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TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.      
 
BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIS  
31 MART 2011 TARIHLI BILANÇO 
(Tüm tutarlar, Türk Lirasi (TL) olarak gösterilmistir.) 

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. 
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Dipnot 
Referanslari 

 
31 Mart  

2011 

 
31 Aralik  

2010 
    
VARLIKLAR    
Dönen Varliklar  14.892.979 14.137.577 
Nakit ve nakit benzerleri 6 6.300.617 9.303.705 
Finansal yatirimlar 7 7.300.431 3.332.541 
Ticari alacaklar 10 1.053.727 1.325.423 
Diger dönen varliklar 26 238.204 175.908 
    
Duran Varliklar             742.811             652.863 
Diger alacaklar  11                2.579                 2.579  
Maddi duran varliklar 18 111.790 81.162 
Maddi olmayan duran varliklar  19 486.854 473.482 
Ertelenmis vergi varligi 35 141.587 95.640 
      
TOPLAM VARLIKLAR        15.635.790        14.790.440  

 
 

  
Dipnot 

Referanslari 

 
31 Mart 

2011 

 
31 Aralik 

2010 
    
KAYNAKLAR    
Kisa Vadeli Yükümlülükler  1.535.186 1.434.182 
Ticari borçlar 10 233.453 43.028 
Diger borçlar 11            182.847            391.871  
Dönem kari vergi yükümlülügü 35 233.890 285.673 
Çalisanlara saglanan faydalara iliskin 
karsilik lar 

 
24 

 
854.456 683.962 

Diger kisa vadeli yükümlülükler 26 30.540 29.648 
    
Uzun Vadeli Yükümlülükler  140.492 146.553 
Ticari borçlar 10 - 14.714 
Çalisanlara saglanan faydalara iliskin 
karsiliklar 

 
24 140.492 131.839 

    
ÖZKAYNAKLAR 27      13.960.113        13.209.705  
Ödenmis sermaye          2.409.917          2.409.917  
Sermaye enflasyon düzeltmesi farklari          1.712.698          1.712.698  
Finansal varliklar deger artis fonu            (76.047)              15.976  
Kardan ayrilan kisitlanmis yedekler  3.034.090 3.034.090 
Geçmis yillar kar/(zararlari)  6.037.024 1.727.613 
Net dönem kari/(zarari)  842.431 4.309.411 
TOPLAM KAYNAKLAR  15.635.790 14.790.440 
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BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIS 31 MART 2011 TARIHLI  
ARA HESAP DÖNEMINE  AIT KAPSAMLI GELIR TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirasi (T L) olarak gösterilmistir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. 
 
2 

 

 

  
 

Not 

1 Ocak - 
31 Mart 

2011 

1 Ocak - 
31 Mart 

2010 

    

SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER    
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diger gelirler 28 2.768.259 2.982.581 
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diger giderler (-) 28           (53.909)         (38.768) 
      

BRÜT KAR/(ZARAR) 
  

2.714.350 
 

2.943.813 
    
Pazarlama, satis ve dagitim giderleri (-) 29           (11.349)           (6.335) 
Genel yönetim giderleri (-) 29, 30      (2.018.073)     (1.841.536) 
Diger faaliyet gelirleri 31            68.603           39.994  
Diger faaliyet giderleri (-) 31             (6.065)         (39.580) 
      

FAALIYET KARI/(ZARARI) 
          

747.467  
     

1.096.356  
    
Finansal gelirler 32 885.570 298.778 
Finansal giderler (-) 33         (554.388)         (62.491) 
      
SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI 
ÖNCESI KAR/(ZARAR) 

       1.078.648       1.332.643  

    
Vergi gelir/(gideri) 35         (236.217)       (263.493) 
- Dönem vergi gelir/(gideri)          (259.159)       (328.825) 
- Ertelenmis vergi gelir/(gideri)              22.942           65.332  
     
SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER 
DÖNEM KARI/(ZARARI) 

          842.431       1.069.150  

    
Hisse basina kazanç 36 - - 
    
DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER)    
    
Finansal varliklar deger artis fonundaki degisim    
Devlet iç borçlanma senetleri 42           (58.012)          32.696  
Parvest Turkey yatirim fonu 42                     -           60.097  
Borsaya kote hisse senetleri            (57.017)          16.500  
Diger kapsamli gelir kalemlerine iliskin vergi 
gelir/(gideri) 

 
42            23.006          (21.859) 

           
DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 
(VERGI SONRASI) 

 
          (92.023)          87.434  

    
TOPLAM KAPSAMLI GELIR  750.407 1.156.584 
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BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIS 31 MART 2011 TARIHLI 
ARA HESAP DÖNEMINE AIT ÖZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirasi (TL) olarak gösterilmistir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. 
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Not 

 
 
 

Ödenmis 
Sermaye 

Sermaye 
Enflasyon 

Düzeltmesi 
Farklari 

Finansal 
Varliklar 

Deger Artis 
Fonu 

 
Kardan 
Ayrilan 

Kisitlanmis 
Yedekler 

 
 

Geçmis 
Yillar Kar/ 
(Zararlari) 

Net Dönem 
Kari/(Zarari) 

 
 
 

Toplam 
         
 01 Ocak 2010 itibariyla bakiye       2.409.917       1.712.698          112.273        2.527.362         1.603.479        5.311.910         13.677.639  

         
Temettü ödemesi 27  -   -   -   -     (4.681.048)  -         (4.681.048) 
Geçmis yil karlarina transfer 27  -   -   -   -         5.311.910      (5.311.910)                       -  
Yedeklere aktarilan tutarlar  27  -   -   -           506.728         (506.728)  -                        -  
Diger kapsamli gelir/ (gider) 27  -   -            87.434   -   -   -                87.434  
Dönem net kari   -   -   -   -   -        1.069.154           1.069.154  
         
 31 Mart 2010 itibariyle bakiye       2.409.917       1.712.698          199.707        3.034.090         1.727.613        1.069.154         10.153.179  

     
 1 Ocak 2011 itibariyle bakiye       2.409.917       1.712.698            15.976        3.034.090         1.727.613        4.309.411         13.209.705  

         
Temettü ödemesi 27  -   -   -   -                        -   -                        -  
Geçmis yil karlarina transfer 27  -   -   -   -         4.309.411      (4.309.411)                       -  
Yedeklere aktarilan tutarlar  27  -   -   -                       -                        -   -                        -  
Diger kapsamli gelir/ (gider) 27  -   -        (92.023)  -   -   -              (92.023) 
Dönem net kari   -   -   -   -   -           842.431              842.431  
         
 31 Mart 2011 itibariyle bakiye       2.409.917       1.712.698         (76.047)       3.034.090         6.037.024           842.431         13.960.112  

         



TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.      
 
BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIS 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMINE AIT 
NAKIT AKIM TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirasi (TL) olarak gösterilmistir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. 
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 Not 

1 Ocak - 
31 Mart 

2011 

1 Ocak- 
31 Mart 

 2010 
    
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN 
 NAKIT AKIMI    
Net dönem kari              842.431          1.069.154 
Net dönem karini isletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 
akimina getirmek için yapilan düzeltmeler:  

    

 Finansal yatirimlar  deger (artisi)/ azalisi            (155.189)           (292.703) 
 Amortisman ve tükenme paylari 18-19               54.710               50.138 
 Maddi ve maddi olmayan duran varliklar satis (kari)/ zarari 31             (16.519)                     -   
 Kidem tazminati karsiligi 24                8.653                7.436 
 Kullanilmamis izin karsiligi 24               84.585               74.277 
 Ikramiye gider karsiligi 24             109.121             890.842 
 Vergi karsiligi 35             236.217             263.493 
 Faiz tahakkuku 6             (38.692)               99.610 
Isletme sermayesindeki degisim öncesi faaliyetlerden elde 
 edilen nakit akimi         1.125.316        2.162.247 

 Ticari alacaklardaki (artis)/azalis              271.696             144.398 
 Finansal yatirimlardaki (artis)/azalis          (3.967.890)         (4.136.254) 
 Diger dönen varliklardaki artis              (62.296)             (69.974) 
 Diger borçlardaki artis/(azalis)              (86.033)             330.889 
 Diger yükümlülüklerdeki artis/(azalis)                    892               (9.175) 
 Ticari borçlardaki artis/(azalis)              175.711             199.899 
Faaliyetlerden elde edilen nakit        (2.542.605)       (1.377.970) 
 Ödenen vergiler  35           (310.941)           (396.126) 
 Ödenen izin ve kidem karsiligi 24             (23.211)                     -   
 Ödenen ikramiyeler 24                     -                       -   
Isletme faaliyetlerinden elde edilen nakit        (2.876.758)       (1.774.096) 
    
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN 
 NAKIT AKIMI    
 Maddi ve maddi olmayan duran varlik alimlari 18-19           (128.517)             (63.247) 
Yatirim faaliyetlerinde kullanilan nakit           (128.517)            (63.247) 

    
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN 
 KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI    
 Ödenen temettüler   - (4.681.048) 
Finansman faaliyetlerinde kullanilan nakit  (4.681.048) (2.565.516) 
    
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET DEGISIM          (3.005.275)         (6.518.391) 

      
DÖNEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 9.266.813 8.788.457 

      
DÖNEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6.261.538 2.270.066 
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1. SIRKET’IN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU 
  
 Genel 

 
TEB Portföy Yönetimi Anonim Sirketi (“Sirket”), Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, genel 
müdürlügü Yildiz Posta cad.No:54 Kat:9 34353 Gayrettepe-Istanbul adresinde bulunmaktadir. 
 
Sirket 401.000 TL kayitli tarihsel sermaye ile Kasim 1999 yilinda faaliyete geçmistir.  
 
Sirket, 16 Mart 2003 tarihinde yaptigi Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi’nda alinan karar 
dogrultusunda, 12 Ocak 2004 tarihinde ABN Portföy Yönetimi A.S.’nin (ABN Portföy) varliklarini 
ve borçlarini devralarak resmi olarak birlesmis ve ayni tarihte ABN Portföy tasfiye olmustur. 
 

