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FĠNANSAL TABOLARLA ĠLGĠLĠ BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 

 

J.P. Morgan Menkul Değerler A.ġ.‟nin (“ġirket”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte 

yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değiĢim 

tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ 

bulunuyoruz.  

 

Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ĠĢletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 

ĠĢletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu‟nca yayımlanan finansal raporlama 

standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, 

finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar içermeyecek 

biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol 

sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe 

tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu 

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüĢ 

bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız 

denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda 

makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.  

 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 

toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 

tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair risk 

değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bu risk 

değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç 

kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara 

uygun olarak tasarlamak amacıyla, iĢletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 

kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca iĢletme yönetimi 

tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal 

tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün 

oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 

 

 

 



 

 

 
              

 

 

GörüĢ 

 

GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, ġirket‟in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal 

durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 

yansıtmaktadır. 

 

 

Ġstanbul, 11 Mart 2013 

 

 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. 

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

 

 

Hasan Kılıç 

Sorumlu Ortak BaĢdenetçi, SMMM 
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31 ARALIK 2012 TARĠHLĠ BĠLANÇO 
 

(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

1 

 

  

 Cari Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Önceki Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

 Dipnot  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 

     

VARLIKLAR     

Kısa Vadeli Varlıklar   8.674.091      8.594.740      

Nakit ve nakit benzerleri 6  7.870.080      7.767.403      

Finansal yatırımlar 7  670.684      703.310      

Diğer kısa vadeli varlıklar 9  133.327      124.027      

     

Uzun Vadeli Varlıklar   410.873      474.769      

Diğer alacaklar 9  55.920      52.860      

Finansal yatırımlar 7  261.142      261.142      

Maddi duran varlıklar 10  93.811      154.874      

Maddi olmayan duran varlıklar 11  - 5.893      

     

TOPLAM VARLIKLAR   9.084.964      9.069.509      

 

 

  

 Cari Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Önceki Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

 Dipnot  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 

     

KAYNAKLAR     

Kısa Vadeli Yükümlülükler   28.428      39.477      

Ticari borçlar 8  15.502      19.198      

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar 12  2.250      9.000      

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 9  10.676      11.279      

     

Uzun Vadeli Yükümlülükler   15.258      7.546      

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin 

karĢılıklar 12 

 

12.114      5.551      

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü 19  3.144      1.995      

     

ÖZKAYNAKLAR   9.041.278      9.022.486      

ÖdenmiĢ sermaye 13  6.742.578      6.742.578      

Değer artıĢ fonları 13  1.794      (4.362)      

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 13  643.355      643.355      

GeçmiĢ yıllar karları 13  1.640.915      1.712.856      

Net dönem karı / (zararı)    12.636      (71.941)      

TOPLAM KAYNAKLAR   9.084.964      9.069.509     
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31 ARALIK 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KAPSAMLI GELĠR TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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 Dipnot 

 

 
Cari Dönem 

Bağımsız  

Denetimden  

GeçmiĢ 

1 Ocak – 

31 Aralık 

2012 

Önceki Dönem 

Bağımsız 

Denetimden  

GeçmiĢ 

1 Ocak – 

31 Aralık 

2011 

    

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER    

    

SatıĢ gelirleri  - - 

SatıĢların maliyeti  - - 

Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler  - - 

BRÜT KAR / (ZARAR)  - - 

    

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 15,16 - (24)     

Genel yönetim giderleri (-) 15,16 (880.896) (874.712)     

Diğer faaliyet gelirleri 17 713 10.186           

FAALĠYET ZARARI  (880.183) (864.550)     

    

Finansal gelirler 18 892.429 792.167      

Finansal giderler (-)   - - 

     

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER   

VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) 
 

12.246 (72.383)      

    

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) 
 

  

 - Dönem vergi gideri 19 - - 

 - ErtelenmiĢ vergi geliri  19 390 442      

    

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM 

KARI / (ZARARI) 
 

12.636 (71.941)      

    

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER)    

Finansal varlıklar değer artıĢ fonundaki değiĢim 
 

7.695 (16.559)      

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliĢkin  

vergi geliri / (gideri) 
 

(1.539) 3.312      

    

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER)  

(VERGĠ SONRASI) 
 

6.156 (13.247)      

    

    

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR/ (GĠDER)  18.792 (85.188) 
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31 ARALIK 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

3 

 

 

 

 

 

 

Dipnot  

ÖdenmiĢ 

sermaye 

 

 

 

Değer artıĢ 

fonları  

 

 

Kardan ayrılan 

kısıtlanmıĢ 

yedekler 

GeçmiĢ yıllar 

karları 

Net 

dönem karı / 

(zararı) Toplam 

Bağımsız denetimden geçmiĢ 

Önceki dönem 

 

 

  

   

1 Ocak 2011 itibarıyla bakiye  6.742.578 8.885 642.187 1.677.926 36.098 9.107.674 

        

GeçmiĢ yıl karlarına transfer 13 - - - 36.098      (36.098)      - 

Yedeklere aktarılan tutarlar 13 - - 1.168      (1.168)      - - 

Toplam kapsamlı gelir  - (13.247)      - - (71.941)      (85.188)      

        

31 Aralık 2011 itibarıyla bakiye  6.742.578      (4.362)     643.355      1.712.856      (71.941)      9.022.486      

        

Bağımsız denetimden geçmiĢ 

Cari dönem 

 

 

  

   

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiye  6.742.578      (4.362)     643.355      1.712.856      (71.941)      9.022.486      

        

GeçmiĢ yıl karlarına transfer 13 - - - (71.941) 71.941 - 

Yedeklere aktarılan tutarlar 13 - - - - - - 

Toplam kapsamlı gelir  - 6.156 - - 12.636 18.792 

         

31 Aralık 2012 itibarıyla bakiye  6.742.578      1.794 643.355      1.640.915 12.636 9.041.278 
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31 ARALIK 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 

 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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 Dipnot 

Cari Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

1 Ocak–31 

Aralık 

2012 

Önceki Dönem 

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

1 Ocak–31 

Aralık 

2011 

ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN 

NAKĠT AKIMI    

    
Net dönem karı/ (zararı)  12.636 (71.941) 

    
Net dönem karını iĢletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 

akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:    

   Finansal gelirler 17 (892.429) (792.167) 

 Amortisman ve itfa payı giderleri 10,11 66.956 70.315 

 Kıdem tazminatı karĢılığı gideri 12 6.563  (630) 

Personel prim karĢılığı gideri 12 2.250 9.000 

   Finansal yatırımlar değer (artıĢ) /azalıĢı  2.627 26.272 

   Vergi karĢılığı 19 (390) (442) 

   Faiz gelir tahakkukları 6 18.104 (6.700) 

ĠĢletme sermayesindeki değiĢim öncesi faaliyetlerden elde 

edilen nakit akımı  (783.683) (766.293) 

   Ticari alacaklardaki azalıĢ  - 20.053 

   Diğer varlıklardaki (artıĢ)/azalıĢ  (2.038) 21.795 

   Ticari borçlardaki azalıĢ  (3.696) (16.294) 

   Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalıĢ)/artıĢ  (603) 1.374 

   Personele ödenen primler   (9.000) (18.401) 

   Alınan faizler  889.802 765.895 

ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen nakit  90.782 8.129 

    

YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN 

NAKĠT AKIMI    

    Finansal yatırımlardaki değiĢim (net)  29.999 (37.547) 

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit  29.999 (37.547) 

    

FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN 

KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI  - - 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit  - - 

    

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET 

DEĞĠġĠM  120.781 (29.418) 

    

DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 6 7.710.674 7.730.078 

    

DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 6 7.831.455 7.710.674 
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31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 
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1. ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

21 Eylül 1990‟da 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulan ÇağdaĢ Menkul 

Değerler A.ġ.‟nin unvanı T.C. Sanayi Bakanlığı‟nın 7 Nisan 2009 tarih ve 1941 sayılı izniyle “J.P. 

