TTK’nın 402’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 10 Mart 2016
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Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Notlar
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
-İlişkili taraflardan finansal yatırımlar
-İlişkili olmayan taraflardan finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari yıla ilişkin vergi varlığı

5
6

7

8

12
13

Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
-İlişkili taraflardan finansal yatırımlar
-İlişkili olmayan taraflardan finansal yatırımlar
Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler

6

8

10
11
12

Toplam varlıklar
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar

7

8

9
14

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

15
24

Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
-Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları
Kardan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı / (zararı)

17

10
17
17

Toplam kaynaklar

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Cari dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş )
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2014

1.110.575

1.329.323

79.003
1.020.208
1.020.208
1.066
1.066
4.507
5.791

205.236
1.115.121
1.115.121
966
966
5.177
2.823

4.729.781

4.469.784

1.568.422
1.357.282
211.140
13.743
13.743
3.143.815
3.605
196

1.229.186
1.018.046
211.140
10.677
10.677
3.223.927
5.572
422

5.840.356

5.799.107

18.358

23.791

2.257
2.257
7.350
7.350
1.824
6.927
2.554
4.373

2.818
2.818
4.586
4.586
2.919
13.468
5.962
7.506

213.280

217.551

36.291
36.291
176.989

36.583
36.583
180.968

5.608.718

5.557.765

5.000.000
731.984

5.000.000
731.984

834.645

834.645

834.645
64.870
(1.073.734)
50.953

834.645
64.870
(927.313)
(146.421)

5.840.356

5.799.107

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla
ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak –
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak –
31 Aralık 2014

18
18

-

157.162
(157.156)

-

6

(402.123)
(933)
191.268
-

(554.597)
(8.558)
155.882
-

(211.788)

(407.267)

-

-

(211.788)

(407.267)

262.980
(4.218)

274.252
(21.800)

46.974

(154.815)

3.979

8.394

Sürdürülen Faaliyetler Dönem karı

50.953

(146.421)

Dönem karı/(zararı)

50.953

(146.421)

Kar veya Zarar Kısmı
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt kar/(zarar)
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

19
19
20

Esas faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faliyetlerinden gelirler
Finansman gelir / gideri öncesi faaliyet karı / zararı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri

21
22

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)
Dönem vergi gideri/geliri
Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)

23

Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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-

-

50.953

(146.421)

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
özkaynaklar değişim tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Yeniden Değerleme
ve
Ölçüm Kazanç /
Diğer Kazanç /
Kayıpları
Kayıplar

Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Geçmiş Yıllar
Kar / Zararları

Net Dönem
Karı Zararı

Özkaynaklar

-

64.870

(706.987)

(220.326)

5.704.186

-

-

-

(220.326)
-

220.326
(146.421)

(146.421)

731.984

834.645

-

64.870

(927.313)

(146.421)

5.557.765

5.000.000

731.984

834.645

-

64.870

(927.313)

(146.421)

5.557.765

-

-

-

-

-

(146.421)
-

146.421
50.953

50.953

5.000.000

731.984

834.645

-

64.870

(1.073.734)

50.953

5.608.718

Ödenmiş
Sermaye

Sermaye
Düzeltme
Farkları

5.000.000

731.984

834.645

-

-

31 Aralık 2014 itibarıyla bakiyeler
(Dönem sonu)

5.000.000

1 Ocak 2015 itibarıyla bakiyeler (Dönem başı)

1 Ocak 2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem başı)
Transferler
Toplam kapsamlı gider

Transferler
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2015 itibarıyla bakiyeler
(Dönem sonu)

Birikmiş Karlar

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Cari dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak31 Aralık 2014

118.090
50.953
(168.739)
82.079
10.998
(257.837)
(3.979)

(83.872)
(146.421)
(168.233)
81.928
20.218
(261.985)
(8.394)

-

-

(18.993)
(2.270)
(561)
2.764

(31.563)
2
(10.443)
1.720
(4.930)

(18.926)

(17.912)

(136.779)
257.837
(2.968)
-

(346.217)
261.985
360
-

118.090

(83.872)

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma
Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan
nakit çıkışları

(244.323)

168.958

-

(7.633)

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) net nakit

(244.323)

161.325

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları:
Sermaye Artırımı
Alınan faiz

-

-

Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit

-

-

(126.233)

77.453

Dipnot
referansları
A.İŞLETME FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMI
Dönem Net Karı /Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-Değer Düşüklüğü/ İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
-Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
-Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçardaki Artış/Azalış
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili yükümlülük ve karşılıklardaki artış/azalışla ilgili
düzeltmeler
-İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili
Düzeltmeler
Faaliyetlerden Nakit Çıkışları
-Ödenen Temettüler
-AlınanTemettüler
-Ödenen Faiz
-Alınan Faiz
-Vergi Ödemeleri/İadeleri
-Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Esas faaliyetlerden sağlanan /(kullanılan) net nakit

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış /(azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler

5

205.236

127.783

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

5

79.003

205.236

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

1.

Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Kapital Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 1977 yılında Genborsa Menkul
Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanı ile kurulmuş olup, 18 Mayıs 2000 tarihinde
Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 30 Mayıs 2006 tarihinde Kapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve 01 Nisan 2008 tarihinde de ünvanı Kapital Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket’in
merkezi Büyükdere Caddesi No:245 USO Center İş Merkezi Kat: 15 Maslak/Sarıyer-İSTANBUL
adresinde bulunmaktadır. Şirket’in şubesi ve irtibat bürosu bulunmamaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan aldığı aşağıdaki yetki ve izin belgesine sahiptir.
-Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi,
-Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin
Belgesi
Ancak, Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2015 tarih 2015/07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerine, Sermaye Piyasası Kanunu Seri III-39.1 sayılı Tebliğin 57.
maddesine istinaden Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 2 yıl süre ile
geçici olarak durdurulmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun, Sermaye
Piyasası Kurulu Karar Organı tarafından 23 Haziran 2015 tarih 16 sayılı toplantısında olumlu
karşılanmış ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri 30 Haziran 2015 tarih
saat 18:00 itibariyla geçici olarak durdurulmuştur.
Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesindeki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmuş olmasına
rağmen, diğer olağan faaliyetlerine devam edecektir. Şirket’in tasfiye edilmesine ilişkin bir karar
bulunmamaktadır. Finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Diğer taraftan da
28 no’lu dipnotta ayrıca belirtildiği üzere Şirket’in sahip olduğu Sermaye Piyasası Kurulu Alım Satım
Aracılığı Yetki Belgesi’nin ve/veya ortaklık payının satışına veya devrine ilişkin potansiyel alıcılarla
görüşmelere de devam etmektedir.
Şirket’in 31 Aralık 2015 itibarıyla, bünyesinde 1 personel istihdam etmektedir.
(31 Aralık 2014: 4)
Şirket kayıtlı sermaye tabanı sistemine tabi değildir.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortağın ünvanı