  Sirket’in nihai ortagi olan Türk Ekonomi Bankasi’nin ortaklari olan Çolakoglu Grubu ile BNP 
Paribas Grubu arasinda 3 Haziran 2010 tarihinde imzalanan Niyet Mektubu'nda Fortis Bank A.S. ile 
Türk Ekonomi Bankasi A.S.’nin ("TEB"), TEB altinda birlesmesi hususunda ilgili bankalarin 
çogunluk hissedarlari arasinda mutabakat saglanmis olup birlesmeye taraf ortakliklarin 19 Ekim 
2010 tarihinde gerçeklestirilen Olaganüstü Genel Kurullarini takiben, SPK’ya 26 Ekim 2010 
tarihinde gerekli basvurular yapilmis, 25 Kasim 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantilarinda 
mahkemenin görevlendirdigi bilirkisiler ile uzman kurulus tarafindan hazirlanan raporlarda birlesme 
orani ve degistirme orani tespit edilmistir. Birlesme islemine SPK tarafindan 21 Aralik 2010 tarih ve 
37/1145 sayili karari ile onay verilmistir.  

 
  BDDK’nin Birlesme Devir Sözlesmesine iliskin 30 Aralik 2010 tarih, 3998 sayili onayini takiben, 

birlesmeye taraf ortakliklarin 25 Ocak 2011 tarihinde yapilan Olaganüstü Genel Kurul 
toplantilarinda Fortis Bank A.S.’nin tüzel kisiliginin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç 
ve yükümlülükleri ile kül halinde TEB’e devri yoluyla iki bankanin birlestirilmesi onaylanmis olup, 
birlesme BDDK kararinin 12 Subat 2011 tarih ve 27844 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmasiyla 
tamamlanmistir. 

 
  Sirket’in ana ortagi olan TEB Yatirim Menkul Degerler A.S.’nin (“TEB Yatirim”) dolayli hissedari 

olan BNP Paribas SA’nin sahibi oldugu, yine TEB Yatirim’da dolayli pay sahibi olan TEB Mali 
Yatirimlar A.S.’nin %50’si oranindaki payini BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.S.’ye 
devretmesi sonucu TEB Yatirim’da BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.S.’nin % 42,125, 
Fortis Bank SA/NV’nin % 42,125 oraninda dolayli ortak olmalarina ve SFPI’nin (Société Fédérale 
de Participations et d’Investissement) dolayli ortaklik payinin % 4,545’ten    % 13,936’ya artmasina, 
SPK’nin 19 Ekim 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1133 sayili karari ile, diger kuruluslardan beklenen 
görüslerin pay devrinin olumlu karsilanmasina engel teskil edecek hususlari içermesi halinde tekrar 
degerlendirilmesi kaydiyla izin verilmistir. 

 
Sirket’in sermayesinde %46,77 oraninda dogrudan ve %100 oraninda dolayli pay sahibi konumunda 
bulunan TEB’in Fortis Bank A.S. ile TEB bünyesinde birlesmesi nedeniyle Sirket’te olusacak 
dolayli ortaklik yapisi degisikligine izin verilmesi talebiyle, Sirket, SPK’ya basvurmustur. Söz 
konusu talep, SPK’nin 25 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15.335.06-89 sayili yazisi ile uygun 
görülmüstür.  
 
Sirket’in sermayesinde %46,77 oraninda dogrudan ve %100 oraninda dolayli pay sahibi konumunda 
bulunan TEB’in Fortis Bank A.S. ile TEB bünyesinde birlesmesini takiben TEB ve Fortis Bank 
A.S.’nin hissedarlari arasinda yapilan anlasma çerçevesinde gerçeklestirilecek hisse devirleri 
neticesinde TEB’in ortaklik yapisinda meydana gelecek degisiklikler ile TEB’in ana ortagi TEB 
Mali Yatirimlar A.S.’nin sermaye arttirimina katilacak ortaklarin verdigi istirak taahütnameleri 
çerçevesinde TEB Mali Yatirimlar A.S.’de ortaya çikacak dogrudan ve dolayli ortaklik yapisi 
degisiklikleri sonucu ; TEB PYS’de olusacak dolayli ortaklik yapisi degisikliklerine ,SPK’nin  
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1. SIRKET’IN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU (devami) 
  
 Genel (devami) 

 
28 Mart 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15.335.06-292 sayili karari ile, TEB’de meydana gelecek 
dogrudan ve dolayli pay sahipligi degisikliklerine BBDK tarafindan izin verilmesi sartiyla uygun 
görülmesine karar verilmistir. 
 
Sirket’in ana hissedarlari Türk Ekonomi Bankasi A.S. ve TEB Yatirim Menkul Degerler A.S.’nin 
dogrudan ve dolayli ana hissedari TEB Mali Yatirimlar A.S.’dir. TEB Mali Yatirimlar A.S. bir 
Çolakoglu ve BNP Paribas Sirketler Grubu üyesidir. TEB Mali Yatirimlar A.S. bir Çolakoglu ve 
BNP Paribas Sirketler Grubu üyesidir. 
 
Sirket’in bagli ortakligi bulunmamaktadir. 
 
Faaliyet Konusu 
 
Sirket, 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 
müsterilerle portföy yöneticiligi sözlesmeleri yaparak sermaye piyasasi araçlarindan olusan portföy 
yöneticiligi faaliyetlerinde bulunmaktadir. 3 Ocak 2000 tarihinde Sirket “Müsteri Portföy Yönetimi” 
yetki sertifikasini Sermaye Piyasasi Kurulu’ndan edinmistir. Sirket portföy yönetimi faaliyetinin 
konusu olan fonlarin yatirim ortakliklarinin portföylerini, gerçek veya tüzel kisilerin portföylerini 
yönetmektedir.  
 
Dönem içinde çalisan ortalama personel sayisi 31 kisidir (1 Ocak – 31 Aralik 2010: 30 kisi). 
 
Finansal Tablolarin Onaylanmasi  

 
Finansal tablolar, yönetim kurulu taraf indan onaylanmis ve 25 Nisan 2011 tarihinde yayinlanmasi 
için yetki verilmistir. Genel Kurul’un finansal tablolari degistirme yetkisi bulunmaktadir. 
 

2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR 
 
2.1 Sunuma Iliskin Temel Esaslar 

 
Finansal Tablolarin Hazirlanis Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikalari 
 
Sirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarini Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi 
mevzuatinca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazirlamaktadir. 
Sermaye Piyasasi Kurulu (“SPK”), Seri: XI No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal 
Raporlamaya Iliskin Esaslar Teblig” (“Seri: XI No: 29 sayili Teblig”) ile isletmeler tarafindan 
düzenlenecek finansal raporlar ile bunlarin hazirlanmasi ve ilgililere sunulmasina iliskin ilke, usul ve 
esaslari belirlemektedir. Bu Teblig, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baslayan hesap dönemlerine ait ilk 
ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüge girmistir ve bu Teblig ile birlikte Seri: XI, 
No: 25 "Sermaye Piyasasinda Muhasebe Standartlari Hakkinda Teblig" yürürlükten kaldirilmistir.  
Bu teblige istinaden, isletmeler finansal tablolarini Avrupa Birligi tarafindan kabul edilen haliyle 
Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari’na (“UMS/UFRS”) göre hazirlamalari gerekmektedir. 
Ancak Avrupa Birligi tarafindan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararasi Muhasebe Standartlari 
Kurulu (“UMSK”) tarafindan yayimlananlardan farklari Türkiye Muhasebe Standartlari Kurulu 
(“TMSK”) tarafindan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktir. Bu kapsamda, 
benimsenen standartlara aykiri olmayan, TMSK tarafindan yayimlanan Türkiye Muhasebe/Finansal 
Raporlama Standartlari (“TMS/TFRS”) esas alinacaktir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.1 Sunuma Iliskin Temel Esaslar (devami)  
 

Finansal Tablolarin Hazirlanis Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikalari (devami)  
 
Avrupa Birligi tarafindan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafindan yayimlananlardan farklari 
TMSK tarafindan ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayili tebligi 
çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazirlanmaktadir. Ilisikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK 
tarafindan 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanmasi tavsiye edilen formatlara 
uygun olarak ve zorunlu kilinan bilgiler dahil edilerek sunulmustur. 
 
Finansal tablolar, finansal araçlarin yeniden degerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasina göre 
hazirlanmaktadir.  
 
Sermaye Piyasasi Kurulu (“SPK”), Seri: XI No: 31 sayili "Sermaye Piyasasinda Finansal 
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig" (“Seri: XI No: 31 
sayili Teblig”) ile Seri: XI No: 29 "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar 
Tebligi'nde degisiklik yapmistir. 
 

 
Kullanilan Para Birimi 

 
Sirket’in finansal tablolari faaliyette bulunduklari temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmustur. Sirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlari, Sirket’in 
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade 
edilmistir. 

 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarin Düzeltilmesi 
 
SPK’nin 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayili karari uyarinca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartlari'na (UMS/UFRS uygulamasini benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo 
hazirlayan sirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasina son verilmistir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan 
yayimlanmis 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardi 
(“UMS/TMS 29”) uygulanmamistir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.1 Sunuma Iliskin Temel Esaslar (devami)  

 
Karsilastirmali Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarinin Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Sirket’in finansal tablolari 
önceki dönemle karsilastirmali olarak hazirlanmaktadir. Cari dönem finansal tablolarin sunumu ile 
uygunluk saglanmasi açisindan karsilastirmali bilgiler gerekli görüldügünde yeniden siniflandirilir ve 
önemli farkliliklar açiklanir.  
 

2.2 Muhasebe Politikalarindaki Degisiklikler 
 

Muhasebe politikalarinda yapilan önemli degisiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 
dönem finansal tablolari yeniden düzenlenmektedir. Sirket’in cari yil içerisinde muhasebe 
politikalarinda önemli bir degisikligi olmamistir. 
 

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Degisiklikler ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminlerindeki degisiklikler, yalnizca bir döneme iliskin ise, degisikligin yapildigi cari 
dönemde, gelecek dönemlere iliskin ise, hem degisikligin yapildigi dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanir. Sirket’in cari yil içerisinde muhasebe tahminlerinde 
önemli bir degisikligi olmamistir. 
 