Morgan Menkul Değerler A.ġ.” (“ġirket”) olarak değiĢtirilmiĢtir. DeğiĢiklik, 13 Mayıs 2009 tarihli 7310 

sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‟nde ilan edilerek kesinleĢmiĢtir. ġirket, Sermaye Piyasası 

Kurulu‟ndan (“SPK”) aldığı aĢağıda sunulan yetki belgeleri çerçevesinde aracı kurum faaliyetlerini 

gerçekleĢtirmektedir. 

 

Yetki Belgesi 

 

-Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 

-Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa SatıĢ ve Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri Ġzin Belgesi 

-Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi 

 

ġirket‟in ana hissedarı sermayedeki %99,99‟luk pay oranı ile J.P.Morgan International Finance Limited‟dir. 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ġirket‟in personel sayısı 5‟tir. (31 Aralık 2011: 5 kiĢi). 

 

ġirket‟in merkezi Ġstanbul‟dadır. ġirket‟in genel müdürlüğü Levent Büyükdere Caddesi No: 185 Kanyon 

Ofis Binası Kat: 8 BeĢiktaĢ - Ġstanbul, Türkiye‟dedir. 

 

ġirketin, merkez adresinden baĢka herhangi bir yerde irtibat bürosu veya Ģubesi bulunmamaktadır. 

ġirket‟in iĢtirak veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

 

Finansal Tabloların Onaylanması  

 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 11 Mart 2013 tarihinde yayınlanması için yetki 

verilmiĢtir. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır. 



J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.ġ.  

 
31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

A. SUNUMA ĠLĠġKĠN TEMEL ESASLAR 

Finansal tabloların hazırlanıĢ temelleri ve belirli muhasebe politikaları 
 

ġirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 

belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal 

raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu 

Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli 

olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe 

Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu tebliğe istinaden, iĢletmeler finansal tablolarını 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 

UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler 

uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan 

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 

 

Rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK  tarafından 

yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, iliĢikteki finansal tablolar 

SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmıĢ olup, finansal tablolar ve 

dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması tavsiye edilen 

formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur.  

 

2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 2499 sayılı Kanun‟un Ek 1. Maddesi iptal edilmiĢ ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (“Kurum”) kurulmuĢtur. Bu Kanun Hükmünde Kararname‟nin Geçici 1. maddesi 

uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara 

iliĢkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam  edilecektir. Bu nedenle, söz konusu durum, raporlama 

tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda açıklanan „Finansal Tabloların Hazırlanma Ġlkeleri‟nde 

herhangi bir değiĢikliğe yol açmamaktadır. 

 

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

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

değeri esas alınmaktadır. 

 

Kullanılan para birimi 

 

ġirket‟in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. ġirket‟in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket‟in geçerli 

para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade 

edilmiĢtir. 
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A. SUNUMA ĠLĠġKĠN TEMEL ESASLAR (devamı) 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

 

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

Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo 

hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 

uygulamasına son verilmiĢtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından 

yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 

29”) uygulanmamıĢtır. 
 

B.  MUHASEBE POLĠTĠKALARINDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. ġirket‟in cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir 

değiĢiklik olmamıĢtır. 

 

C.  MUHASEBE TAHMĠNLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER VE HATALAR 
 

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye 

yönelik olarak uygulanır. ġirket‟in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değiĢiklik 

olmamıĢtır. 

 

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları 

yeniden düzenlenir. 

 

D.  YENĠ VE REVĠZE EDĠLMĠġ ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

 
(a) ġirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar 

Bulunmamaktadır. 

 

(b) ġirket’in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar 

Bulunmamaktadır. 
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D.  YENĠ VE REVĠZE EDĠLMĠġ ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

(devamı) 

(c) 2012 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 

standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar  

 
UFRS 7 (DeğiĢiklikler) Sunum –  Finansal Varlıkların Transferi 

UFRS 7`de yapılan değiĢiklikler, finansal varlıkların transferine iliĢkine dipnot açıklamalarını arttırmayı 

amaçlamıĢtır. UFRS 7‟de yapılan değiĢiklikler finansal varlıkların transferini içeren iĢlemlere iliĢkin ek 

dipnot yükümlülükleri getirmektedir. Bu değiĢiklikler bir finansal varlık transfer edildiği halde transfer 

edenin hala o varlık üzerinde etkisini sürdürdüğünde maruz kalınan riskleri daha Ģeffaf olarak ortaya 

koyabilmek adına düzenlenmiĢtir. Bu değiĢiklikler ayrıca finansal varlık transferlerinin döneme eĢit olarak 

yayılmadığı durumlarda ek açıklamalar gerektirmektedir. 

UFRS 7‟de yapılan bu değiĢikliklerin ġirket‟in dipnotları üzerinde herhangi bir etkisi olmamıĢtır. Fakat 

gelecek dönemlerde ġirket diğer türlerde finansal varlık transferi iĢlemleri yaparsa, bu transferlere iliĢkin 

verilecek dipnotlar etkilenebilecektir. 

UMS 12 (DeğiĢiklikler) ErtelenmiĢ Vergi – Mevcut Aktiflerin Geri Kazanımı 

UMS 12‟de yapılan değiĢiklikler, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali 

dönemlerden itibaren geçerlidir. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satıĢı sonucu 

geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla iliĢkilendirilen ertelenmiĢ vergisini hesaplaması 

gerekmektedir. Varlığın UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında belirtilen gerçeğe uygun 

değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda,  defter değerinin geri kazanılması iĢlemi varlığın 

kullanımı ya da satıĢı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda 

yapılan değiĢiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satıĢ yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini 

söyleyerek pratik bir çözüm getirmiĢtir. ġirket‟in yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmadığından standarttaki 

değiĢikliğin finansal tablolara etkisi olmamıĢtır. 
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D.  YENĠ VE REVĠZE EDĠLMĠġ ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

(devamı) 

(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar  

 

ġirket henüz yürürlüğe girmemiĢ aĢağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aĢağıdaki 

değiĢiklik ve yorumları henüz uygulamamıĢtır: 

UMS 1 (DeğiĢiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
1
 

UMS 1 (DeğiĢiklikler) Karşılaştırmalı Bilgi Sunumuna İlişkin Yükümlülüklerin Netleştirilmesi
2 

UFRS 9  Finansal Araçlar
 5 

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
 3
 

UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar
 3
 

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
 3
 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
 3 

UFRS 7 (DeğiĢiklikler) Sunum – Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
 3
 

UFRS 9 ve UFRS 7 (DeğiĢiklikler) UFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
 5 

UFRS 10, UFRS 11 Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve 

ve UFRS 12 (DeğiĢiklikler) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Kuralları
 3
 