Pay
tutarı (TL)

Pay
oranı (%)

Kapital Faktoring A.Ş.
Endüstri Holding A.Ş.
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.
Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San.ve Tic.A.Ş.(*)

4.789.443
111.460
91.996
4.762
1.859
480

95,79%
2,23%
1,83%
0,10%
0,04%
0,01%

Toplam

5.000.000

100,00%

(*)

20 Temmuz 2015 tarihli 8’nolu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket ortağı ÇTU Çukurova
Tüketim Ürünleri Paz.San. ve Tic. A.Ş. ve Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin
birleşmesi dolayısıyla 48.012 adet 480,12 TL nominal değerli Şirket payları AVOR İnşaat' a
geçmiştir.
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1.

Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)

Finansal tabloların onaylanması:
31 Aralık 2015 tarihi ve bu tarihte sona eren döneme ait hazırlanan konsolide olmayan finansal
tablolar, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından 10 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve
bazı düzenleyici kurumlar onaylanan finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar
2.1.1 Uygulanan muhasebe standartları
Şirket’in, finansal tabloları, SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına (“SPK
Muhasebe Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Şirket’in, finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 07 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş
döneme ait finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır ve muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan
ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine
göre TL olarak tutmaktadır.
Finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre Şirket’in gerçek durumunu yansıtabilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma
değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette
bulunan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde
hazırlanmıştır.
Finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanması,
varlık ve yükümlülükler ile şarta bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli
varsayımların ve önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler,
yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar
tahmin edilenden farklı gerçekleşebilir. Karmaşık ve daha ileri derecede bir yorum gerektiren varsayım
ve tahminlerin finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona
eren hesap dönemi finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve önemli muhasebe
tahminlerinde değişiklik olmamıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.1.2 Netleştirme/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 birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilir.
2.1.3 İşletmenin sürekliliği
Şirket, finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkelerine göre hazırlamıştır.
2.2 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.2.1 Karşılaştırmalı
Düzenlenmesi

Bilgiler

ve

Önceki

Dönem

Tarihli

Finansal

Tabloların

Yeniden

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
düzenlenir veya sınıflandırılır.
Finansal durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya
sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları
da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihli mali tablolarında yapılan
sınıflamalar şunlardır:
-

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Esas faaliyetlerden diğer giderler hesabı içerisinde yer alan
haberleşme giderlerine ilişkin 821 TL tutarında gider, genel yönetim giderleri hesabında;

-

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Esas faaliyetlerden diğer giderler hesabı içerisinde yer alan
haberleşme giderlerine ilişkin 109 TL tutarında gider, genel yönetim giderleri hesabında
sınıflanmıştır.

-

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 1.824 TL tutarında
ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
hesabında;
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 2.919 TL tutarında
ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
hesabında sınıflanmıştır.

2.3 Muhasebe Politikalarında ve Açıklamalarda Değişiklikler
(a) Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
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i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik
ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal
Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde
gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık
getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin
uygulanmasına ilişkin yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa
tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin
(örneğin satış ve brüt karları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının
toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin
yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
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Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya
TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değişiklik, işlemin varlık edinimi ya da işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi konusunda TFRS 3
ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
ii) 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 belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de ve Şubat 2015’de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu
ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Nisan 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin
bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır.
Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır.
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
Şubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar,
Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan
kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler
içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket’in finansal tablo dipnotları
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, Şubat 2015’de “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman,
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:
-

-

-

-

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski
planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem
özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine
açıklık getirilmiştir.

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup,
erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir
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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Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15’in uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015 de UMSK geçerlilik tarihini 1
Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 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 zamanında
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, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun 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 sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 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. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
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UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki
etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış
geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir. Şirket bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin
iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki
iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket’in bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.4.1. Hasılat
Hasılat, menkul kıymet satışlarının ve hizmetin gerçekleşmesi, tutarının güvenilir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzere alınan
veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.

(15)

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4.2. Maddi Duran Varlıklar
Binalar haricinde maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler icin 31
Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak
2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve
kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır.
Şirket, 31 Aralık 2011 dönem sonunda faaliyetinde kullanmakta olduğu gayrimenkulün
değerlemesinde ‘yeniden değerleme modeli’ kullanmıştır. Değerleme şirketi Artı Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 07.12.2011 tarih ve 2011-OZ.369 rapor no’lu taşınmaz değerleme
raporunda Büyükdere Caddesi No:245 U.S.O. Center Kat:15 Büro No:56-57 Maslak-Sarıyer/
İSTANBUL adresindeki taşınmazın değerleme çalışması piyasa verilerine dayalı olarak
gerçekleştirilmiş ve emsal bedeli esasına göre ilgili gayrimenkulün değeri 3.444.000 TL tespit
edilmiştir. Yeniden Değerleme yönteminin kullanılması sonucunda oluşan değerleme farkları IAS 16
Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında vergi etkisi netlenmiş olarak özsermaye hesap grubunda
“Değer Artış Fonları” hesabında gösterilmiştir.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri
ile birlikte aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki
ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukca kapsamlı gelir
tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklar binalar, taşıtlar, döşeme ve demirbaşlar ile finansal kiralama ile alınan
demirbaşlardan oluşmaktadır. Maddi duran varlıklar elde etme maliyetlerinden birikmiş amortismanlar
indirildikten sonra kalan ve 31 Aralık 2015 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen net değerleri üzerinden
gösterilmektedir.
Amortisman, bütün maddi duran varlıklar için Maliye Bakanlığı’nın açıklamış olduğu, faydalı ömürleri
göz önünde bulundurularak, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst usulü hesaplanmıştır.
Duran Varlık Cinsi
Taşıtlar
Binalar
Döşeme ve Demirbaşlar