Tespit edilen önemli muhasebe hatalari geriye dönük olarak uygulanir ve önceki dönem finansal 
tablolari yeniden düzenlenir. 
 

2.4.  Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari 
 

Sirket Tarafindan Uygulanan Yeni ve Revize Edilmis Standartlar  
 
Bulunmamaktadir. 
 
Sirket’in Sunum ve Dipnot Açiklamalarini Etkileyen Yeni ve Revize Edilmis Standartlar  
 
UFRS 5 Satis Amaçli Elde Tutulan Duran Varliklar ve Durdurulan Faaliyetler  
 
UFRS 5 standardina yapilan degisiklikler, satis amaçli elde tutulan olarak siniflandirilan duran 
varliklar (veya elden çikarilacak varlik gruplari) veya durdurulan faaliyetlere iliskin açiklamalarin 
sadece bu standartta ele alindigina dair açiklik getirmektedir. Diger UFRS’lerin açiklamaya yönelik 
hükümleri, asagidaki özellikleri tasimadikça, bu tür varliklar (veya varlik gruplari) için geçerlilik arz 
etmemektedir: 
 
(a) Ilgili açiklamalar, satis amaçli elde tutulan olarak siniflandirilan duran varliklara (veya 
elden çikarilacak varlik gruplarina) veya durdurulan faaliyetlere iliskin özel hükümler içermekte 
veya 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.4.  Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari (devami) 

 
Sirket’in Sunum ve Dipnot Açiklamalarini Etkileyen Yeni ve Revize Edilmis Standartlar  (devami) 

 
(b) Bu açiklamalar, elden çikarilacak varlik grubunda yer almakla birlikte ölçüm hükümleri 
açisindan UFRS 5 kapsaminda bulunmayan varlik ve borçlarin ölçümüne iliskin olup, finansal 
tablolarda yer verilen diger dipnotlarda bu tür bir açiklama bulunmamaktadir. 

 
UMS 7 Nakit Akim Tablosu 
 
UMS 7 standardinda yapilan degisiklikler, yalnizca finansal durum tablosunda/bilançoda varlik 
olarak muhasebelestirilen harcamalarin yatirim faaliyetlerinden elde edilen nakit akimlari olarak 
siniflandirilabilecegini belirtir. UMS 7’deki bu degisikligin uygulanmasi, UMS 38 Maddi Olmayan 
Duran Varliklar standardinda belirtilen aktiflestirme kriterlerini karsilayamayan gelistirme 
giderlerinin nakit çikislardaki siniflamasini degistirmistir.  
 
UMS 1 Finansal Tablolarin Sunumu  
 
UMS 1’e yapilan degisiklik, Sirket’in diger kapsamli gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini 
özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebilecegine açiklik getirmektedir.  
 
UFRS 3 (revize), “Isletme Birlesmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal 
Tablolar”, UMS 28, “Istiraklerdeki Yatirimlar” ve UMS 31, “Is Ortakliklarindaki Paylar” 
standartlarindaki degisiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
baslayan mali dönemlerde meydana gelen isletme birlesmeleri için geçerlidir. Yeni standartlar ile 
mevcut standartlardaki degisikliklerin uygulanmasinin baslica etkileri asagidaki gibi olacaktir: 
 
a) önceden ‘azinlik paylari’ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan paylarin  gerçege uygun 
deger ile veya kontrol gücü olmayan paylarin edinilen isletmenin tanimlanabilir net varliklarinin 
gerçege uygun degerdeki  payi ile degerlenmesinin her islem bazinda ölçümüne izin vermesi, 

 
b) kosullu bedele iliskin muhasebelestirme ve sonraki muhasebe islemlerine iliskin sartlarin 
degismesi,  
 
c) edinim ile ilgili maliyetlerin isletme birlesmelerinden ayri olarak muhasebelestirme 
gerekliligi ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle olustuklari dönemde gider olarak 
kaydedilmesi.  
 
d) asamali satin alim islemlerinde, önceden elde tutulan paylarin satin alim tarihinde gerçege 
uygun degerinden ölçülmesi ve yeniden degerleme sonrasinda ortaya çikan kazanç ya da zararin, 
gelir tablosunda muhasebelestirilmesi.  
 
UFRS 3 (Revize) standardi kapsaminda isletme birlesmeleri bulunmamaktadir. 
 
UFRYK 17 “Nakit Disi Varliklarin Hissedarlara Dagitimi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 
tarihten sonra baslayan mali dönemler için geçerlidir. Sirket nakit olmayan türde herhangi bir varlik 
dagitiminda bulunmadigi için, bu yorumu uygulamamaktadir.  
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.4.  Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari (devami) 
 

2010 Yilindan Itibaren Geçerli Olup, Sirket’in Faaliyetleriyle Ilgili Olmayan Standartlar, Mevcut 
Standartlara Getirilen Degisiklikler ve Yorumlar  

 
UFRYK 18, “Müsterilerden Varlik Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
transfer edilen varliklar için geçerlidir. Sirket, müsterilerinden herhangi bir varlik transfer etmedigi 
için bu yorumu uygulamamaktadir.  
 
UMS 27 (2008) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar  
 
Sirket’in konsolidasyona tabi bagli ortakligi bulunmadigindan, UMS 27 (2008) standardina iliskin 
degisiklikler muhasebe politikalarinda herhangi bir degisiklige sebep olmamistir.  
 
Yeniden düzenlenen bu Standart, özellikle, bagli ortakliklardaki sermaye payinda kontrol kaybina 
neden olmayan  tüm artis ve azalislarin özkaynak içinde muhasebelestirilmesi ve serefiye ya da 
kar/zarar üzerinde bir etkisinin olmamasi gerekmektedir.  
 
Bir bagli ortakligin bir islem, olay ya da bir baska neden sonucu kontrolünün kaybedilmesi 
durumunda Sirket, bu Standart uyarinca tüm varliklarini, yükümlülüklerini ve kontrol gücü olmayan 
paylarini defter degerleriyle bilanço disi birakmali ve karsiliginda alinan bedeli gerçege uygun 
degeri üzerinden muhasebelestirmelidir. Ilgili bagli ortaklikta kalan pay, kontrolün kaybedildigi 
tarihteki gerçege uygun deger üzerinden muhasebelestirilmelidir. Aradaki fark, kazanç ya da zarar 
olarak kar/zarar içinde gösterilmelidir.  
 
UMS 28’e yapilan degisiklikler neticesinde, bir istirak üzerindeki önemli etki kaybedildiginde, 
Sirket kalan payini, gerçege uygun degeriyle hesaplar. Gerçege uygun deger ile kayitli deger 
arasindaki fark kar/zarar içinde muhasebelestirilir. 
 
2010 yilinda yayinlanan UFRS’lerde Yapilan Iyilestirmeler’in bir bölümünde, yatirimcinin bir 
istirak üzerinde önemli etkisini kaybettigi islemlerle ilgili UMS 28 (2008) standardindaki 
degisikliklerin ileriye dönük olarak uygulanacagina açiklik getirilmistir.  
 
UFRYK 17 “Nakit Disi Varliklarin Hissedarlara Dagitimi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 
tarihten sonra baslayan mali dönemler için geçerlidir. Sirket nakit olmayan türde herhangi bir varlik 
dagitiminda bulunmadigi için, bu yorumu uygulamamaktadir.  
 
“UFRS’nin Ilk Olarak Uygulanmasi – Diger Istisnai Durumlar” (UFRS 1’deki degisiklik), Temmuz 
2009 tarihinde yayinlanmistir. Bu degisikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
baslayan mali dönemler için uygulanmasi zorunludur. Sirket, UFRS’yi  ilk defa uygulamadigi için 
bu yorumu uygulamamaktadir.  
 
UFRS 2 “Hisse Bazli Ödemeler – Sirket’in nakit olarak ödedigi hisse bazli anlasmalar”, 1 Ocak 
2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra baslayan mali dönemler için geçerlidir. Sirket’in hisse bazli 
ödeme plani olmadigi için bu yorumu uygulamamaktadir.  
 
 



TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.      
 
BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIS 31 MART 2011 TARIHI ITIBARIYLA 
FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DIPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirasi (TL) olarak gösterilmistir.) 
 

11 

2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.4.  Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari (devami) 
 

2010 Yilindan Itibaren Geçerli Olup, Sirket’in Faaliyetleriyle Ilgili Olmayan Standartlar, Mevcut 
Standartlara Getirilen Degisiklikler ve Yorumlar (devami) 
 
UFRS 5 Satis Amaçli Elde Tutulan Duran Varliklar ve Durdurulan Faaliyetler standardinda yapilan 
degisiklikler, bir isletmenin sahip oldugu bir bagli ortakliga ait çogunluk hisselerini satmayi 
planladigi durumda yapmasi gereken açiklamalari belirtir. Bir bagli ortakligin satis amaciyla elde 
tutulmasi durumunda bu bagli ortakliga ait tüm varlik ve yükümlülükler, isletmenin satis sonrasinda 
bagli ortaklikta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olmasi durumunda bile, UFRS 5 standardi 
kapsaminda siniflandirilmalidir. 
 
Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari ile ilgili olarak 2009 yilinda yapilan iyilestirmeler, 
Nisan 2009 tarihinde yayinlanmistir. Iyilestirmeler asagida açiklanan standartlar ve yorumlari 
kapsamaktadir: UFRS 2 Hisse Bazli Ödemeler, UFRS 5 Satis Amaciyla Elde Tutulan Varliklar ve 
Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tablolarin Sunumu, UMS 7 Nakit 
Akim Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasilat, UMS 36 Varliklarda Deger 
Düsüklügü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varliklar, UMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebelestirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Sakli Türev Araçlarinin Yeniden Degerlendirilmesi, 
UFRYK 16 Yurtdisindaki Isletmede Bulunan Net Yatirimin Finansal Riskten Korunmasi. Bu 
iyilestirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart için ayri olup, çogu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 
geçerlidir.  
 