UMS 19 (2011) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 3 

UMS 27 (2011) Bireysel Finansal Tablolar
 3
 

UMS 28 (2011) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
 3 

UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
 4 

UFRSlere Yapılan DeğiĢiklikler UMS 1’e Yapılan Değişiklikler Dışındaki Yıllık İyileştirmeler  

2009/2011 Dönemi
 3
 

UFRYK 20  Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki  

                                                              Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
 3 

        
1 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 
2 Mayıs 2012‟de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi‟nin bir parçası olarak  

  1 Ocak 2013 tarihinde     veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.   
3 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 
4 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 
5 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 
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(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı)  

UMS 1 (DeğiĢiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu  
 

UMS 1 (DeğiĢiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih 

sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değiĢiklikler, kapsamlı gelir tablosu 

ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. UMS 1‟de yapılan değiĢiklikler uyarınca „kapsamlı gelir 

tablosu‟ ifadesi „kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu‟ ve „gelir tablosu‟ ifadesi „kar veya zarar 

tablosu” olarak değiĢtirilmiĢtir. UMS 1‟de yapılan değiĢiklikler uyarınca kar veya zarar ve diğer kapsamlı 

gelir tablosunun tek bir tabloda ya da birbirini izleyen iki ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı 

kalmıĢtır. Ancak UMS 1‟de yapılan değiĢiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: 

(a) sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koĢullar sağlandığında 

sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliĢkin 

vergiler de aynı Ģekilde dağıtılacak olup söz konusu değiĢiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi 

öncesi ya da vergi düĢüldükten sonra sunumu ile ilgili açıklamaları değiĢtirmemiĢtir. Bu değiĢiklikler geriye 

dönük olarak uygulanabilir. Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değiĢiklikler haricinde, UMS 1‟deki 

değiĢikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.   

 

UMS 1 (DeğiĢiklikler) Finansal Tabloların Sunumu 

(Mayıs 2012‟de yayımlanan Yıllık ĠyileĢtirmeler 2009-2011 Dönemi‟nin bir parçası olarak) 

 

Mayıs 2012‟de yayımlanan Yıllık ĠyileĢtirmeler 2009-2011 Dönemi‟nin bir parçası olarak yayımlanan UMS 

1‟deki değiĢiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren 

geçerlidir. 

 

UMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değiĢiklik yapan ya da geriye dönük 

olarak finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir iĢletmenin bir önceki dönemin baĢı için 

de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir. UMS 1‟deki değiĢiklikler 

uyarınca bir iĢletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden düzenlemenin ya da yeniden 

sınıflandırma iĢleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluĢturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması 

durumunda üçüncü finansal durum tablosu sunması gerekir ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum 

tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir.  

 

UFRS 9 Finansal Araçlar 

 

Kasım 2009‟da yayınlanan UFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni 

zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010‟da değiĢiklik yapılan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin 

sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değiĢiklikleri içermektedir. 

 

UFRS 9‟un getirdiği önemli değiĢiklikler aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

D.  YENĠ VE REVĠZE EDĠLMĠġ ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

(devamı) 



J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.ġ.  

 
31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.) 

 

11 
 

(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı)  

 

UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardı kapsamında kayıtlara alınan tüm 

varlıkların, ilk muhasebeleĢtirmeden sonra, itfa edilmiĢ maliyet veya gerçeğe uygun değeri üzerinden 

ölçülmesini gerektirir. Belirli bir biçimde, sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsilini amaçlayan bir yönetim 

modeli kapsamında elde tutulan ve belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine iliĢkin faiz 

ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akıĢlarına yol açan borçlanma araçları yatırımları genellikle sonraki 

dönemlerde itfa edilmiĢ maliyet üzerinden ölçülürler. Buna ek olarak, UFRS 9 standardı uyarınca iĢletmeler 

diğer kapsamlı gelir içindeki (alım satım amaçlı olmayan) özkaynak yatırımlarının gerçeğe uygun değerinde 

sonradan meydana gelen değiĢimlerin yalnızca kar veya zarar içinde muhasebeleĢtirilen temettü geliri ile 

birlikte diğer kapsamlı gelir içinde gösterilmesine yönelik sonradan değiĢtirilmesine izin verilmeyen bir 

seçim yapılabilir. 

 

UFRS 9‟un finansal borçların sınıflandırılması ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal borcun 

(gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanmıĢ borçlar) kredi riskinde meydana 

gelen değiĢikliklerle iliĢkilendirilebilen değiĢim tutarının muhasebeleĢtirilmesi ile ilgilidir. UFRS 9 uyarınca, 

finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve söz konusu borcun kredi riskinde meydana 

gelen değiĢikliklerle iliĢkilendirilebilen değiĢim tutarı, tanımlanan borcun kredi riskinde meydana gelen 

değiĢikliklerin muhasebeleĢtirme yönteminin, kâr veya zararda yanlıĢ muhasebe eĢleĢmesi yaratmadıkça ya 

da artırmadıkça, diğer kapsamlı gelirde sunulur. Finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen 

değiĢikliklerin kredi riskinde meydana gelen değiĢikliklerle iliĢkilendirilebilen tutarı, sonradan kar veya 

zarara sınıflandırılmaz. Halbuki UMS 39 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 

olarak sınıflandırılan borçlara iliĢkin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen tüm değiĢim tutarı kar veya 

zararda sunulmaktaydı. 

 

ġirket yönetimi UFRS 9 uygulamasının ileride ġirket‟in finansal varlık ve yükümlülükleri üzerinde önemli 

derecede etkisi olacağını tahmin etmektedir. Ancak, detaylı incelemeler tamamlanıncaya kadar, söz konusu 

etkiyi, makul düzeyde, tahmin etmek mümkün değildir. 
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(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı)  

 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri 

 
UFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde 

tek bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle 

ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini 

belirtir. UFRS 13‟ün kapsamı geniĢtir; finansal kalemler ve UFRS‟de diğer standartların gerçeğe uygun 

değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel 

olarak, UFRS 13‟ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri Ģu andaki mevcut 

standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, Ģu anda UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının 

açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarĢisine 

dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, UFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin 

zorunlu hale gelecektir.  

 

UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan 

mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 

 

UFRS 7 ve UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların NetleĢtirilmesi ve Bunlarla Ġlgili 

Açıklamalar 

 

UMS 32‟deki değiĢiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleĢtirilmesine yönelik kurallar ile ilgili 

mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değiĢiklikler özellikle „cari dönemde yasal olarak 

uygulanabilen mahsuplaĢtırma hakkına sahip‟ ve „eĢ zamanlı tahakkuk ve ödeme‟ ifadelerine açıklık getirir.  

 

UFRS 7‟deki değiĢiklikler uyarınca iĢletmelerin uygulamada olan bir ana netleĢtirme sözleĢmesi ya da 

benzer bir sözleĢme kapsamındaki finansal araçlar ile ilgili netleĢtirme hakkı ve ilgili sözleĢmelere iliĢkin 

bilgileri (örneğin; teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.   

 

UFRS 7‟deki değiĢiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden 

itibaren geçerlidir. Bu değiĢiklikler tüm karĢılaĢtırılabilir dönemler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. 