Faydalı Ömür (Yıl)

Amortisman Oranları

5
50
4-5-10

% 20
%2
% 10-20-25

Maddi duran varlıkların defter değerleri net gerçekleşebilir değerlerinden yüksekse mali tablolarda net
gerçekleşebilir değerleriyle gösterilirler. Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar
defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet karının
belirlenmesinde dikkate alınır.
2.4.3. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar yazılım giderlerinden ve geliştirme giderlerinden oluşmaktadır. İtfa
payları, Maliye Bakanlığı’nın açıklamış olduğu, faydalı ömürleri göz önünde bulundurularak, doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak kıst usulü hesaplanmıştır.
Maddi Olmayan Duran Varlık Cinsi
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
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Amortisman Oranları

3
4-5-10

% 33,33
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2.4.4. Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Finansal varlıklar;
Bir finansal varlığın tahmin edilen gelecekteki nakit akışlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren bir
veya birden fazla nesnel kanıt olması durumunda, değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilir.
İtfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü, finansal varlığın kayıtlı
değeri ile orijinal etkin faiz oranı ile gelecekte beklenen nakit akışların bugünkü değerine indirgenmesi
arasındaki farkı ifade eder. Şirket, finansal varlıklara ilişkin değer düsüklüğünü ayrı ayrı test
etmektedir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kapsamlı gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Finansal olmayan varlıklar;
Şirket, her bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım
veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri
kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur.
Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde
edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri
kazanılabilir tutarındaki muteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen
dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda, daha önce değer düşüklüğü
ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. Şirket, varlıklarda değer düşüklüğü söz konusu
olmadığından karşılık ayırmamıştır.
2.4.5. Borçlanma Maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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2.4.6. Finansal Araçlar
Gerçeğe uygun değer istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla
değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa
değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan
doğabilecek borca eşittir.
Şirket’in finansal yatırımları, özel sektör tahvilleri ve pay senetlerinden oluşmaktadır. Söz konusu
finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri Şirket tarafından işlem fiyatı ve piyasa fiyatına göre
gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerin
belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır.
Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Şirket’in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa
koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir.
Finansal yatırımlar ile ilgili elde edilen faizler esas faaliyet dışı finansal gelirler hesabında faiz gelirleri
içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Ticari veya yatırım amaçlı menkul kıymetlerden kaynaklanan
sermaye piyasası işlemleri kar ve zararları dönemin net kar-zararına yansıtılmaktadır.
Finansal araçlar, kasa, banka gibi hazır değerler, menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, ticari
alacaklar, diğer alacaklar gibi finansal varlıklar ile banka kredileri, çıkarılmış bono ve senetler, ticari
borçlar, diğer borçlar gibi finansal yükümlülükleri kapsamaktadır.
Aşağıdaki her mali enstrümanın gerçeğe uygun değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve
varsayımlar belirtilmiştir.
a)

Finansal Varlıklar

Borsalarda işlem gören finansal varlıklar için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri veya piyasa
değerleri kullanılarak bulunur. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri gerçeğe uygun
değerleridir.
Finansal varlıklar işlem tarihi esasına göre kayıtlı değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Şirket’in vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü
olan finansal varlıklar, iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklüğü dikkate alınarak
değerlenir.
b)

Alım-satım amaçlı menkul kıymetler

Alım satım amaçlı finansal varlıklar, kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla alınan
finansal varlıklardır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar finansal tablolara ilk alındığında alış maliyeti
ile, daha sonra bilanço tarihindeki piyasa fiyatı baz alınmak suretiyle gerçeğe uygun değeri ile
değerlendirilir. Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş tüm kazanç ve kayıplar ortaya çıktığı dönemde
finansal tablolara alınır.
Borsada işlem gören pay senetlerinin gerçeğe uygun değeri, ilgili pay senedinin Borsa İstanbul A.Ş.
(BİAŞ)’de bilanço tarihi itibariyle oluşan ağırlıklı ortalama fiyatıdır.
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c)

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar

Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymetler, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri
içeren ve işletmenin vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan kıymetlerdir. Vadesine kadar elde
tutulacak menkul kıymetler etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle değerlenmektedir.
d)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Satılmaya hazır finansal varlıklar yatırım amaçlı olarak edinilen (a) vadesine kadar elde tutulmayacak
veya (b) ticari amaçla elde tutulmayan (iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetler gibi)
kıymetlerden oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal tablolara ilk alındığında alış
maliyeti ile, daha sonra bilanço tarihindeki piyasa fiyatı baz alınmak suretiyle gerçeğe uygun değeri ile
değerlendirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin değerleme farkları, bu varlıklar finansal tablolardan çıkarılana
kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye içerisinde finansal tablolara alınır.
Bu varlıklar finansal tablolardan çıkarıldığında, daha önce öz sermaye içerisinde finansal tablolara
alınan birikmiş kazanç ve kayıplar dönemin kar veya zararı olarak finansal tablolara alınır. Ancak,
satılmaya hazır bir finansal varlığın maliyet bedeli ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz yöntemi
kullanılmak suretiyle itfa edilen kısmı faizi temsil eder, kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin gerçeğe uygun değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma
masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara
yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar,
gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece gerçeğe uygun
değerleri üzerinden değerlendirilmiştir.
e)

Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar

Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, Şirket Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan
teminatlar, geçmiş tecrübeler ışığında ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak
ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar
kaydedilmektedir.
f)

Krediler

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, kredi tutarından işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Banka kredileri; sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet
değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna yansıtılır.
g)

Dövizli İşlemler

Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Bu işlemler sonucu ve dövize endeksli parasal aktif ve pasiflerin çevrimi ile oluşan kar
ve zararlar gelir tablosuna yansıtılır. Bu bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir.