Henüz Yürürlüge Girmemis ve Erken Uygulanmasi Sirket Tarafindan Benimsenmemis Standartlar 
ile Mevcut Önceki Standartlara Getirilen Degisiklikler ve Yorumlar  
 
UFRS 1 (degisiklikler) UFRS’nin Ilk Olarak Uygulanmasi   – Diger Istisnai Durumlar   
 
1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasinda baslayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 
1 standardindaki degisiklikler, UFRS 7 gerçege uygun deger açiklamalarinin karsilastirmali sunumu 
açisindan UFRS’leri ilk kullanan isletmelere sinirli muafiyet getirmektedir.  
 
UFRS 1 standardi, asagidaki degisiklikleri yapmak amaciyla 20 Aralik 2010 tarihinde yeniden 
düzenlenmistir; 

• UFRS standartlarini ilk kez uygulayacak olan mali tablo kullanicilari için UFRS standartlarina 
geçis dönemi öncesinde ortaya çikan islemlerin yeniden yapilandirilmasinda rahatlik saglanmasi, ve 
• UFRS’ye göre ya da ilk kez UFRS’ye göre mali tablo hazirlanmasi ve sunulmasi amaciyla yüksek 
enflasyonlu ekonomilerden ciddi anlamda etkilenen isletmeler için açiklayici bilgi saglanmasi.  

Sirket halihazirda UFRS’ye uygun finansal tablo hazirladigindan bu degisiklikler Sirket için geçerli 
degildir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.4.  Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari (devami) 

 
Henüz Yürürlüge Girmemis ve Erken Uygulanmasi Sirket Tarafindan Benimsenmemis Standartlar 
ile Mevcut Önceki Standartlara Getirilen Degisiklikler ve Yorumlar (devami) 

 
UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açiklamalar” 
 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar standardi bilanço disi faaliyetler ile ilgili yapilan kapsamli 
inceme çalismalarinin bir parçasi olarak Ekim 2010 tarihinde degistirilmistir. Bu degisiklikler,  mali 
tablo kullanicilarinin finansal varliklara iliskin devir islemlerini ve devri gerçeklestiren isletmede 
kalan risklerin yaratabilecegi etkileri anlamasina yardimci olacaktir. Ayrica bu degisiklikler 
uyarinca, oransiz  devir islemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçeklestirilmesi halinde daha fazla 
açiklama yapilmasi gerekmektedir. Bu degisiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasinda baslayan mali dönemler için geçerli olacaktir. Sirket, bu standardin uygulanmasi 
sonucunda finansal tablolarinda olusabilecek etkileri henüz degerlendirmemistir. 
 

UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Siniflandirma ve Ölçme’ 
 

Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurulu (UMSK), Kasim 2009’da UFRS 9’un  finansal araçlarin 
siniflandirilmasi ve ölçümü ile ilgili birinci kismini yayimlamistir. UFRS 9, UMS 39 Finansal 
Araçlar: Muhasebelestirme ve Ölçme’nin yerine kullanilacaktir. Bu Standart, finansal varliklarin, 
isletmenin finansal varliklarini yönetmede kullandigi model ve sözlesmeye dayali nakit akis 
özellikleri baz alinarak siniflandirilmasini ve daha sonra gerçege uygun deger veya itfa edilmis 
maliyetle degerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardin, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasinda baslayan mali dönemlerde uygulanmasi zorunludur. Sirket, bu standardin uygulanmasi 
sonucunda finansal tablolarinda olusabilecek etkileri henüz degerlendirmemistir.   
 

UMS 12 “Gelir Vergisi” 
 

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardi, Aralik 2010 tarihinde degisiklige ugramistir. UMS 12 uyarinca 
varligin defter degerinin kullanimi ya da satisi sonucu geri kazanilip, kazanilmamasina bagli olarak 
varlikla iliskilendirilen ertelenmis vergisini hesaplamasi gerekmektedir.  Varligin UMS 40 ‘Yatirim 
Amaçli Gayrimenkuller’ standardinda belirtilen gerçege uygun deger yöntemi kullanilar ak kayitlara 
alindigi durumlarda,  defter degerinin geri kazanilmasi islemi varligin kullanimi ya da satisi ile olup 
olmadiginin belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapilan degisiklik, bu 
durumlarda varligin geri kazanilmasinin satis yoluyla olacagi tahmininin seçilmesini söyleyerek 
pratik bir çözüm getirmistir. Bu degisiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasinda 
baslayan mali dönemler için geçerli olacaktir. Sirket, bu standardin uygulanmasi sonucunda finansal 
tablolarinda olusabilecek etkileri henüz degerlendirmemistir. 
 
UMS 24 (2009) ‘Iliskili Taraf Açiklamalari’ 
 
Kasim 2009’da UMS 24 “Iliskili Taraf Açiklamalari” güncellenmistir. Standarda yapilan 
güncelleme, devlet isletmelerine, yapilmasi gereken dipnot açiklamalarina iliskin kismi muafiyet 
saglamaktadir. Bu güncellenen standardin, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasinda baslayan 
mali dönemlerde uygulanmasi zorunludur. Sirket, revize edilen standardin uygulanmasi sonucunda 
finansal tablolarinda olusabilecek etkileri henüz degerlendirmemistir.   
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.4.  Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari (devami) 

 
Henüz Yürürlüge Girmemis ve Erken Uygulanmasi Sirket Tarafindan Benimsenmem is Standartlar 
ile Mevcut Önceki Standartlara Getirilen Degisiklikler ve Yorumlar (devami) 

 
UMS 32 (Degisiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tablolarin Sunumu  
 
UMS 32 ve UMS 1 standartlarindaki degisiklikler, 1 Subat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasinda 
baslayan mali dönemler için geçerlidir. Bu degisiklikler finansal tablo hazirlayan bir isletmenin 
fonksiyonel para birimi disindaki bir para birimini kullanarak ihraç ettigi haklarin (haklar, opsiyonlar 
ya da teminatlar) muhasebelestirilme islemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev 
yükümlülükler olarak muhasebelestirilmekteydi ancak bu degisiklikler, belirli sartlarin karsilanmasi 
dogrultusunda, bu tür ihraç edilen haklarin opsiyon kullanim fiyati için belirlenen para birimine 
bakilmaksizin, özkaynak olarak muhasebelestirilmesi gerektigini belirtmektedir. Sirket, 
degisikliklerin uygulanmasi sonucunda finansal tablolarinda olusabilecek etkileri henüz 
degerlendirmemistir.   
 
UFRYK 14 (Degisiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliginin Pesin Ödenmesi   
 
UFRYK 14 yorumunda yapilan degisiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasinda 
baslayan mali dönemler için geçerlidir. Tanimlanmis fayda emeklilik planina asgari fonlama katkisi 
yapmasi zorunlu olan ve bu katkilari pesin  ödemeyi tercih eden isletmeler bu degisikliklerden 
etkilenecektir. Bu degisiklikler uyarinca, istege bagli pesin ödemelerden kaynaklanan fazlalik tutari 
varlik olarak muhasebelestirilir. Sirket, bu degisikligin finansal tablolarinda bir etkisi olmayacagin i 
düsünmektedir.    
 
UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçlari Kullanilarak Ödenmesi’ 
 
UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasinda baslayan mali dönemler için 
geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülügünün tamamini ya da bir kismini ödemek amaciyla 
özkaynak araçlari ihraç eden isletmelerin kullanacagi muhasebe uygulamalarina açiklik getirir. 
Sirket degisikliklerin uygulanmasi sonucunda finansal tablolarinda olusabilecek etkileri henüz 
degerlendirmemistir.   

 
Mayis 2010, Yillik Iyilestirmeler 
 
UMSK, yukaridaki degisikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayis 2010 
tarihinde asagida belirtilen ve baslica 7 standardi/yorumu kapsayan konularda açiklamalarini 
yayinlamistir: UFRS 1 Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarinin Ilk Olarak Uygulanmasi ;  
UFRS 3 Isletme Birlesmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar;  UMS 1 Finansal Tablo 
Sunumu;  UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem 
Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müsteri Baglilik Programlari. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya 
bu tarih sonrasinda geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki degisiklikler haricindeki tüm diger 
degisiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasinda 
baslayan mali dönemlerde geçerli olacaktir. Sirket, yukaridaki standartlar ile degisikliklerin 
uygulanmasi sonucunda finansal tablolarinda olusabilecek etkileri henüz degerlendirmemistir.   
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politika larinin Özeti 
 

Hasilat 
 
Faiz Geliri ve Gideri: 
 
Faiz gelir ve giderleri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varliktan 
elde edilecek tahmini nakit girislerini söz konusu varligin kayitli degerine indirgeyen efektif faiz 
orani nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Faiz geliri, sabit getirili menkul kiymetlerin 
üzerindeki kazanilan kuponlarini, hazine bonolarinin tahakkuk etmis iskonto ve primlerini ve diger 
iskonto edilmis araçlari kapsar. 
 
Komisyon Geliri ve Gideri: 
 
Komisyon ve ücret gelirleri ve giderleri hizmet gerçeklestigi veya ödeme yapildigi esnada gelir ve 
gider olarak kaydedilirler. 
 
Menkul kiymet alim-satimlari ve ilgili komisyon gelir giderleri islem tarihi esas alinarak kaydedilir. 
 
Temettü Geliri 
 
Hisse senedi yatirimlarindan elde edilen temettü geliri, hissedarlarin temettü alma hakki dogdugu 
zaman kayda alinir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 
 

Maddi Duran Varliklar 
 
Maddi duran varliklar, maliyet degerlerinden birikmis amortisman ve varsa, birikmis deger 
düsüklükleri düsüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  
 
Kiralama veya idari amaçli ya da halihazirda belirlenmemis olan diger amaçlar dogrultusunda insa 
edilme asamasindaki varliklar, maliyet degerlerinden varsa deger düsüklügü kaybi düsülerek 
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanima ve satisa hazir hale getirilmesi önemli 
ölçüde zaman isteyen varliklar söz konusu oldugunda, borçlanma maliyetleri Sirket’in ilgili 
muhasebe politikasi uyarinca aktiflestirilir. Bu tür varliklar, diger sabit varliklar için kullanilan  
amortisman yönteminde oldugu gibi, kullanima hazir olduklarinda amortismana tabi tutulurlar. 
 