Ancak, UMS 32‟deki değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanması Ģartı ile 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu 

tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerli olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

D.  YENĠ VE REVĠZE EDĠLMĠġ ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

(devamı) 

(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile 

mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı)  
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UMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

 

UMS 19‟a yapılan değiĢiklikler tanımlanmıĢ fayda planları ve iĢten çıkarma tazminatının muhasebesini 

değiĢtirmektedir. En önemli değiĢiklik tanımlanmıĢ fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların 

muhasebeleĢtirilmesi ile ilgilidir. DeğiĢiklikler, tanımlanmıĢ fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların 

gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢim olduğunda bu değiĢikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve 

böylece UMS 19‟un önceki versiyonunda izin verilen „koridor yöntemi‟ni ortadan kaldırmakta ve geçmiĢ 

hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. DeğiĢiklikler, bilançolarda gösterilecek net 

emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm 

aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleĢtirilmesini gerektirmektedir. 

Buna ek olarak, UMS 19‟un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini 

getiriler ile plan varlıklarına iliĢkin faiz gideri yerine tanımlanmıĢ net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına 

uygulanan indirin oranı sonucu hesaplanan „net bir faiz‟ tutarı kullanılmıĢtır. UMS 19‟a yapılan değiĢiklikler 

geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Ancak, detaylı incelemeler tamamlanıncaya kadar, söz konusu etkiyi, 

makul düzeyde, tahmin etmek mümkün değildir.  

  

Mayıs 2012‟de yayımlanan Yıllık ĠyileĢtirmeler 2009-2011 Dönemi  

 

Yıllık ĠyileĢtirmeler 2009-2011 Dönemi birçok UFRS‟ye yapılan değiĢiklikleri içermektedir. Bu 

değiĢiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 

UFRS‟lere yapılan değiĢiklikler aĢağıdaki gibidir:  

 

 UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum  

 

UMS 32 (DeğiĢiklikler) 

 

UMS 32‟deki değiĢiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak iĢlemleri 

maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin UMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleĢtirilmesi 

gerektiğini belirtir. ġirket yönetimi UMS 32‟deki değiĢikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar 

üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düĢünmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ 

 

Gelir ve giderlerin tanınması 

 

ġirket, portföyündeki menkul kıymetlerin satıĢ gelirlerini, satıĢ iĢlemi gerçekleĢtiğinde gelir kaydetmektedir. 
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Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman 

kayda alınır. 

 

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir. 

Faiz gelirleri, vadeli mevduat faizlerini ve sabit getirili menkul kıymetlerden alınan faizleri içermektedir.  

 

Maddi duran varlıklar 

 

Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi 

kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, 

tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir 

değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan 

kazanç veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna 

dahil edilir. 

 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Satın alınan maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve birikmiĢ değer 

düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre 

doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde 

ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki 

değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 

sürede oluĢan maliyetler üzerinden aktifleĢtirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfaya tabi 

tutulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Varlıklarda değer düĢüklüğü 

 

Sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düĢüklüğü testi uygulanır. 

Ġtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da 

olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir 

tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. 
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Geri kazanılabilir tutar, satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya 

kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı 

tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düĢük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer 

düĢüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali 

için gözden geçirilir. 

 

Borçlanma maliyetleri 

 

Tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

 

Finansal araçlar 

 

Finansal varlıklar  
 

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

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

doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleĢtirilir. Yatırım araçlarının ilgili 

piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak  teslimatı  koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan finansal 

varlıkların alımı veya satıĢı sonucunda ilgili varlıklar, iĢlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

 

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

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

Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında 

belirlenmektedir. 
 

Etkin faiz yöntemi 
 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili 

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

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

finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢında sınıflandırılan finansal 

varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, alım-satım amacıyla elde tutulan 

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

kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karĢı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiĢ olan türev ürünleri 

teĢkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 

varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 
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ġirket‟in 31 Aralık  2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 

yansıtılan finansal varlıkları bulunmamaktadır. 
 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 
 

ġirket‟in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına 

sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. 

Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiĢ maliyet bedelinden değer 

düĢüklüğü tutarı düĢülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle 

hesaplanır. ġirket‟in 31 Aralık  2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak 

finansal varlıkları bulunmamaktadır. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

 

ġirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada iĢlem gören  borsaya kote özkaynak araçları ile  bazı 

borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle 

gösterilir. Aktif bir piyasada iĢlem görmeyen ve borsaya kote olmayan  fakat  satılmaya hazır finansal varlık 

olarak sınıflanan özkaynak araçları gerçeğe uygun  değerleri güvenilir olarak ölçülemediğinde maliyet 

değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düĢüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak 

hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kâr/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki 

değiĢikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleĢtirilir ve finansal 

varlıklar değer artıĢ fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düĢüklüğüne uğraması 

durumunda, finansal varlıklar değer artıĢ fonunda biriken toplam  kâr/zarar, gelir tablosuna 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarına iliĢkin temettüler ġirket‟in temettü alma hakkının oluĢtuğu durumlarda 

gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmektedir. 

 

Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği 

para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Gelir 

tablosunda muhasebeleĢtirilen kur farkı kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiĢ maliyet değeri 

üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde 

muhasebeleĢtirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Krediler ve alacaklar 

 

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

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

üzerinden değer düĢüklüğü düĢülerek gösterilir. 

 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
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Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlık veya 

finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düĢüklüğüne uğradıklarına iliĢkin göstergelerin bulunup 

bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.  

 

Finansal varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz 

konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki 

nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düĢüklüğüne uğradığına 

iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğü zararı oluĢur. Kredi ve alacaklar için 

değer düĢüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı 

üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

 

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

finansal varlıklarda, değer düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düĢülür. Ticari 

alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. KarĢılık 

hesabındaki değiĢimler gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıĢ 

değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliyorsa, 

önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı, değer düĢüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın 

değer düĢüklüğü hiçbir zaman muhasabeleĢtirilmemiĢ olması durumunda ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet 

tutarını aĢmayacak Ģekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düĢüklüğü sonrasında meydana gelen 

artıĢ, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

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

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

taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

Finansal yükümlülükler 
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ġirket‟in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleĢmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. ġirket‟in tüm borçları 

düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli 

finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya 
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 

  

 Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda 

alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe 

uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net 

kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 

 

Diğer finansal yükümlülükler 

 

Diğer finansal yükümlülükler baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ gerçeğe uygun değerleriyle 

muhasebeleĢtirilir. 

 

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

birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir. 

 

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

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

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

tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

 

 

 

 

 

 

 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Kur değiĢiminin etkileri 

 

ġirket‟in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. ġirket‟in finansal durumu ve faaliyet sonucu, ġirket‟in geçerli 

para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir. 

 

ġirket‟in finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) 

gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan 

dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılmak suretiyle 

TL‟ye çevrilmektedir. 
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Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal bilgilerin 

kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için 

yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

 

ġirket‟in, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 

 

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 

muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması 

durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır. 

 

KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço 

tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla 

hesaplanır. 

 

KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi 

durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eĢittir. 

 

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

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

kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin toplamından oluĢur. 

 

Cari vergi 

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, 

diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 

indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık 

gösterir. ġirket‟in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde 

yasallaĢmıĢ vergi oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

Ertelenmiş vergi 

 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 

tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 

yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 

belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 

hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr 

elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla 

hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen iĢleme 

iliĢkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından 

(iĢletme birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez. 