(19)

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4.7. Kur Değişiminin Etkileri
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir.
2.4.8. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, Şirket lehine veya aleyhine
ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni
deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar
finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde
düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Şirket, söz
konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
2.4.9. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Şirket Yönetiminin geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya
zımni yükümlülüğün bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir
biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, ilişikteki finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar
karşılık ayrılmaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma
ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi
tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç,
finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak
finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesine yakın
hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte
finansal tablolara alınır.
2.4.10. Kiralama İşlemleri
Yoktur. (31 Aralık 2014 : Yoktur.)
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2.4.11. İlişkili Taraflar
İlişkili taraf, 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,
(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) 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:
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık.
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde,
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde,
(v) 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.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde,
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan 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.
2.4.12. Devlet Teşvik ve Yardımlar
Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur)
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2.4.13. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
a)

Cari Vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır.
21.06.2006 tarih ve 5520 Sayılı Kanunun 32. maddesi çerçevesinde 01 Ocak 2006 tarihinden geçerli
olmak üzere Kurumlar Vergisi Oranı %20 olarak belirlenmiştir.
İstisna kazançlar da dahil olmak üzere dağıtılmayan kazançlar stopaja tabi değildir. (Karın sermayeye
eklenmesi kar dağıtımı sayılmamaktadır.) Karın dağıtımı halinde, dağıtılan kar tutarı üzerinden (halka
açık şirketler dahil) 23.07.2006 tarihinden itibaren %15 oranında stopaj hesaplanmaktadır (23.07.2006
tarihinden önce % 10). Tam mükellef kurumlar 2015 takvim yılının üçüncü, altıncı, dokuzuncu ve on
ikinci ayları itibariyle elde edecekleri gelirleri üzerinden %20 oranında geçici vergi ödemek
zorundadırlar.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarı değişebilir.
b)

Ertelenmiş vergiler

Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı, söz
konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi
oranları dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı, söz
konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında
yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu
durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük metodu ile finansal raporlamaya uygun hazırlanmış olan varlık ve
borçların defter değeri ile bu varlık ve borçların vergi matrahı arasındaki zamanlama farkları üzerinden
hesaplanmaktadır. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında yürürlükte olan vergi oranları
kullanılmaktadır.
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2.4.14. Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket personelinin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılması veya en az
bir yıllık hizmeti tamamlayarak iş ilişkisinin kesilmesi, evlilik nedeniyle bayan elemanların istifası, erkek
elemanların askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak yükümlülüklerini ifade
eder. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 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 gelir tablosuna yansıtılmıştır.
2.4.15. Emeklilik Planları
Yoktur. (31 Aralık 2014: Yoktur.)
2.4.16. Nakit Akım Tablosu
Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere,
diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akışları tablosunu düzenlemektedir.
Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakitleri
içermektedir.
2.4.17. Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

3.

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilecek ve gelecek yıl içinde varlık ve yükümlülüklerin
taşınan değerlerinde önemli değişikliğe sebep olabilecek önemli değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
aşağıdaki gibidir:
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar:
Finansal varlıkların vadesine kadar elde tutulan finansal varlık olarak sınıflandırılması yönetimin amacı
ve kabiliyeti dahilinde yine yönetimin takdirindedir. Eğer Şirket bu varlıkları belirli durumlar, örneğin
vadeye yakın bir tarihte önemsiz bir miktarın satılması, dışında vadesine kadar elde tutmayı
başaramazsa, bütün bu varlıkları satılmaya hazır finansal varlık olarak yeniden sınıflandırmak zorunda
alacaktır. Bu durumda yatırımlar itfa edilmiş maliyet yerine gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür.
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3.

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan hisse senedi yatırımlarının değer düşüklüğü:
Şirket, uzun süre gerçeğe uygun değeri maliyetinin kayda değer şekilde altına düşen satılmaya hazır
finansal varlık olarak sınıflanan hisse senedi yatırımlarını değer düşüklüğüne uğramış olarak kabul
etmektedir. Neyin kayda değer ya da uzun süreli bir değer düşüklüğü olduğu takdir gerektirir. Değer
düşüklüğü, yatırım yapılan şirket, endüstri ve sektör performansı, teknolojideki değişiklikler ve
operasyonel veya finansman sağlayan nakit akışlarında bozulmaya dair bir kanıt olduğunda uygun
olabilir. Şirket, gerçeğe uygun değerin maliyetin altına düştüğü bütün durumlar kayda değer ve uzun
süreli olarak değerlendirildiğinde, gerçeğe uygun değer rezervinin toplam borç bakiyesinin kar ya da
zarara transferinin dışında, başka ek zarara uğramaz.
Ertelenmiş vergi varlığının tanınması:
Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir.
Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Yönetim
tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı,
Yönetim’in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır.

4.

Bölümlere göre raporlama

Şirket, tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve sadece sermaye piyasasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

5.

Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Kasa
Bankalardaki Nakit
Vadesiz Mevduat

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

143
78.860
78.860

402
204.834
204.834

79.003

205.236

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit
benzeri değerleri içinden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir.

Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları

(24)

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

79.003
-

205.236
-

79.003

205.236
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6.

Finansal yatırımlar
a) Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli finansal yatırımların detayı aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan finansal yatırımlar
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar
- Özel kesim tahvilleri ve bonoları (*)

1.020.208

1.115.121

Toplam

1.020.208

1.115.121

(*)
Kapital Faktoring A.Ş., 29 Temmuz-01 Ağustos 2014 tarihinde 2 yıl vadeli (29.07.2016 vadeli),
3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen tahvillerden nominal değeri
1.000.000 TL olan kısmı Şirket tarafından alınmıştır. (31 Aralık 2014: Kapital Faktoring A.Ş., 13-14
Haziran 2013 tarihinde 2 yıl vadeli (14.05.2015 vadeli), 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil
ihraç etmiştir. İhraç edilen tahvillerden nominal değeri 1.100.000 TL olan kısmı Şirket tarafından
alınmıştır.)
b) Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli finansal yatırımların detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar

211.140
1.357.282

211.140
1.018.046

Toplam

1.568.422

1.229.186

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Satılmaya hazır finansal varlıklar
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Pay Senedi (İştirak payı) (*)
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi (İştirak Payı) (*)

51.429
159.711

51.429
159.711

Toplam

211.140

211.140

Uzun vadeli finansal yatırımlar

(*)

Şirket’in İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ i sermayesinde sahip olduğu 51.429 TL
nominal değerli paylar ve Borsa İstanbul A.Ş.’ i sermayesinde sahip olduğu (C) grubu 159.711
TL nominal değerli paylar 1,00 TL’ndan değerlenmiştir. (31 Aralık 2014: Şirket’in İstanbul
Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ i sermayesinde sahip olduğu 51.429 TL nominal değerli
paylar ve Borsa İstanbul A.Ş. i sermayesinde sahip olduğu (C) grubu 159.711 TL nominal
değerli paylar 1,00 TL’ndan değerlenmiştir.)
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6.