Arazi ve yapilmakta olan yatirimlar disinda, maddi duran varliklarin maliyet tutarlari, beklenen 
faydali ömürlerine göre dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak amortismana tabi tutulur. 
Beklenen faydali ömür, kalinti deger ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çikan 
degisikliklerin olasi etkileri için her yil gözden geçirilir ve tahminlerde bir degisiklik varsa ileriye 
dönük olarak muhasebelestirilir. 

 
Finansal kiralama ile alinan varliklar, beklenen faydali ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kisa 
olani ile sahip olunan maddi duran varlik larla ayni sekilde amortismana tabi tutulur. 
 
Maddi duran varliklarin elden çikarilmasi ya da bir maddi varligin hizmetten alinmasi sonucu olusan 
kazanç veya kayip, satis hasilati ile varligin defter degeri arasindaki fark olarak belirlenir ve gelir 
tablosuna dahil edilir. 
 
Finansal Kiralama Islemleri 
 
Kiralama - kiralayan durumunda Sirket 
 
Sirket’in bilanço tarihi itibariyla kiralayan durumunda bir islemi bulunmamaktadir. 
 
Kiralama -  kiraci durumunda Sirket 
 
Mülkiyete ait risk ve kazanimlarin önemli bir kisminin kiraciya ait oldugu kiralama islemleri, 
finansal kiralama olarak siniflandirilirken diger kiralamalar faaliyet kiralamasi olarak siniflandirilir. 
 
Finansal kiralamayla elde edilen varliklar, kiralama tarihindeki varligin makul degeri, ya da asgari 
kira ödemelerinin bugünkü degerinden düsük olani kullanilarak aktiflestirilir. Kiralayana karsi olan 
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülügü olarak gösterilir. Finansal kiralama 
ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlügündeki azalisi saglayan ana para ödemesi 
olarak ayrilir ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz 
hesaplanmasini saglar. Finansal giderler, Sirket’in yukarida ayrintilarina yer verilen genel borçlanma 
politikasi kapsaminda f inansman giderlerinin aktiflestirilen kismi haricindeki bölümü gelir tablosuna 
kaydedilir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 
 

Finansal Kiralama Islemleri (devami) 
 
Kiralama -  kiraci durumunda Sirket (devami) 
 
Faaliyet kiralamalari için yapilan ödemeler (kiralayandan kira isleminin gerçeklesebilmesi için 
alinan veya alinacak olan tesvikler de kira dönemi boyunca dogrusal yöntem ile gelir tablosuna 
kaydedilir), kira dönemi boyunca dogrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. 

 
Maddi Olmayan Duran Varliklar 
 
Satin alinan maddi olmayan duran varliklar 
 
Satin alinan maddi olmayan duran varliklar, maliyet degerlerinden birikmis itfa paylari ve birikmis 
deger düsüklükleri düsüldükten sonraki tutariyla gösterilirler. Bu varliklar beklenen faydali 
ömürlerine göre dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak itfa edilir. Beklenen faydali ömür ve 
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çikan degisikliklerin olasi etkilerini tespit etmek amaciyla 
her yil gözden geçirilir ve tahminlerdeki degisiklikler ileriye dönük olarak muhasebelestirilir. 
 
Bilgisayar yazilimi 
 
Satin alinan bilgisayar yazilimlari, satin alimi sirasinda ve satin almadan kullanima hazir olana kadar 
geçen sürede olusan maliyetler üz erinden aktiflestirilir. Söz konusu maliyetler, faydali ömürlerine 
göre (5 yil) itfa edilir. 

 
Varliklarda Deger Düsüklügü 
 
Serefiye gibi sinirsiz ömrü olan varliklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varliklar için her yil deger 
düsüklügü testi uygulanir. Itfaya tabi olan varliklar için ise defter degerinin geri kazanilmasinin 
mümkün olmadigi durum ya da olaylarin ortaya çikmasi halinde deger düsüklügü testi uygulanir. 
Varligin defter degerinin geri kazanilabilir tutarini asmasi durumunda deger düsüklügü karsilig i 
kaydedilir. Geri kazanilabilir tutar, satis maliyetleri düsüldükten sonra elde edilen gerçege uygun 
deger veya kullanimdaki degerin büyük olanidir. Deger düsüklügünün degerlendirilmesi için 
varliklar, ayri tanimlanabilir nakit akimlarinin oldugu en düsük seviyede gruplanir (nakit üreten 
birimler). Serefiye haricinde deger düsüklügüne tabi olan finansal olmayan varliklar her raporlama 
tarihinde deger düsüklügünün olasi iptali için gözden geçirilir. 
 
Borçlanma Maliyetleri 

 
Kullanima ve satisa hazir hale get irilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varliklar (özellikli varliklar) 
söz konusu oldugunda, satin alinmasi, yapimi veya üretimi ile dogrudan iliskilendirilen borçlanma 
maliyetleri, ilgili varlik kullanima veya satisa hazir hale getirilene kadar varligin maliyetine dahil 
edilmektedir.  
 
Diger tüm borçlanma maliyetleri, olustuklari dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 

 
Finansal Araçlar 
 
Finansal varliklar 
 
Gerçege uygun deger farki kâr veya zarara yansitilan finansal varlik olarak siniflanan ve gerçege 
uygun degerinden kayitlara alinanlar haricindeki finansal varliklar, gerçege uygun piyasa degeri ile 
alim islemiyle dogrudan iliskilendirilebilen harcamalarin toplam tutari üzerinden 
muhasebelestirilir.Yatirim araçlarinin ilgili piyasa tarafindan belirlenen süreye uygun olarak  
teslimati  kosulunu tasiyan bir kontrata bagli olan finansal varliklarin alimi veya satisi sonucunda 
ilgili varliklar, islem tarihinde kayitlara alinir veya kayitlardan çikarilir.  
 
Finansal varliklar “gerçege uygun deger farki kâr veya zarara yansitilan finansal varliklar”, 
“vadesine kadar elde tutulacak yatirimlar”, “satilmaya hazir finansal varliklar” ve “kredi ve 
alacaklar” olarak siniflandirilir. Siniflandirma, finansal varligin elde edilme amacina ve özelligine 
bagli olarak, ilk kayda alma sirasinda belirlenmektedir.   

 
 Etkin faiz yöntemi 

 
 Etkin faiz yöntemi, finansal varligin itfa edilmis maliyet ile degerlenmesi ve ilg ili faiz gelirinin 

iliskili oldugu döneme dagitilmasi yöntemidir. Etkin faiz orani; finansal aracin beklenen ömrü 
boyunca veya uygun olmasi durumunda daha kisa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini 
nakit toplaminin, ilgili finansal varligin tam olarak net bugünkü degerine indirgeyen orandir. 

 
 Gerçege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal varliklar disinda siniflandirilan 

finansal varliklar ile ilgili gelirler, etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadir.  
 
Gerçege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal varliklar 

Gerçege uygun deger farki gelir tablosuna yansitilan finansal varliklar; alim-satim amaciyla elde 
tutulan finansal varliklardir. Bir finansal varlik kisa vadede elden çikarilmasi amaciyla edinildigi 
zaman söz konusu kategoride siniflandirilir. Finansal riske karsi etkili bir koruma araci olarak 
belirlenmemis olan türev ürünleri teskil eden bahse konu finansal varliklar da gerçege uygun deger 
farki kar veya zarara yansitilan finansal varliklar olarak siniflandirilir.  
 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varliklar  
 
Sirket’in vadesine kadar elde tutma olanagi ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme 
planina sahip, sabit vadeli borçlanma araçlari, vadesine kadar elde tutulacak yatirimlar olarak 
siniflandirilir. Vadesine kadar elde tutulacak yatirimlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmis 
maliyet bedelinden deger düsüklügü tutari düsülerek kayitlara alinir ve ilgili gelirler etkin faiz 
yöntemi kullanilmak suretiyle hesaplanir.  
 
Sirket’in bilanço tarihi itibariyla vadesine kadar elde tutulan finansal varligi bulunmamaktadir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 

 
Finansal Araçlar (devami)  
 

Finansal varliklar (devami) 
 

Satilmaya hazir finansal varliklar 
 
Sirket tarafindan elde tutulan ve aktif bir piyasada islem gören borsaya kote özkaynak araçlari ile 
borçlanma senetleri satilmaya hazir finansal varliklar olarak siniflandirilir ve gerçege uygun 
degerleriyle gösterilir. Sirket’in aktif bir piyasada islem görmeyen ve borsaya kote olmayan, fakat 
satilmaya hazir finansal varlik olarak siniflanan özkaynak araçlari bulunmakta ve gerçege uygun 
degerleri güvenilir olarak ölçülemedigi için maliyet degerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna 
kaydedilen deger düsüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanilarak hesaplanan faiz ve parasal varliklarla 
ilgili kur farki kar/zarar tutari haricindeki, gerçege uygun degerdeki degisikliklerden kaynaklanan 
kazanç ve zararlar diger kapsamli gelir içinde muhasebelestirilir ve finansal varliklar deger artis 
fonunda biriktirilir. Yatirimin elden çikarilmasi ya da deger düsüklügüne ugramasi durumunda, 
finansal varliklar deger artis fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna siniflandirilmaktadir. 
 
Yabanci para birimiyle ifade edilen satilmaya hazir parasal varliklarin gerçege uygun degeri ifade 
edildigi para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan 
çevrilmektedir. Gelir tablosunda muhasebelestirilen kur farki kazançlari/zararlari, parasal varligin 
itfa edilmis maliyet degeri üzerinden belirlenmektedir. Diger kur farki kazançlari ve zararlari, diger 
kapsamli gelir içinde muhasebelestirilmektedir.  
 
Krediler ve alacaklar 
 
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada islem görmeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler 
bu kategoride siniflandirilir. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis 
maliyeti üzerinden deger düsüklügü düsülerek gösterilir.  