 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, ġirket‟in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve 

yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve 

iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan 

kaynaklanan ertelenmiĢ vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz 

konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının 

muhtemel olması Ģartlarıyla hesaplanmaktadır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. ErtelenmiĢ vergi 

varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 

düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya önemli ölçüde 

yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve 

yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri 

kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate 

alınır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

E.   ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (devamı) 

 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (devamı) 

 

Ertelenmiş vergi (devamı) 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 

etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii 

tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da ġirket‟in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini 

netleĢtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 

iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme 

birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi, 

gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

ÇalıĢanlara iliĢkin faydalara iliĢkin karĢılıklar / kıdem tazminatları 

 

Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iĢten 

çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardı 

(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak 

nitelendirilir. 

 

Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve finansal 

tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 

 

Nakit akım tablosu 

 

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

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in aracılık faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akımlarını gösterir. 

 

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

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve 

bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Sermaye ve temettüler 

 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım 

kararı alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır. 

 

 

3.   ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 
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 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Bulunmamaktadır). 

 

4. Ġġ ORTAKLIKLARI 

 

 Bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Bulunmamaktadır). 

 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” standardına göre, hisse senetleri borsada iĢlem görmeyen iĢletmelerin faaliyet 

bölümleri ile ilgili raporlama zorunluluğu bulunmamaktadır. ġirket, Türkiye‟de ve sadece aracı kurum 

olarak faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıĢtır. 

 

6. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

 31 Aralık 

2012 

 31 Aralık 

2011 

    

 

Vadesiz mevduat 

 

31.455 

 
                110.674  

 

Vadeli mevduat 

 

7.838.625 

 
             7.656.729  

 7.870.080             7.767.403  

 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla vadeli mevduat TL cinsinden olup, vadesi 21 Ocak 2013, faiz oranı 

%8,05‟tir (31 Aralık 2011: vadeli mevduat TL cinsinden olup vadesi 6 Ocak 2012, faiz oranı %11,00‟dir). 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit benzeri 

değerler, hazır değerlerden faiz tahakkukları düĢülerek gösterilmektedir: 

  

 31 Aralık 

2012 

 31 Aralık 

2011 

    

Nakit ve nakit benzerleri 7.870.080               7.767.403  

Faiz tahakkukları (-) (38.625)  (56.729)  

 7.831.455             7.710.674  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FĠNANSAL YATIRIMLAR 

 

 31 Aralık         31 Aralık        
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Kısa vadeli finansal yatırımlar   2012 2011 

    

Satılmaya hazır finansal varlıklar    

    -Devlet tahvilleri 670.684                  703.310 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan devlet tahvillerinin 

tümü teminat olarak verilmiĢtir. (31 Aralık 2011: tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık olarak 

sınıflandırılan devlet tahvillerinin tümü teminat olarak verilmiĢtir).  

 

 31 Aralık 2012 

Satılmaya hazır finansal varlıklar Maliyet  Makul Değeri  Kayıtlı Değeri 

      

-Devlet tahvilleri 660.234  670.684  670.684 

 

 31 Aralık 2011 

Satılmaya hazır finansal varlıklar Maliyet  Makul Değeri  Kayıtlı Değeri 

      

-Devlet tahvilleri         697.928   703.310  703.310 

 
 

 

Uzun vadeli finansal yatırımlar  

31 Aralık        

2012 

 31 Aralık        

2011 

    

Satılmaya hazır finansal varlıklar    

    -Borsada iĢlem görmeyen hisse senetleri (ĠMKB Takas ve 

Saklama Bankası A.ġ.) (*) 261.142  261.142 
 

(*) ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ.‟ye ait borsada iĢlem görmeyen hisse senetleri 31 Aralık 2007 itibarıyla hesaplanmıĢ olan 

gerçeğe uygun değeriyle gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TĠCARĠ ALACAKLAR VE TĠCARĠ BORÇLAR 

 

 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ġirket‟in kısa vadeli ticari alacağı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2011: 

Bulunmamaktadır). 
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Kısa vadeli ticari borçlar             

31 Aralık        

2012 

 31 Aralık        

2011 

    

Satıcılar 15.000  18.729 

MüĢterilere borçlar 502  469 

 15.502  19.198 

 

9. DĠĞER VARLIKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLER 
  

Kısa vadeli diğer varlıklar             

31 Aralık        

2012 

 31 Aralık        

2011 

    

PeĢin ödenen vergi ve fonlar 118.802  105.392 

Gelecek aylara ait giderler  13.525  17.635 

Verilen avanslar 1.000  1.000 

 133.327  124.027 

Diğer uzun vadeli alacaklar     

    

Vadeli ĠĢlemler Borsası üyelik ve garanti fonu teminatı 55.920  52.860 

    

Kısa vadeli diğer yükümlülükler                

    

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 10.676  11.279 

 10.676  11.279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  MADDĠ DURAN VARLIKLAR 
 

Maliyet:            2012  2011 

    

Dönem baĢı, 1 Ocak 275.953  275.953 

Ġlaveler -  - 
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Dönem sonu, 31 Aralık 275.953  275.953 

 

BirikmiĢ Amortisman: 2012  2011 

    

Dönem baĢı, 1 Ocak (121.079)  (57.355) 

Dönem amortisman gideri (61.063)  (63.724) 

Dönem sonu, 31 Aralık (182.142)  (121.079) 

    

Net Defter Değeri 93.811  154.874 

 

Maddi duran varlıklar bilgi iĢlem cihazlarından oluĢmakta olup faydalı ömürleri 4-5 yıldır. Amortisman 

giderleri genel yönetim giderlerine dahil edilmiĢtir. 

 

11. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 

Maliyet:            2012  2011 

    

Dönem baĢı, 1 Ocak 19.205  19.205 

Ġlaveler -  - 

Dönem sonu, 31 Aralık 19.205  19.205 

 

BirikmiĢ Ġtfa: 2012  2011 

    

Dönem baĢı, 1 Ocak (13.312)  (6.721) 

Dönem itfa gideri (5.893)  (6.591) 

Dönem sonu, 31 Aralık (19.205)  (13.312) 

    

Net Defter Değeri -  5.893 

 

Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımlarından oluĢmakta olup faydalı ömürleri 3 yıldır. 

Amortisman giderleri yönetim giderlerine dahil edilmiĢtir. 

 

12. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR 

 

Kısa vadeli karĢılıklar 

31 Aralık 

2012  

31 Aralık 

 2011 

Personel prim karĢılığı 2.250  9.000 

 2.250  9.000 

 

Uzun vadeli karĢılıklar 

31 Aralık 

2012  

31 Aralık 

 2011 

Kıdem tazminatı karĢılığı 12.114  5.551 

 12.114  5.551 
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12. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR (devamı) 

 

Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümleri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak Ģekilde iĢ 

sözleĢmesi 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 değiĢik 60. maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak 

iĢten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik 

öncesi hizmet Ģartlarıyla ilgili bazı geçiĢ karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiĢtirilmesi ile 

Kanun‟dan çıkarılmıĢtır. 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.033,98 TL (31 Aralık 2011:  2.731,85 

TL) tavanına tabidir. 