Finansal yatırımlar (devamı)

İlişkili taraflardan finansal yatırımlar
Uzun vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar
- Özel kesim tahvilleri ve bonoları (**)

1.357.282

1.018.046

Toplam

1.357.282

1.018.046

(**)

Kapital Faktoring A.Ş., 14-15 Eylül 2015 tarihinde 2 yıl vadeli (13.09.2017 vadeli), 3 ayda bir
değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen tahvillerden nominal değeri
1.350.000 TL olan kısmı Şirket tarafından alınmıştır. (31 Aralık 2014: Kapital Faktoring A.Ş., 29
Temmuz-01 Ağustos 2014 tarihinde 2 yıl vadeli (29.07.2016 vadeli), 3 ayda bir değişken faizli
kupon ödemeli tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen tahvillerden nominal değeri 1.000.000 TL olan
kısmı Şirket tarafından alınmıştır.)

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla söz konusu tahvillere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
Tanım
Özel kesim tahvilleri
Özel kesim tahvilleri

Vade

Para Birimi

Faiz
Oranı (***)

Orijinal
Tutar

13 Eylül 2017
29 Temmuz 2016

TL
TL

%3,32
%3,02

1.350.000
1.000.000

1.357.282
1.020.208

Defter Değeri

31 Aralık 2014
Tanım
Özel kesim tahvilleri
Özel kesim tahvilleri

(***)

Vade

Para Birimi

Faiz
Oranı (***)

Orijinal
Tutar

Defter Değeri

29 Temmuz 2016
14 Mayıs 2015

TL
TL

%2,70
%2,62

1.000.000
1.100.000

1.018.046
1.115.121

Tahvilin faiz oranına baz teşkil edecek “Kıstas Faiz” oranı; ihraç ve kupon ödeme dönemlerinde
T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeli iskontolu göstergeli Devlet
Tahvili’nin (Gösterge) son 3 iş gününde Borsa İstanbul A.Ş.Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım
Piyasası’nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması alınarak
hesaplanacaktır. Açıklanan oranlar üçer aylık oranlardır.

(26)

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

7.

Ticari alacaklar ve borçlar

a)

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır)
b)

Kısa Vadeli Ticari Borçlar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Satıcılar
Müşterilere Borçlar

2.075
182

2.646
172

Toplam

2.257

2.818

8.

Diğer alacaklar ve borçlar

a)

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Verilen Depozito ve Teminatlar

1.066

966

Toplam

1.066

966

b)

Kısa Vadeli Diğer Borçlar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler

7.350

4.586

Toplam

7.350

4.586

c)

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015
Takasbank Borçlanma Araçları Piyasası Üyelik Teminatı
Takasbank Pay Piyasası Üyelik Teminatı
Teminat Mektubu Karşılığı
Toplam
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31 Aralık 2014

5.781
5.759
2.203

5.349
5.328
-

13.743

10.677
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9.

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

1.824

2.919

Toplam

1.824

2.919

10.

Maddi duran varlıklar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
1 Ocak 2015

Değer
artışı

Giriş

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2015

Binalar(*)
Döşeme veDemirbaşlar

3.444.000
516.332

-

-

-

-

3.444.000
516.332

Toplam Maliyet

3.960.332

-

-

-

-

3.960.332

1 Ocak 2015

Değer
artışı

Dönem
amortismanı

Çıkış

Trasfer

31 Aralık 2015

Binalar
Döşeme ve Demirbaşlar

(228.330)
(508.075)

-

(76.110)
(4.002)

-

-

(304.440)
(512.077)

Toplam Birikmiş Amortisman

(736.405)

-

(80.112)

-

-

(816.517)

Net Defter Değeri

3.223.927

Maliyet

Birikmiş Amortisman (-)

3.143.815

31 Aralık 2014
1 Ocak 2014

Değer
artışı

Giriş

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2014

Binalar(*)
Döşeme ve Demirbaşlar

3.444.000
514.599

-

1.733

-

-

3.444.000
516.332

Toplam Maliyet

3.958.599

-

1.733

-

-

3.960.332

1 Ocak 2014

Değer
artışı

Dönem
amortismanı

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2014

Binalar
Döşeme ve Demirbaşlar

(152.220)
(502.731)

-

(76.110)
(5.344)

-

-

(228.330)
(508.075)

Toplam birikmiş amortisman

(654.951)

-

(81.454)

-

-

(736.405)

Net Defter Değeri

3.303.648

Maliyet

Birikmiş amortisman (-)

3.223.927

(*)Şirket, 31 Aralık 2011 dönem sonunda faaliyetinde kullanmakta olduğu gayrimenkulün değerlemesinde ‘yeniden değerleme
modeli’ kullanmıştır. Değerleme şirketi Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 07.12.2011 tarih ve 2011-OZ.369
rapor no’lu taşınmaz değerleme raporunda Büyükdere Caddesi No:245 U.S.O. Center Kat:15 Büro No:56-57 Maslak-Sarıyer/
İSTANBUL adresindeki taşınmazın değerleme çalışması piyasa verilerine dayalı olarak gerçekleştirilmiş ve emsal bedeli
esasına göre ilgili gayrimenkulün değeri 3.444.000 TL tespit edilmiştir. Yeniden Değerleme yönteminin kullanılması sonucunda
oluşan değerleme farkları IAS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında vergi etkisi netlenmiş olarak özsermaye hesap
grubunda “Değer Artış Fonları” hesabında gösterilmiştir.
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11.