 
Finansal varliklarda deger düsüklügü  

 
Gerçege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal varliklar disindaki finansal varlik veya 
finansal varlik gruplari, her bilanço tarihinde deger düsüklügüne ugradiklarina iliskin göstergelerin 
bulunup bulunmadigina dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varligin ilk 
muhasebelestirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayin meydana gelmesi ve söz konusu olayin 
ilgili finansal varlik veya varlik grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit 
akimlari üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varligin deger düsüklügüne ugradigina 
iliskin tarafsiz bir göstergenin bulunmasi durumunda deger düsüklügü zarari olusur. Kredi ve 
alacaklar için deger düsüklügü tutari, gelecekte beklenen tahmini nakit akimlarinin finansal varligin 
etkin faiz orani üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü degeri ile defter degeri arasindaki 
farktir. 
 
Bir karsilik hesabinin kullanilmasi yoluyla defter degerinin azaltildigi ticari alacaklar haricinde, 
bütün finansal varliklarda, deger düsüklügü dogrudan ilgili finansal varligin kayitli degerinden 
düsülür. Ticari alacagin tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karsilik hesabindan 
düsülerek silinir. Karsilik hesabindaki degisimler gelir tablosunda muhasebelestirilir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 

 
Finansal Araçlar (devami)  
 

Finansal varliklar (devami) 
 
Finansal varliklarda deger düsüklügü (devami) 
 
Satilmaya hazir özkaynak araçlari haricinde, deger düsüklügü zarari sonraki dönemde azalirsa ve 
azalis deger düsüklügü zararinin muhasebelestirilmesi sonrasinda meydana gelen bir olayla 
iliskilendirilebiliyorsa, önceden muhasebelestirilen deger düsüklügü zarari, deger düsüklügünün 
iptal edilecegi tarihte yatirimin deger düsüklügü hiçbir zaman muhasebelestirilmemis olmasi 
durumunda ulasacagi itfa edilmis maliyet tutarini asmayacak sekilde gelir tablosunda iptal edilir. 
 
Satilmaya hazir özkaynak araçlarinin gerçege uygun degerinde deger düsüklügü sonrasinda meydana 
gelen artis, dogrudan özkaynaklarda muhasebelestirilir. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satin alim tarihinden itibaren 
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deger 
degisikligi riski tasimayan yüksek likiditeye sahip diger kisa vadeli yatirimlardir.  
 
Finansal yükümlülükler 
 
Sirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlari, sözlesmeye bagli düzenlemelere, finansal bir 
yükümlülügün ve özkaynaga dayali bir aracin tanimlanma esasina göre siniflandirilir. Sirket’in tüm 
borçlari düsüldükten sonra kalan varliklarindaki hakki temsil eden sözlesme, özkaynaga dayali 
finansal araçtir. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaga dayali finansal araçlar için uygulanan 
muhasebe politikalari asagida belirtilmistir. 
 
Finansal yükümlülükler gerçege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal yükümlülükler 
veya diger finansal yükümlülükler olarak siniflandirilir. 
 

 Gerçege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal yükümlülükler 
 

 Gerçege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal yükümlülükler, gerçege uygun 
degeriyle kayda alinir ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçege uygun degeriyle 
yeniden degerlenir. Gerçege uygun degerlerindeki degisim, gelir tablosunda muhasebelestirilir. Gelir 
tablosunda muhasebelestirilen net kazanç ya da kayiplar, söz konusu finansal yükümlülük için 
ödenen faiz tutarini da kapsar. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 

 
Finansal Araçlar (devami)  
 

Finansal yükümlülükler (devami) 
 

 Diger finansal yükümlülükler 
 

 Diger finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, baslangiçta islem maliyetlerinden arindirilmis 
gerçege uygun degerleriyle muhasebelestirilir. 

 
Diger finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz orani üzerinden hesaplanan faiz gideri 
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanilarak itfa edilmis maliyet bedelinden muhasebelestirilir.  

 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülügün itfa edilmis maliyetlerinin hesaplanmasi ve ilgili faiz 
giderinin iliskili oldugu döneme dagitilmasi yöntemidir. Etkin faiz orani; finansal aracin beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olmasi halinde daha kisa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapilacak 
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülügün net bugünkü degerine indirgeyen 
orandir.  

 
 Kur Degisiminin Etkileri  
 

 Sirket’in finansal tablolari faaliyette bulundugu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmustur. Isletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlari, Sirket’in 
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmistir. 

 
 Sirket’in finansal tablolarinin hazirlanmasi sir asinda, yabanci para cinsinden (TL disindaki para 

birimleri) gerçeklesen islemler, islem tarihindeki kurlar esas alinmak suretiyle kaydedilmektedir. 
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlik ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan 
kurlar kullanilarak Türk Lirasi’na çevrilmektedir. Gerçege uygun degeri ile izlenmekte olan parasal 
olmayan kalemlerden yabanci para cinsinden kaydedilmis olanlar, gerçege uygun degerin 
belirlendigi tarihteki kurlar esas alinmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden 
ölçülen yabanci para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 

 
Kur farklari, asagida belirtilen durumlar haricinde, olustuklari dönemdeki kar ya da zararda 
muhasebelestirilirler: 

 
• Gelecege yönelik kullanim amaciyla insa edilmekte olan varliklarla iliskili olan ve yabanci para 

birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alinan ve bu tür 
varliklarin maliyetine dahil edilen kur farklari, 

 
• Yabanci para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karsi finansal koruma saglamaya iliskin 

muhasebe politikalari asagida açiklanmaktadir) karsi finansal koruma saglamak amaciyla 
gerçeklestirilen islemlerden kaynaklanan kur farklari, 

 
• Yurtdisi faaliyetindeki net yatirimin bir parçasini olusturan, çevrim yedeklerinde muhasebelestirilen 

ve net yatirimin satisinda kar ya da zararla iliskilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan 
yurtdisi faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan dogan kur farklari. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami) 

 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 
 
 Hisse Basina Kazanç 

 
Gelir tablosunda belirtilen hisse basina kazanç, net karin, yil boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin agirlikli ortalama sayisina bölünmesi ile hesaplanir. 
 
Türkiye’de sirketler, sermayelerini, hissedarlarina geçmis yil karlarindan dagittiklari “bedelsiz hisse” 
yolu ile arttirabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dagitimlari, hisse basina kazanç hesaplamalarinda, 
ihraç edilmis hisse gibi degerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanilan agirlikli ortalama hisse 
sayisi, söz konusu hisse senedi dagitimlarinin geçmise dönük etkileri de dikkate alinarak hesaplanir. 
 
UMS 33 “Hisse Basina Kazanç” standardina göre, hisse senetleri borsada islem görmeyen isletmeler 
hisse basina kazanç açiklamak zorunda degildirler. Sirket’in hisseleri borsada islem görmediginden 
dolayi, ekli finansal tablolarda hisse basina kazanç/zarar hesaplanmamistir.  
 
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar  
 
Bilanço tarih inden sonraki olaylar; kara iliskin herhangi bir duyuru veya diger seçilmis finansal 
bilgilerin kamuya açiklanmasindan sonra ortaya çikmis olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun 
yayimi için yetkilendirilme tarihi arasindaki tüm olaylari kapsar. 
 
Sirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylarin ortaya çikmasi durumunda, finansal 
tablolara alinan tutarlari bu yeni duruma uygun sekilde düzeltir.  
 
Karsiliklar, Sarta Bagli Yükümlülükler ve Sarta Bagli Varliklar 
 
Geçmis olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülügün bulunmasi, yükümlülügün yerine  
getirilmesinin muhtemel olmasi ve söz konusu yükümlülük tutarinin güvenilir bir sekilde tahmin 
edilebilir olmasi durumunda finansal tablolarda karsilik ayrilir. 
 
Karsilik olarak ayrilan tutar, yükümlülüge iliskin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 
bilanço tarihi itibariyla yükümlülügün yerine getirilmesi için yapilacak harcamanin tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanir. 
 
Karsiligin, mevcut yükümlülügün karsilanmasi için gerekli tahmini nakit akimlarini kullanarak 
ölçülmesi durumunda söz konusu karsiligin defter degeri, ilgili nakit akimlarinin bugünkü degerine 
esittir. 
 
Karsiligin ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanin bir kismi ya da tamaminin üçüncü 
taraflarca karsilanmasinin beklend igi durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarin tahsil 
edilmesinin hemen hemen kesin olmasi ve güvenilir bir sekilde ölçülmesi halinde varlik olarak 
muhasebelestirilir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  

 
2.6.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 

 
 Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
  

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmis vergi giderinin toplamindan olusur.  
 

Cari vergi  
 
Cari yil vergi yükümlülügü, dönem karinin vergiye tabi olan kismi üzerinden hesaplanir. Vergiye 
tabi kar, diger yillarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya 
da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmasi nedeniyle, gelir tablosunda yer 
verilen kardan farklilik gösterir. Sirket’ in cari vergi yükümlülügü bilanço tarihi itibariyla yasallasmis 
ya da önemli ölçüde yasallasmis vergi orani kullanilarak hesaplanmistir. 
 
Ertelenmis vergi 
 
Ertelenmis vergi yükümlülügü veya varligi, varliklarin ve yükümlülüklerin finansal tablolarda 
gösterilen tutarlari ile yasal vergi matrahi hesabinda dikkate alinan tutarlari arasindaki geçici 
farkliliklarin bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallasmis vergi oranlari dikkate alinarak 
hesaplanmasiyla belirlenmektedir. Ertelenmis vergi yükümlülükler i vergilendirilebilir geçici 
farklarin tümü için hesaplanirken, indirilebilir geçici farklardan olusan ertelenmis vergi varliklari, 
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanin kuvvetle 
muhtemel olmasi sartiyla hesaplanmaktadir. Bahse konu varlik ve yükümlülükler, ticari ya da mali 
kar/zarari etkilemeyen isleme iliskin geçici fark, serefiye veya diger varlik ve yükümlülüklerin ilk 
defa finansal tablolara alinmasindan (isletme birlesmeleri disinda) kaynaklaniyorsa 
muhasebelestirilmez. 
 