 

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

ġirket‟in, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 

değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), Ģirketin 

yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliĢtirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 

varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

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 2012 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda 

karĢılıklar, geleceğe iliĢkin, çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü 

değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2012  itibarıyla kıdem tazminatı karĢılığı, yıllık %5,0 enflasyon 

ve % 7,5 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaĢık % 2,38 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak 

suretiyle hesaplanmıĢtır (31 Aralık 2011: Yıllık %5,1 enflasyon ve %10 iskonto oranı varsayımlarına göre 

yaklaĢık % 4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıĢtır). Ġsteğe bağlı iĢten 

ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, ġirket‟e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da 

dikkate alınmıĢtır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, ġirket‟in kıdem tazminatı 

karĢılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL tavan tutarı dikkate 

alınmıĢtır. (31 Aralık 2011: 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL tavan tutarı dikkate 

alınmıĢtır.) 

 

Kıdem tazminatı karĢılığının hareketi aĢağıda sunulmuĢtur: 

 

 2012  2011 

    

AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak 5.551  6.181 

Hizmet maliyeti 6.303  4.253 

Faiz maliyeti 260  366 

Ġptal edilen karĢılık -  (5.249) 

Dönem sonu itibarıyla, 31 Aralık 12.114  5.551 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ÖZKAYNAKLAR 
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31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde çıkarılmıĢ ve ödenmiĢ sermaye tutarları defter değerleriyle 

aĢağıdaki gibidir: 

 

 

Ortak Adı 

Pay Oranı 

(%) 

31 Aralık 

2012 

Pay Oranı 

(%) 

31 Aralık 

2011 

J.P. Morgan International Finance 

Limited 

99,99 6.742.570 99,99 6.742.570 

J.P. Morgan International Inc. <0,01 2 <0,01 2 

J.P. Morgan Overseas Capital Corporation <0,01 2 <0,01 2 

Bank One International Holdings 

Corporation 

<0,01 2 <0,01 2 

Chase Manhattan Overseas Finance 

Corporation 

<0,01 2 <0,01 2 

 

Toplam ödenmiĢ sermaye 
 

           

100,00 

 
      6.742.578 

 

           

100,00 

 
      6.742.578 

 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ġirket‟in sermayesi 6.742.578 adet hisseden  oluĢmakta  olup (31 Aralık 

2011: 6.742.578 adet hisse) hisselerin itibari değeri hisse baĢına 1 TL‟dir (31 Aralık 2011: hisse baĢı 1 

TL).  Ġmtiyazlı hisse ya da pay sınıfı bulunmamaktadır. 

 

Değer artıĢ fonları 

 

 

31 Aralık 

2012  

31 Aralık 

 2011 

    

Finansal varlıklar değer artıĢ fonu 1.794  (4.362) 

 1.794  (4.362) 

 

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan devlet tahvillerinin gerçeğe uygun değer ile 

değerlenmesinden ortaya çıkan değer artıĢ fonudur. 448 TL (31 Aralık 2011: 1.091 TL) tutarındaki 

ertelenmiĢ vergi varlığı fondan netleĢtirilmiĢtir. 

 

Kârdan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler  

 

31 Aralık 

2012  

31 Aralık 

 2011 

    

Yasal yedekler 643.355  643.355 

 643.355  643.355 

 

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluĢmaktadır. 

Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiĢ) ödenmiĢ sermayenin 

%20‟sine eriĢene kadar, geçmiĢ dönem ticari karının yıllık %5‟i oranında ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler, 

birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 

oranında ayrılır. 
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 GeçmiĢ yıllar kar / (zararları) 

 

31 Aralık 

2012  

31 Aralık 

 2011 

    

GeçmiĢ yıllar (kar)/zararları (1.211)  70.730 

Özel yedekler 1.642.126  1.642.126 

 1.640.915  1.712.856 
 

Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar 
 

 ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan net dönem karı 15.237 TL‟dir (31 Aralık 2011: 

86.287 TL). Yasal kayıtlarda kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplamı 21.965 TL‟dir. (31 

Aralık 2011: 108.253 TL). 
 

14. ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ VE 

GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

 

 

1 Ocak- 

 31 Aralık  2012 

 

1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

    

Genel yönetim giderleri (-) 880.896  874.712 

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) -  24 

 880.896  874.736 

 

15. NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

 

 

1 Ocak -  

31 Aralık 2012 

 

1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

    

Ücret giderleri 244.563  237.028 

Bilgi iĢlem giderleri 162.164  137.756 

Kira giderleri 133.648  122.961 

Finansal faaliyet harç giderleri 73.411  63.836 

Amortisman giderleri 66.956  70.315 

Diğer personel giderleri 44.921  48.676 

ĠĢveren-iĢsizlik sigorta giderleri 38.982  37.070 

Denetim ve avukatlık giderleri 35.798  71.894 

Telefon giderleri 19.672  18.463 

Borsa giderleri 15.823  14.983 

MKK ve TSPAKB giderleri 11.100  11.517 

Damga vergisi giderleri 2.336  2.082 

Noter giderleri 341  2.980 

Ticaret odası aidatları 62  475 

Diğer giderler 31.119  34.700 

 880.896  874.736 

 

16. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 
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Diğer faaliyet gelirleri  

1 Ocak -  

31 Aralık 2012 

 1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

     

Konusu kalmayan karĢılık  713  10.186 

  713  10.186 

     

 

17. FĠNANSAL GELĠRLER 

 

18. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ  

 

 Dönem karı vergi yükümlülüğü 

 

 31 Aralık 

2012 

 31 Aralık 

2011 

    

Cari kurumlar vergisi karĢılığı  -  - 

Eksi: PeĢin ödenen geçici vergi ve fonlar -  - 

 -  - 

 

Gelir tablosundaki vergi karĢılığı 

1 Ocak -  

31 Aralık 2012  

1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

    

ErtelenmiĢ vergi geliri 390  442 

 390  442 

 

Kurumlar vergisi 

 

ġirket, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ġirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin 

tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır. 

 

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 geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan 

yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

 

18. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) 

 

Gelir vergisi stopajı  

Finansal gelirler 

1 Ocak -  

31 Aralık 2012 

 

1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

    

Bankalardan alınan faizler 792.017  704.517 

Menkul değerlerden alınan faizler 69.445  62.685 

Temettü gelirleri 27.741  21.904 

Kur farkı gelirleri -  - 

Diğer 3.226  3.061 

 892.429  792.167 
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2012 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20‟dir (2011: %20). 
 

Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2012 yılı 

kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları 

üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20‟dir (2011: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluĢacak 

vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl taĢınabilir. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük 

olarak önceki yıllarda oluĢan kârlardan düĢülemez. 
 

Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü bulunmamaktadır. 

ġirketler 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 değiĢtirilebilir. 

 

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 Ģirketlerin Türkiye‟deki Ģubelerine 

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 Ģirketlerde %10 olarak 

uygulanmıĢtır. 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. 
 