Maddi olmayan duran varlıklar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi olmayan duran varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015
1 Ocak 2015

Giriş

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2015

Haklar
Diğer Maddi Olm.Dur.V.(*)

27.987
27.929

-

-

-

27.987
27.929

Toplam Maliyet

55.916

-

-

-

55.916

Birikmiş itfa payları (-)

1 Ocak 2015

Dönem itfa
payı

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2015

Haklar
Diğer Maddi Olm.Dur.V.

(27.987)
(22.357)

(1.967)

-

-

(27.987)
(24.324)

Toplam İtfa payı

(50.344)

(1.967)

-

-

(52.311)

Maliyet

Net Defter Değeri
(*)

5.572

3.605

Diğer maddi duran varlıklar, Şirket’in sahip olduğu yazılımlardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2014
1 Ocak 2014

Giriş

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2014

Haklar
Diğer Maddi Olm.Dur.V. (*)

27.987
22.029

5.900

-

-

27.987
27.929

Toplam Maliyet

50.016

5.900

-

-

55.916

1 Ocak 2014

Dönem itfa
payı

Çıkış

Transfer

31 Aralık 2014

Haklar
Diğer Maddi Olm.Dur.V.

(27.841)
(22.029)

(146)
(328)

-

-

(27.987)
(22.357)

Toplam İtfa payı

(49.870)

(474)

-

-

(50.344)

Maliyet

Birikmiş itfa payları (-)

Net Defter Değeri

(*)

146

5.572

Diğer maddi duran varlıklar, Şirket’in sahip olduğu yazılımlardan oluşmaktadır.
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12.

Peşin ödenmiş giderler
a)

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Sigorta Giderleri
Teminat Mektubu Komisyon Giderleri
Verilen Sipariş Avansları
Diğer(**)

2.683
313
1.511

3.360
843
659
315

Toplam

4.507

5.177

(**)

E-İmza ve bakım bedelinden oluşmaktadır. (31 Aralık 2014:Bina yönetim gideri ve ofis
giderlerinden oluşmaktadır.)
b) Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Nitelikli Elektronik Sertifika

196

422

Toplam

196

422

13.

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
a) Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıkların detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

5.791

2.823

Toplam

5.791

2.823
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14.

Kısa Vadeli Karşılıklar

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar:

31 Aralık 2015

Kullanılmayan izin karşılığı

2.554

5.962

2.554

5.962

31 Aralık 2015
1 Ocak itibariyle karşılık
Dönem gideri / (kullanımı)(net)
Ödenen izin
Dönem Sonu Bakiyesi

31 Aralık 2014

31 Aralık 2014

5.962
(3.408)
-

5.784
178
-

2.554

5.962

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Denetim Ücreti Karşılığı
TSPB Gider Payları
Takasbank Üyelik Komisyonları
Gider Faturaları Karşılığı
Diğer Muhtelif Giderler

2.950
1.423
-

5.250
1.966
290

Toplam

4.373

7.506

15.

Çalışanlara sağlanan faydalar

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422
sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince
kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme
yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları ilgili kanunun
23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
ödenecek kıdem tazminatı aylık 3.828,37TL (31 Aralık 2014: 3.438,22 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.
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15.

Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)

Ana varsayım her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.
31 Aralık 2015 itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı, yıllık %6 enflasyon ve %3,8 iskonto oranı
varsayımlarına göre yaklaşık %3,88 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır (31 Aralık 2014: Yıllık %6 enflasyon ve %9,5 iskonto oranı varsayımlarına göre
yaklaşık %4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır). İsteğe bağlı
işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini
oranı da dikkate alınmıştır.
İskonto oranı
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı

(%)3,88
(%)93,33

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

1 Ocak Bakiyesi
Cari Dönemde Ayrılan Karşılık Tutarı
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılığı(-)
İptal Edilen Karşılık (-)

36.583
7.137
(4.363)
(3.066)

32.318
9.365
(2.485)
(2.615)

Dönem Sonu Bakiyesi

36.291

36.583

16.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketlerin
lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı

431.776

431.776

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam

431.776

431.776

Şirket'in vermiş olduğu diğer teminat / rehin / ipoteklerin şirketin özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla %0'dır. (31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla %0)
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16.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

Üçüncü şahıslara verilen teminat mektupları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilen Aracılık İşlemleri Teminatı
Aracı Kurum Sermaye Blokajı

1.776
430.000

1.776
430.000

Toplam

431.776

431.776

17.

Özkaynaklar

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 5.000.000
TL olup her biri 0.01 TL tutarında 500.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2015 ve
31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın ünvanı

31 Aralık 2015
Pay Pay oranı
tutarı (TL)
(%)

31 Aralık 2014
Pay tutarı
Pay oranı
(TL)
(%)

Kapital Faktoring A.Ş.
Endüstri Holding A.Ş.
Sınai Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.
Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San.ve Tic.A.Ş.(*)

4.789.443
111.460
91.996
4.762
1.859
480

95,79%
2,23%
1,83%
0,10%
0,04%
0,01%

4.789.443
111.460
91.996
4.762
1.859
480

95,79%
2,23%
1,83%
0,10%
0,04%
0,01%

5.000.000

100,00%

5.000.000

100,00%

(*)

20 Temmuz 2015 tarihli 8’nolu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket ortağı ÇTU Çukurova
Tüketim Ürünleri Paz.San.ve Tic.A.Ş ve Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San.ve Tic.A.Ş.'nin
birleşmesi dolayısıyla 48.012 adet 480,12 TL nominal değerli şirket payları AVOR İnşaat' a
geçmiştir.

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 64.870 TL’dir (31
Aralık 2014: 64.870 TL).
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17.

Özkaynaklar (devamı)

Yasal yedekler

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

64.870

64.870

64.870

64.870

Geçmiş yıllar karları / (zararları)
Şirket’in geçmiş yıllar zararı 1.073.734 TL’dir (31 Aralık 2014: 927.313 TL). 31 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla geçmiş yıllar zararı içerisinden gösterilen olağanüstü yedek tutarı 214.144 TL’dir (31 Aralık
2014: 214.144 TL).
18.