Ertelenmis vergi yükümlülükleri, Sirket’in geçici farkliliklarin ortadan kalkmasini kontrol edebildigi 
ve yakin gelecekte bu farkin ortadan kalkma olasiliginin düsük oldugu durumlar haricinde, bagli 
ortaklik ve istiraklerdeki yatirimlar ve is ortakliklarindaki paylar ile iliskilendirilen vergilendirilebilir 
geçici farklarin tümü için hesaplanir. Bu tür yatirim ve paylar ile iliskilendirilen vergilendirilebilir 
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmis vergi varliklari, yakin gelecekte vergiy e tabi yeterli kar 
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanin kuvvetle muhtemel olmasi ve gelecekte 
ilgili farklarin ortadan kalkmasinin  muhtemel olmasi sartlariyla hesaplanmaktadir. 
 
Ertelenmis vergi varliginin kayitli degeri, her bilanço tarihi itibariyla gözden geçirilir. Ertelenmis 
vergi varliginin kayitli degeri, bir kisminin veya tamaminin saglayacagi faydanin elde edilmesine 
imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi ölçüde azaltilir. 
 
Ertelenmis vergi varliklari ve yükümlülükleri varliklarin gerçeklesecegi veya yükümlülüklerin yerine 
getirilecegi dönemde geçerli olmasi beklenen ve bilanço tarihi itibariyla yasallasmis veya önemli 
ölçüde yasallasmis vergi oranlari (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanir. Ertelenmis vergi 
varliklari ve yükümlülüklerinin hesaplanmasi sirasinda, Sirket’in bilanço tarihi itibariyla 
varliklarinin defter degerini geri kazanmasi ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin 
ettigi yöntemlerin vergi sonuçlari dikkate alinir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami) 
 
2.5.  Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 
 

Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devami) 
 
Ertelenmis vergi (devami) 
 
Ertelenmis vergi varliklari ve yükümlülükleri, cari vergi varliklariyla cari vergi yükümlülüklerini 
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkin olmasi veya söz konusu varlik ve yükümlülüklerin ayni vergi 
mercii tarafindan toplanan gelir vergisiyle iliskilendirilmesi ya da Sirket’in cari vergi varlik ve 
yükümlülüklerini netlestirmek suretiyle ödeme niyetinin olmasi durumunda mahsup edilir. 

 
Dönem cari ve ertelenmis vergisi 
 
Dogrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelestirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 
kalemlere iliskin ertelenmis vergi de dogrudan özkaynakta muhasebelestirilir) ile iliskilendirilen ya 
da isletme birlesmelerinin ilk kayda alimindan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait 
ertelenmis vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelestirilir. Isletme birlesmelerinde, 
serefiye hesaplanmasinda ya da satin alanin, satin alinan bagli ortakligin tanimlanabilen varlik, 
yükümlülük ve sarta bagli borçlarinin gerçege uygun degerinde elde ettigi payin satin alim 
maliyetini asan kisminin belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 

  
  Çalisanlara Saglanan Faydalar 

 
 Kidem tazminatlari 
 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu is sözlesmeleri hükümlerine göre kidem tazminati, emeklilik 
veya isten çikarilma durumunda ödenmektedir. Güncellenmis olan UMS 19 Çalisanlara Saglanan 
Faydalar Standardi (“UMS 19”) uyarinca söz konusu türdeki ödemeler tanimlanmis emeklilik fayda 
planlari olarak nitelendirilir.  
 
Bilançoda muhasebelestirilen kidem tazminati yükümlülügü, tüm çalisanlarin emeklilikleri 
dolayisiyla ileride dogmasi beklenen yükümlülük tutar larinin net bugünkü degerine göre 
hesaplanmis ve finansal tablolara yansitilmistir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayiplar 
gelir tablosuna yansitilmistir. 
 
Ikramiye ödemeleri 
 
Sirket, bazi düzeltmeler sonrasi sirket hissedarlarina ait kari dikkate alan bir yönteme dayanarak 
ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Sirket, sözlesmeye bagli bir zorunluluk ya 
da zimni bir yükümlülük yaratan geçmis bir uygulamanin oldugu durumlarda karsilik ayirmaktadir. 
 

 Nakit Akim Tablosu 
 

Nakit akim tablosunda, döneme iliskin nakit akimlari esas, yatirim ve finansman faaliyetlerine dayali 
bir biçimde siniflandirilarak raporlanir. 
 
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akimlari, Sirket’in portföy yönetimi faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akimlarini göst erir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)  
 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami) 
 
Nakit Akim Tablosu (devami) 

 
Yatirim faaliyetleriyle ilgili nakit akimlari, Sirket’in yatirim faaliyetlerinde (sabit yatirimlar ve 
finansal yatirimlar) kullandigi ve elde ettigi nakit akimlarini gösterir. 
 
Finansman faaliyetlerine iliskin nakit akimlari, Sirket’in finansman faaliyetlerinde kullandigi 
kaynaklari ve bu kaynaklarin geri ödemelerini gösterir. 
 
Sermaye ve Temettüler 

 
Adi hisseler, özsermaye olarak siniflandirilir. Adi hisseler üzerinden dagitilan temettüler, beyan 
edildigi dönemde birikmis kardan indirilerek kaydedilir. 

 
3. ISLETME BIRLESMELERI 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla isletme birlesmesi bulunmamakt adir. 
 
4. IS ORTAKLIKLARI 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla is ortakligi bulunmamaktadir. 
 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Sirket sadece Türkiye’de sermaye piyasasi ve portföy yönetimi faaliyetlerinde bulundugundan, 
bölümlere göre raporlama gerektirecek bir faaliyet alani veya cografi bölge bulunmamaktadir. 

 
6. NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 
 

 31 Mart 
2011 

 31 Aralik 
2010 

   
Kasa             1.422                470  
Bankadaki nakit (*)      6.252.187       9.303.235  
    Vadeli mevduat       6.251.215       9.303.082  
    Vadesiz mevduat               971                153  

Menkul kiymet geri satim anlasmalari çerçevesinde 
kullandirilan fonlar (ters repo) (**) 47.008                    -  
      6.300.617          9.303.705  

 
 (*) 31 Mart 2011 tarihi itibariyla bankalardaki mevduatin 264.045 TL’si (31 Aralik 2010: 4.555.113 

TL) iliskili bankalar ve kuruluslardandir.  
 
 (**) Iliskili kurulus olan TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. araciligi ile yapilmistir. 
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6. NAKIT VE NAKIT BENZERLERI (devami) 
 

31 Mart 2011 itibariyla bankalardaki vadeli mevduatin faiz ve vade detayi asagidaki gibidir: 
       

   31 Mart 
2011 

Para cinsi Faiz orani Vade Tutar 
    

TL 8.40% 2 Nisan 2011         4.834.884  
TL 8.50% 11 Nisan 2011         1.152.286  
TL 6.25% 1 Nisan 2011           264.045  

           6.251.215  
 
31 Aralik 2010 itibariyla bankalarda vadeli mevduatin faiz ve vade detayi asagidaki gibidir: 
 
   31 Aralik 

2010 
Para cinsi Faiz orani Vade Tutar 

    
TL 6.75% 03 Ocak 2011         1.103.204  
TL 8.80% 08 Ocak 2011         1.114.266  
TL 8.80% 11 Ocak 2011         1.314.938  
TL 8.80% 21 Ocak 2011         1.022.705  
TL 8.75% 31 Ocak 2011         1.000.959  
TL 9.00% 31 Ocak 2011         1.116.027  
TL 9.00% 31 Ocak 2011         2.630.983  

           9.303.082  
 
Menkul kiymet geri satim anlasmalari çerçevesinde kullandirilan fonlar: 

 
 31 Mart  2011 

 
 

Maliyet 
Kayitli 
Deger 

Faiz  
Orani 

Vade  
Tarihi 

     
Ters repo 47.000 47.008 %6.45 1 Nisan 2011 
 47.000 47.008   
 
31 Aralik 2010 itibariyla Menkul kiymet geri satim anlasmalari çerçevesinde kullandirilan fonlar 
bulunmamaktadir.  

 
Sirket’in 31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla nakit akim tablolarinda nakit ve nakit 
benzeri degerler, nakit ve nakit benzerlerinden faiz tahakkuklari düsülerek gösterilmektedir: 

 
 31 Mart 

2011 
 31 Mart 

2010 
   

Nakit ve nakit benzerleri      6.300.617  2.270.453 
Faiz tahakkuklari           (39.079) (387) 
      6.261.539  2.270.066 

 
Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteligi ve düzeyine iliskin açiklamalar 38. notta 
açiklanmistir. 
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7. FINANSAL YATIRIMLAR 
  

 31 Mart 
2011 

 31 Aralik 
2010 

   
Satilmaya hazir finansal varliklar (*)      7.300.431        3 332.541  
      7.300.431       3.332.541  

 
 

 31 Mart 2011 
 

Satilmaya hazir finansal varliklar 
 

Maliyet 
 Makul 

Degeri 
 Kayitli  

Degeri 
      

           Devlet Iç Borçlanma Senetleri       6.058.751            6.016.314           6.016.314 
           Borsaya Kote  hisse senetleri       1.138.558            1.078.190   1.078.190 
           Diger menkul kiymetler (**)          440.000              205.925   205.925 
           Borsaya Kote olmayan hisse senetleri                    2                        2   2 
       7.637.311            7.300.431   7.300.431 

 
(*) 31 Mart 2011 tarihinde satilmaya hazir hazine bonolarinin ve devlet tahvillerinin yillik faiz orani 
%2.61 -%8.93 araligindadir (31 Aralik 2010:  %7.38-%14.70). 
 

 (**) Sirket’in Vadeli Islem ve Opsiyon Borsasi’nda yaptigi islemleri içermektedir. 
 