ErtelenmiĢ vergi 
 

ġirket vergiye esas yasal finansal tabloları ile Uluslararası Muhasebe Standartları‟na (“UMS”) göre 

hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için 

ertelenmiĢ vergi varlığını ve yükümlülüğünü muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı 

gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UMS‟ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı 

dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aĢağıda açıklanmaktadır. 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2011: 

%20). 
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ErtelenmiĢ vergi (devamı) 
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ErtelenmiĢ vergiye ve kurumsal vergiye baz teĢkil eden kalemler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

ErtelenmiĢ vergi varlığı/(yükümlülüğü) 

 

31 Aralık 

2012   

 

31 Aralık 

2011  

    

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar  

ekonomik ömür farkları (5.119)  (4.196) 

Kıdem tazminatı karĢılığı 2.423  1.110 

Menkul kıymet değerleme farkı (448)  1.091 

Devreden mali zarar 45.255  46.207 

ErtelenmiĢ vergi varlığı/(yükümlülüğü) (net) 42.111  44.212 

    

ErtelenmiĢ vergi varlığı için ayrılan karĢılık (45.255)  (46.207) 

    

ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü (net) (3.144)  (1.995) 

 

Bilanço tarihinde Şirket’in 226.124 TL değerinde (31 Aralık 2011: 231.036 TL) geleceğe ait mali karlara 

karşı netleştirebileceği kullanılmayan vergi zararı vardır. Bilanço tarihi itibariyla bu zararlara ilişkin 

hesaplanan 45.255 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığından faydalanılacağına ilişkin bir kesinlik 

bulunmaması sebebiyle vergi varlığının tamamı için karşılık ayrılmıştır. (31 Aralık 2011: 46.207 TL 

tutarındaki vergi varlığının tamamı için karşılık ayrılmıştır.)Vergi zararlarının kalan vadesi 104.877 TL 

tutarındaki bölümü için 5 yıl geri kalan 121.247 TL tutarındaki bölümü için ise 1 yıldır (31 Aralık 2011: 2 

yıl).   
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18. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) 

 

ErtelenmiĢ vergi 

 

 ErtelenmiĢ vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketi aĢağıda sunulmuĢtur: 

 

 1 Ocak -  

31 Aralık 2012 

 1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

    

1 Ocak, açılıĢ bakiyesi (1.995)  (5.749) 

Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen ertelenmiĢ vergi  390  442 

Özkaynaklarda muhasebeleĢtirilen ertelenmiĢ vergi (1.539)  3.312 

31 Aralık, kapanıĢ bakiyesi (3.144)  (1.995) 

 

Dönem vergi geliri/(giderinin) dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

Vergi karĢılığının mutabakatı 

1 Ocak -  

31 Aralık 2012 

 

1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

    

    

Vergi öncesi kar/ (zarar) 12.246  (72.383) 

    

Hesaplanan vergi: %20 (2.449)  14.477 

    

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (1.181)  (2.425) 

Ġndirim ve ilavelerin etkisi 5.003  10.348 

ErtelenmiĢ vergi varlığı için ayrılan karĢılık (983)  (21.958) 

Vergi geliri/(gideri) 390  442 

 

19. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla ġirket‟in ilgili kurumlara teminat olarak verdiği 

menkul kıymetlerin nominallerine ait döküm aĢağıdaki gibidir: 
 

 

31 Aralık 

2012  

31 Aralık 

 2011 

    

Sermaye Piyasası Kurulu 380.000  400.000 

Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası 50.000  130.000 

ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. -  240.000 

Vadeli ĠĢlemler Borsası 270.000  - 

 700.000  770.000 

 

ġirket‟in  31 Aralık 2012  ve 31 Aralık 2011  tarihleri  itibarıyla  devam  eden  lehte  veya  aleyhte  

davası bulunmamaktadır. 
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20. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

 

UMS 33 “ Hisse BaĢına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada iĢlem görmeyen iĢletmeler hisse 

baĢına kazanç açıklamak zorunda değildirler. ġirket‟in hisseleri borsada iĢlem görmediğinden, ekli finansal 

tablolarda hisse baĢına kazanç/zarar hesaplanmamıĢtır. 

 

21. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI  

 

ġirket‟in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf J.P. Morgan International Finance Limited‟dir. 

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - Ġstanbul Türkiye ġubesi‟nde 31 Aralık 2012 tarihi 

itibarıyla mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: 2.741 TL). 

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan alacaklar ve iliĢkili taraflara borçlar 

bulunmamaktadır. 

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren dönemlerde iliĢkili taraflar ile gerçekleĢtirilen 

iĢlemler aĢağıda sunulmaktadır: 

 

Kira gideri 1 Ocak -  

31 Aralık 2012 

 1 Ocak -  

31 Aralık 2011 

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, 

Ohio - Ġstanbul Türkiye ġubesi 133.648  122.961 

 133.648  122.961 

 

 Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

 

ġirket‟in üst düzey yöneticilerinin tanımı Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleriyle Genel Müdür gibi üst düzey 

yöneticileri kapsamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 

bulunmamaktadır. (2011: Bulunmamaktadır.) 

 

22. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

Finansal risk yönetimi 

 

ġirket faaliyetlerinden dolayı çeĢitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıĢtır. ġirket, risk yönetimi 

çerçevesinde piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini 

amaçlamıĢtır. 

 

Sermaye risk yönetimi ve sermaye yeterliliği gereklilikleri 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: V No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye 

Yeterliliğine ĠliĢkin Esaslar Tebliği‟ne (“Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayesini tanımlamakta ve 

yönetmektedir. Aracı kurumlar yapılan her bir sermaye piyasası faaliyeti için özsermayelerini aĢağıda 

belirtilen oranlarda artırmak zorundadırlar.  
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22. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 

Sermaye risk yönetimi ve sermaye yeterliliği gereklilikleri (devamı) 

 

a) Halka arza aracılık faaliyeti için, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz 

sermaye tutarının % 50‟si, 

 

b) Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı faaliyeti için, alım satım aracılığı 

faaliyeti için sahip olunması gereken öz sermaye tutarının % 50‟si, 

 

c) Portföy yöneticiliği faaliyeti için, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz 

sermaye tutarının % 40‟ı,  

 

d)  Yatırım danıĢmanlığı faaliyeti için, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz 

sermaye tutarının % 10‟u, 

 

Bu kapsamda, ġirket halka arza aracılık, portföy yöneticiliği ve yatrım danıĢmanlığı faaliyetlerinde 

bulunmadığından, toplam asgari öz sermaye tutarı 832.000 TL‟dir (31 Aralık 2011: 815.000 TL). 

 

Seri: V No: 34‟ün 8. maddesine göre aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları, sahip oldukları yetki 

belgelerine tekabül eden asgari öz sermayeleri, Seri: V No: 34‟de anılan risk karĢılıkları ve değerleme 

gününden önceki son üç ayda oluĢan faaliyet giderleri, kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 

 

ġirket 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla ilgili sermaye yeterliliği gerekliliklerini yerine 

getirmektedir. 

 

Kredi riski açıklamaları 

 

Kredi riski, ticari iliĢki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliĢkin olarak yükümlülüğünü yerine 

getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. 

 

ġirket‟in  kredi  riski  ağırlıklı olarak bankalardaki mevduattan ve finansal yatırımlardan oluĢmaktadır. 

ġirket‟in bankalardaki mevduatı 3 aydan kısa vadeli olarak plase edilmektedir. 
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22. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 

Kredi riski açıklamaları (devamı) 

 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aĢağıdaki gibidir: 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar    

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2012  ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf ĠliĢkili Taraf 

Diğer Taraf 

(**) 

Bankalardaki 

Mevduat 

Gerçeğe Uygun Değ. 