Hasılat ve satışların maliyeti

a) Satışlar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait, satışların detayı aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

Satışlar
Hisse Senetleri

-

157.162
157.162

Toplam

-

157.162

b) Satışların Maliyeti (-)
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, satışların maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

Hisse Senetleri

-

(157.156)

Toplam

-

(157.156)
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19.

Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri

Genel Yönetim Giderleri
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait, genel yönetim giderlerinin
detayı aşağıdaki gibidir:

Personel ücret ve giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Vergi, resim, harç giderleri
Üyelik aidatı/gider payı
Danışmanlık-denetim giderleri
Haberleşme giderleri
Bilgi hizmetleri
Bina yönetim giderleri
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Sigorta giderleri
Yemek giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Reklam,ilan ve tescil giderleri
Banka masrafları
Noter ve resmi takip giderleri
Şehir içi yol giderleri
Kırtasiye giderleri
Diğer çeşitli giderler
Toplam

1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

(94.408)
(82.079)
(71.918)
(43.670)
(25.810)
(21.339)
(20.238)
(14.517)
(7.137)
(6.785)
(3.750)
(2.291)
(1.728)
(1.086)
(955)
(512)
(3.900)

(169.321)
(81.928)
(111.801)
(43.692)
(57.093)
(25.593)
(13.114)
(18.763)
(9.365)
(7.768)
(6.015)
(3.149)
(2.669)
(1.366)
(1.305)
(275)
(10)
(1.370)

(402.123)

(554.597)

Pazarlama Giderleri
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait, pazarlama giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

Takas ve Saklama Komisyonu
Terminal Kirası

(933)
-

(7.142)
(1.416)

Toplam

(933)

(8.558)
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20.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait, diğer faaliyet gelirlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

Olağanüstü Gelir ve Karlar
Gayrimenkul Kira Geliri
Takasbank Komisyon İadesi
Diğer

191.268
186.000
5.250
18

155.882
150.421
5.250
211

Toplam

191.268

155.882

21.

Finansman gelirleri

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait, finansman gelirlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

Özel Sektör Tahvil Faiz Geliri
Mevduat Faiz Geliri
Ortaklardan Alınan Faiz Geliri
Temettü Gelirleri
Takasbank Üyelik Teminatı Faiz Geliri
Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü İptali

206.260
38.605
12.060
5.143
912
-

242.453
18.818
11.428
714
839

Toplam

262.980

274.252
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22.

Finansman giderleri

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait, finansman giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

Teminat Mektubu Komisyon Gideri
Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü

(4.218)
-

(5.800)
(16.000)

Toplam

(4.218)

(21.800)

23.

Vergi varlık ve yükümlülükler

Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in 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.
2015 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2014: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2015
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2014: %20). Zararlar gelecek
yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
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 stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında
tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. 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 belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı
yapılmamaktadır.
Dönemde geçici vergi matrahı doğmamıştır. Ekteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri
II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olup, cari dönemde yasal finansal tablolara yapılan düzeltmeler
aşağıda belirtilmiştir.
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23.

Vergi varlık ve yükümlülükler (devamı)
1 Ocak –
31 Aralık 2015

1 Ocak –
31 Aralık 2014

68.586
3.408
(320)
(23.277)
(1.423)
3.979

(117.110)
(16.000)
(178)
666
(22.193)
8.394

50.953

(146.421)

Yasal finansal tablolardaki kar / (zarar)
Menkul kıymetler (finansal duran varlıklar)
İzin ücreti karşılığı farkı
Özel sektör faiz farkı
Amortisman değerleme farkı
Gider karşılıkları
Ertelenen vergi geliri
Seri II-14.1 sayılı tebliğe göre Kar / (Zarar)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri

Sonraki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin (31 Aralık 2015 itibarıyla %20, 31 Aralık 2014 itibarıyla %20 vergi oranı kullanılarak)
hesaplanması aşağıdaki gibidir.

Açıklama

Ertelenen
vergi
Geçici
varlık /
farklar (yükümlülük)
31 Aralık 2015

Ertelenen
vergi
Geçici
varlık /
farklar (yükümlülük)
31 Aralık 2014

Sabit kıymetler
Kıdem tazminatı karşılığı
Finansal duran varlık değer düşüklüğü
Yıllık izin ücreti gider karşılığı
Finansal varlıklar NBD farkı

(949.374)
36.291
25.093
2.554
493

(189.874)
7.258
5.018
511
98

(972.651)
36.583
25.093
5.962
173

(194.530)
7.317
5.019
1.192
34

Toplam

(884.943)

(176.989)

(904.840)

(180.968)

Ertelenen vergi varlığı / yükümlülüğünün dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi aktif / (pasif) hareketleri (net)

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

1 Ocak, açılış bakiyesi (net)
Ertelenmiş vergi gelir / (gider) (net)

(180.968)
3.979

(189.362)
8.394

Kapanış bakiyesi (net)

(176.989)

(180.968)
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24.

İlişkili taraf açıklamaları

Şirket’in 31 Aralık 2015 itibarıyla ilişkili taraflarla ticari veya ticari olmayan borç veya alacağı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.).
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan elde edilen gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan elde edilen gelirler

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kira geliri
Faiz geliri

186.000
12.060

53.500
-

Toplam

198.060

53.500

25.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Finansal Risk Faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski ve fiyat riski),
kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak finansal
piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Kredi riski
Kullandırılan krediler için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden
kaynaklanan bir risk mevcuttur. Bu risk derecelendirmeler veya belli bir kişiye kullandırılan kredinin
sınırlandırılmasıyla yönetilmektedir. Kredi riski, ayrıca, kredi verilen müşterilerden alınan ve borsada
işlem gören hisse senetlerinin teminat olarak elde tutulması suretiyle de yönetilmektedir.
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25.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2015
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değerleri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Finansal Bankalardaki
varlıklar
mevduat

Ters repo
işlemlerinden
alacaklar

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

-

-

-

14.809

2.588.630

78.860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.809

2.588.630

78.860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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25.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değerleri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Finansal Bankalardaki
varlıklar
mevduat

Ters repo
işlemlerinden
alacaklar

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

-

-

-

11.643

2.344.307

204.834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.643

2.344.307

204.834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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25.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Faiz oranı riski
Şirket’in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden yaptığı borçlanmalar ve yatırımlar, Şirket’i faiz oranı
riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, Şirket tarafından, faiz oranı takas sözleşmeleri ve vadeli
faiz oranı sözleşmeleri yoluyla sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak
suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile
uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin
oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı
faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. Bu sebeple, Şirket’in ilgili bilanço tarihleri
itibariyle faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıda sunulmuştur.
31 Aralık 2015
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Diğer alacaklar (kısa vadeli)
Diğer alacaklar (uzun vadeli)

Değişken Faizli

Sabit Faizli

Faiz Riskine
Maruz
Kalmayan

-

-

79.003

79.003

2.377.490
-

-

211.140
1.066
13.743

2.588.630
1.066
13.743

-

-

2.257
7.350

2.257
7.350

Toplam

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

31 Aralık 2014
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Diğer alacaklar (kısa vadeli)
Diğer alacaklar (uzun vadeli)

Değişken Faizli

Sabit Faizli

Faiz Riskine
Maruz
Kalmayan

-

-

205.236

205.236

2.133.167
-

-

211.140
966
10.677

2.344.307
966
10.677

-

-

2.818
4.586

2.818
4.586

Toplam

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Şirket’in bilançosunda gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
olarak sınıfladığı borçlanma senetleri faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Buna ek olarak Şirket tarafından yapılan borçlanmalar ve yatırımlar sebebiyle elde tutulan finansal
araçların da değişken faizli olanları faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
Şirket’in yaptığı analizlere göre TL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda
diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla sabit getirili menkul kıymetlerin gerçeğe uygun
değerinde ve etkin faiz yönteminin kullanılması sonucu mevcut borçlanmalar ve yatırımların gerçeğe
uygun değerinde ve buna bağlı olarak Şirket’in net dönem karı/zararında meydana gelen etkiler
aşağıda sunulmuştur.
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25.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Risk türü

Risk oranı

Faiz oranı riski

Risk türü

Dönem Karına
Risk yönü
Etkisi
Artış
Azalış

%1

Risk oranı

Faiz oranı riski

31 Aralık 2015
Özkaynağa
Etkisi

8.896
(8.934)

8.896
(8.934)

Dönem Karına
Risk yönü
Etkisi

31 Aralık 2014
Özkaynağa
Etkisi

Artış
Azalış

%1

12.353
(10.343)

12.353
(10.343)

Kur Riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2015 ve
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmamaktadır.
Likidite riski
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket
yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski
yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak takip etmek
ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma
rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en
erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
31 Aralık 2015
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)

3 aydan
kısa
(I)

3 - 12 ay
arası
(II)

1 - 5 yıl
arası
(III)

5 yıldan
uzun
(IV)

2.257
7.350

2.257
7.350

2.257
7.350

-

-

-

9.607

9.607

9.607

-

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
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25.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
31 Aralık 2014

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

26.

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)

3 aydan
kısa
(I)

3 - 12 ay
arası
(II)

1 - 5 yıl
arası
(III)

5 yıldan
uzun
(IV)

2.818
4.586

2.818
4.586

2.818
4.586

-

-

-

7.404

7.404

7.404

-

-

-

Finansal araçlar

26.1 Gerçeğe uygun değer açıklamaları
Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hâlihazırda mevcut piyasa bilgileri
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların
göstergesi olamaz.
Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe
uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz
miktarda olabileceği düşünülerek kayıtlı değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Devlet iç borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde
piyasa fiyatları esas alınır. Spot döviz kontratlarında, raporlama tarihindeki oluşmuş kapanış fiyatları
üzerinden hesaplanan değerleri esas alınır.
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26.

Finansal araçlar (devamı)

Finansal yükümlülükler:
Spot döviz kontratlarında, raporlama tarihindeki oluşmuş kapanış fiyatları üzerinden hesaplanan
değerleri esas alınır.
Diğer finansal yükümlülükler, kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015
Gerçeğe
Kayıtlı
uygun değeri
değeri
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

2.470.236
79.003
2.377.490
13.743

2.470.236
79.003
2.377.490
13.743

31 Aralık 2014
Gerçeğe
Kayıtlı
uygun değeri
değeri
2.349.080
205.236
2.133.167
10.677

2.349.080
205.236
2.133.167
10.677

9.607

9.607

7.404

7.404

2.257
7.350

2.257
7.350

2.818
4.586

2.818
4.586

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir.
Seviyeler arası geçişme bulunmamaktadır.
Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler:
31 Aralık 2015

Seviye 1

Seviye 2 Seviye 3

Toplam

Finansal yatırımlar/döviz işlem pozitif değerleme farkı

-

2.377.490

- 2.377.490

Toplam finansal varlıklar

-

2.377.490

- 2.377.490

31 Aralık 2014

Seviye 1

Seviye 2 Seviye 3

Toplam

Finansal yatırımlar

-

2.133.167

- 2.133.167

Toplam finansal varlıklar

-

2.133.167

- 2.133.167
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27.

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen yada finansal tabloların yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar

Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2015 tarih 2015/07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini, Sermaye Piyasası Kanunu Seri III-39.1 sayılı Tebliğin 57.
maddesine istinaden 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına ilişkin
talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı
tarafından 23 Haziran 2015 tarih 16 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış ve Sermaye Piyasası
mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri, 30 Haziran 2015 tarih saat 18:00 itibarıyla geçici olarak
durdurulmuştur.
Diğer taraftan Yönetim Kurulu’nun 02 Aralık 2011 tarih ve 2011/24 sayılı toplantısında almış olduğu
karar ile de sahip olunan “Sermaye Piyasası Kurulu Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi”nin, yeni
kurulacak bir anonim şirketin aracı kurum izni alma şartına bağlı olarak satış ve devri için potansiyel
alıcılarla görüşmelere başlanmış ve halen görüşmeler sürdürülmektedir.

28.

Raporlama döneminden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
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