Farkı Kar veya Zarara 

Yans. Fin. Varlıklar Diğer (***) 

         
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)  - - - 55.920 7.870.080 - 931.826 

         

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı   - - - - - - - 

         
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri  - - - 55.920 7.870.080 - 931.826 

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde  

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - - 

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

varlıkların net defter değeri  - - - - - - - 

- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

         
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - - - - 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)  - - - - - - - 

   - Değer düĢüklüğü (-)  - - - - - - - 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)  - - - - - - - 

  - Değer düĢüklüğü (-)  - - - - - - - 

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - - 
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır. 

(**)Vadeli ĠĢlemler Borsası üyelik ve garanti fonu teminatlarından oluĢmaktadır. 

(***) Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmıĢ olan 670.684 TL tutarında devlet tahvilleri ve 261.142 TL tutarında ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ.‟nin hisse senetlerine yapılan yatırımdan oluĢmaktadır. 
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22. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 

Kredi riski açıklamaları (devamı) 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar    

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2011  ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf ĠliĢkili Taraf 

Diğer Taraf 

(**) 

Bankalardaki 

Mevduat 

Gerçeğe Uygun Değ. 

Farkı Kar veya Zarara 

Yans. Fin. Varlıklar Diğer (***) 

         
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)  - - - 52.860 7.767.403 - 964.452 

         

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı   - - - - - - - 

         
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri  - - - 52.860 7.767.403 - 964.452 

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde  

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - - 

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

varlıkların net defter değeri  - - - - - - - 

- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

         
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - - - - 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)  - - - - - - - 

   - Değer düĢüklüğü (-)  - - - - - - - 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)  - - - - - - - 

  - Değer düĢüklüğü (-)  - - - - - - - 

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı  - - - - - - - 

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - - 
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır. 

(**)Vadeli ĠĢlemler Borsası üyelik ve garanti fonu teminatlarından oluĢmaktadır. 

(***) Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmıĢ olan 703.310 TL tutarında devlet tahvilleri ve 261.142 TL tutarında ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ.‟nin hisse senetlerine yapılan yatırımdan oluĢmaktadır. 
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22. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE 

DÜZEYĠ (devamı) 

 

Likidite riski açıklamaları  

 

Likidite riski, ġirket‟in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda 

meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düĢürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu 

doğuran olayların meydana  gelmesi, likidite riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. ġirket 

yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 

tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 

 

ġirket‟in türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal 

yükümlülüklerin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla indirgenmemiĢ nakit akıĢlarının 

sözleĢme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir. AĢağıdaki vade analizinde 

açıklanan tutarlar, sözleĢmeye dayalı indirgenmemiĢ (iskonto edilmemiĢ) nakit akıĢlarıdır. 

 

31 Aralık 2012 

 

 

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

       

Türev olmayan       

finansal yükümlülükler       

       

Ticari borçlar 15.502 15.502 15.502 - - - 

Toplam 15.502 15.502 15.502 - - - 

 

31 Aralık 2011 

 

 

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

       

Türev olmayan       

finansal yükümlülükler       

       

Ticari borçlar 19.198 19.198 19.198 - - - 

Toplam 19.198 19.198 19.198 - - - 

 

Piyasa riski açıklamaları 

 

ġirket‟in faaliyetleri aĢağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, faiz oranındaki ve döviz kurundaki 

değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. 
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22. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE 

DÜZEYĠ (devamı) 

 

Döviz pozisyonu riski açıklamaları 

 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dıĢı yükümlülüklere sahip olma durumunda 

ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. ġirket 31 Aralık 2012 ve 31 

Aralık 2011 tarihleri itibarıyla döviz pozisyonu taĢımamaktadır. 

 

Faiz oranı riski açıklamaları 

 

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların ġirket‟in faize duyarlı varlıkları 

üzerinde meydana getirebileceği değer düĢüĢü olarak tanımlanır. ġirket‟in faize duyarlı yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

 

ġirket‟in bilançosunda satılmaya finansal varlık olarak sınıfladığı borçlanma senetleri faiz 

değiĢimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ġirket‟in 

yaptığı analizlere göre TL para birimi cinsinden olan faizin 100 baz puan yüksek ya da düĢük olması 

durumunda diğer tüm değiĢkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır borçlanma senetlerinin  

rayiç değerlerinde ve dolayısıyla özkaynaklar altındaki değer artıĢ fonlarında 4.342 TL azalıĢ (zarar) 

veya 4.411 TL artıĢ (kar) oluĢmaktadır (31 Aralık 2011: ġirket‟in yaptığı analizlere göre TL para 

birimi cinsinden olan faizin 100 baz puan yüksek ya da düĢük olması olması durumunda diğer tüm 

değiĢkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır borçlanma senetlerinin  rayiç değerlerinde ve 

dolayısıyla özkaynaklar altındaki değer artıĢ fonlarında 5.346 TL azalıĢ (zarar) veya 5.346 TL artıĢ 

(kar) oluĢmaktadır). 

 

23. FĠNANSAL ARAÇLAR 
 

Finansal araç kategorileri 

31 Aralık 2012  

 

Defter değeri  

Gerçeğe uygun 

değeri 

     

Finansal varlıklar     

Nakit ve nakit benzerleri  7.870.080  7.870.080 

Satılmaya hazır finansal varlıklar  931.826  931.826 

Diğer alacaklar (*)  55.920  55.920 

     Finansal yükümlülükler     

Ticari borçlar   15.502  15.502 
 (*)Vadeli ĠĢlemler Borsası üyelik ve garanti fonu teminatlarından oluĢmaktadır. 

31 Aralık 2011  

 

Defter değeri  

Gerçeğe uygun 

değeri 

     

Finansal varlıklar     

Nakit ve nakit benzerleri  7.767.403  7.767.403 

Satılmaya hazır finansal varlıklar  964.452  964.452 

Diğer alacaklar (*)  52.860  52.860 

     

Finansal yükümlülükler     

Ticari borçlar   19.198  19.198 
 (*)Vadeli ĠĢlemler Borsası üyelik ve garanti fonu teminatlarından oluĢmaktadır. 
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23. FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

 

 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiĢtir. 

 

 Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 

bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiĢtir. 

 

 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiĢtir. 

 

Gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlıklar 

 

31 Aralık 2012 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Satılmaya hazır finansal varlıklar    

 - Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 670.684 - - 

 - Hisse senetleri  (*) - 261.142 - 
 

31 Aralık 2011 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Satılmaya hazır finansal varlıklar    

 - Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 703.310 - - 

 - Hisse senetleri  (*) - 261.142 - 

 

(*) ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ.‟ye ait borsada iĢlem görmeyen hisse senetleri 31 Aralık 2007 

itibarıyla hesaplanmıĢ olan gerçeğe uygun değeriyle gösterilmektedir. 

 

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile gösterilenler dıĢındaki finansal varlıkların ve finansal 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aĢağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıĢtır: 

 

Finansal varlıklar 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen 

finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda 

olabileceği düĢünülerek defter değerlerine yaklaĢtığı öngörülmektedir. 

 

Finansal yükümlülükler 
 

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaĢtığı 

varsayılmaktadır. 
 

24. BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 

Bulunmamaktadır. 
 

25. FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN 

AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR 

 

Bulunmamaktadır. 