 

 31 Aralik 2010 

Satilmaya hazir finansal varliklar Maliyet  
Makul  
Degeri  

Kayitli  
Degeri 

      
Devlet iç borçlanma senetleri    1.505.172   1.589.521           1.589.521  
Borsaya kote  hisse senetleri    1.528.516   1.525.165   1.525.165 
Diger menkul kiymetler   440.000  217.853  217.853 
Borsaya kote olmayan hisse senetleri                  2                 2   2 
 3.473.690  3.332.541  3.332.541 

      
      
      
Türkiye Muhasebe Standartlari Kurulu’nun 31 Ekim 2008 tarih ve 27040 sayili Resmi Gazete’de 
yayimladigi 39 no’lu Türkiye Muhasebe Standardi (“TMS 39”) ve 7 no’lu Türkiye Finansal 
Raporlama Standardi’nda (“TFRS 7”) yapmis oldugu degisiklikler uyarinca, önceden “alim satim 
amaçli finansal varliklar” içerisinde muhasebelestirilmis olan 473.450 TL maliyet degeri olan 
Parvest Türkiye Yatirim Fonu, 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere “satilmaya hazir finansal 
varliklar”a siniflanmistir. Söz konusu siniflamaya tabi olan finansal varliklar; finansal piyasalarda 
görülen istisnai dalgalanmalar sonucunda 30 Eylül 2008 tarihi itibariyla önemli tutarda deger 
kaybina ugrayan ve kisa süre içinde elden çikarilmasi planlanmayan finansal varliklar arasindan 
seçilmistir. Parvest Türkiye Yatirim Fonu,  12 Nisan 2010 tarihinde satilmistir. 

 
31 Mart 2011 itibariyla zorunlu sermaye blokaji teminati olarak IMKB Takas ve Saklama Bankasi 
A.S.’ye (“Takasbank”) makul degeri 95.050 TL olan devlet tahvili teminat olarak verilmistir (31 
Aralik 2010: 94.555 TL).  
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8. FINANSAL BORÇLAR 
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla finansal borç bulunmamaktadir. 

 
9. DIGER FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla diger finansal yükümlülük bulunmamaktadir. 
 

10. TICARI ALACAK VE BORÇLAR 
 

 
Kisa vadeli ticari alacaklar  

31 Mart  
2011 

 31 Aralik  
2010 

    
Yatirim fonu ve portföy yönetim ücretlerinden 
kaynaklanan ücret ve komisyon alacaklari       1.016.278  

 
     1.157.877  

Diger ticari alacaklar            37.449           167.546  
      1.053.727        1.325.423  

 
31 Mart 2011 itibariyla kisa vadeli ticari alacaklar içerisinde yer alan 16.898 TL tutarindaki kisim 
iliskili sirketlerden Türk Ekonomi Bankasi A.S.’den ve 139.590 TL BNP Paribas Asset 
Management’tan olan alacaklardir. (31 Aralik 2010:  167.535 TL Türk Ekonomi Bankasi A.S. ve 
186.760 TL BNP Paribas Asset Management) (bakiniz 37 no’lu not). 

 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla Sirket’in vadesi geçmis ve süpheli hale gelmis 
alacagi bulunmamaktadir. Ayrica henüz vadesi geçmemis ve süpheli hale gelmemis alacaklara 
iliskin alinan teminat bulunmamaktadir. 
 
Ticari alacaklardaki risklerin niteligi ve düzeyine iliskin açiklamalar 38. notta verilmistir. 
 
 

Kisa vadeli ticari borçlar 
31 Mart  

2011 
31 Aralik  

2010 
   

Ticari borçlar         233.453   43.028 
         233.453   43.028 

 
31 Mart 2011 itibariyla kisa vadeli ticari borçlar içerisinde yer alan 144.903 TL ve 2.713 TL  
tutarindaki kisimlar, sirasiyla Türk Ekonomi Bankasi A.S.ile BNP Paribas Asset Management’a olan 
ticari borçlardan olusmaktadir (31 Aralik 2010: 17.804 TL Türk Ekonomi Bankasi A.S. ve 2.813 TL 
BNP Paribas Asset Management) (bakiniz 37 no’lu not). 

 
 

Uzun vadeli ticari borçlar 
31 Mart  

2011 
31 Aralik  

2010 
   

Ticari borçlar -  14.714 
 -  14.714 
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11.  DIGER ALACAK VE BORÇLAR 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla diger alacaklar, verilen depozito ve teminatlardan 
olusmaktadir. Bilanço tarihi itibariyla Sirket’in verilen depozito ve teminatlar tutari 2.579 TL’dir (31 
Aralik 2010: 2.579 TL). Diger alacaklardaki risklerin niteligi ve düzeyine iliskin açiklamalar 38. 
notta verilmistir.  
 
 

Diger borçlar 
31 Mart  

2011 
31 Aralik  

2010 
   

Ödenecek vergi ve harçlar  182.135         268.168  
Takas ve saklama merkezine borçlar -          123.703  
Personele borçlar               712   - 
         182.847   391.871 

 
 

12.  FINANS SEKTÖRÜ FAALIYETLERINDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla finans sektörü faaliyetlerinden alacak veya borç 
bulunmamaktadir. 
 

13. STOKLAR 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla stok bulunmamaktadir. 
 
14. CANLI VARLIKLAR 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla canli varlik bulunmamaktadir. 
 
15. DEVAM EDEN INSAAT SÖZLESMELERINE ILISKIN VARLIKLAR 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla devam eden insaat sözlesmelerine iliskin varlik 
bulunmamaktadir. 

 
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla özkaynak yöntemiyle degerlenen yatirim 
bulunmamaktadir. 
 

17. YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010  tarihleri itibariyla yatirim amaçli gayrimenkul bulunmamaktadir. 
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18. MADDI DURAN VARLIKLAR  
 

 
  

Makine ve Ofis 
Ekipmanlari  

  
Döseme  

ve Demirbaslar  

  
Diger Maddi 

Duran Varliklar   

Finansal Kiralama 
Yoluyla Kazanilan 

Varliklar 
 

 
 
Toplam 

Maliyet degeri          
1 Ocak 2011 açilis bakiyesi              163.304               228.954               291.210                56.072               739.540 
Alimlar                20.908                     943                42.060                       -                  63.911 
Çikislar (-)              (77.249)             (125.184)               (97.510)                       -               (299.943) 
31 Mart 2011 kapanis bakiyesi              106.963               104.713               235.760                56.072               503.508 
           
Birikmis amortismanlar            
1 Ocak 2011 açilis bakiyesi            (101.266)             (215.181)             (285.859)               (56.072)             (658.378) 
Dönem gideri              (23.649)                 (4.283)                 (5.351)                   (33.283) 
Çikislar (-)                77.249               125.184                 97.510                       -                 299.943 
31 Mart 2011 kapanis bakiyesi              (47.666)               (94.280)             (193.700)               (56.072)             (391.718) 
           
31 Aralik 2010 itibariyla 
net defter degeri  62.038  13.773  5.351  

 
-  81.162 

           
31 Mart 2011 itibariyla 
net defter degeri  59.297  10.433  42.060  -  111.790 
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18.  MADDI DURAN VARLIKLAR (devami) 
 

 
  

Makine ve Ofis 
Ekipmanlari  

 
Döseme  

ve Demirbaslar   

 
Diger Maddi 

Duran Varliklar   

Finansal Kiralama 
Yoluyla Kazanilan 

Varliklar  
 

 
 

Toplam 
Maliyet degeri          
1 Ocak 2010 açilis bakiyesi              163.304               225.864               290.253                56.072               735.493 
Alimlar   -                      839                       -                         -                       839 
Çikislar (-)  -                        -                         -                         -                         -   
31 Mart 2010 kapanis bakiyesi              163.304               226.703               290.253                56.072               736.332 
           
Birikmis amortismanlar            
1 Ocak 2010 açilis bakiyesi              (86.024)             (203.030)             (282.604)               (56.072)             (627.730) 
Dönem gideri                (3.849)                 (3.265)                   (793)                       -                   (7.907) 
Çikislar (-)                          -                         -                         -                         -   
31 Mart 2010 kapanis bakiyesi              (89.873)             (206.295)             (283.397)               (56.072)             (635.637) 
           
31 Aralik 2009 itibariyla 
net defter degeri  77.280  22.834  7.649  -  107.763 
           
31 Mart 2010 itibariyla 
net defter degeri  73.431   20.408   6.856   -    100.695 
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18. MADDI DURAN VARLIKLAR (devami) 
 
Amortisman, bütün maddi duran varliklar için dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak 
hesaplanmaktadir. Sirket, maddi duran varliklar için amortisman giderlerini asagida belirtilen 
tahmini ekonomik ömürlerine tekabül eden süreler üzerinden ayrilmaktadir : 

 
 Kullanim 

ömürleri 
  

Döseme ve demirbaslar  5 yil 
Makine ve ofis ekipmanlari 10 yil 

 
19. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 
  Bilgisayar Programlari 

 

Toplam 
Maliyet degeri   
1 Ocak 2011 açilis bakiyesi       1.273.088           1.273.088 

Alimlar            64.606               64.606 
Çikislar (-)                  -                        -   

31 Mart 2011 kapanis bakiyesi       1.337.694           1.337.694 

     
Birikmis itfa paylari     
1 Ocak 2011 açilis bakiyesi         (799.606)            (799.606) 

Dönem gideri          (51.234)              (51.234) 

Çikislar (-)                  -                        -   

31 Mart 2011 kapanis bakiyesi         (850.840)            (850.840) 

       
31 Aralik 2010 itibariyla 
net defter degeri  

        473.482             473.482 

            
31 Mart 2011 itibariyla 
net defter degeri  

        486.854             486.854 

    



TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.      
 
BAGIMSIZ DENETIMDEN GEÇMEMIS 31 MART 2011 TARIHI ITIBARIYLA 
FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DIPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirasi (TL) olarak gösterilmistir.) 
 

 
 

32   

19. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devami)  
 

 
  Bilgisayar Programlari 

 

Toplam 
     
Maliyet degeri   
1 Ocak 2010 açilis bakiyesi       1.056.400           1.056.400 
Alimlar          62.408             62.408 

Çikislar (-)                  -                        -   

31 Mart 2010 kapanis bakiyesi       1.118.808           1.118.808 

    
Birikmis itfa paylari    
1 Ocak 2010 açilis bakiyesi         (613.042)            (613.042) 
Çikislar (-)          (42.230)              (42.230) 
Dönem gideri                  -                        -   

31 Mart 2010 kapanis bakiyesi         (655.272)            (655.272) 

    
31 Aralik 2009 itibariyla 
net defter degeri  443.358 443.358 
    
31 Mart 2010 itibariyla 
net defter degeri  

 
        463.536 

            
463.536 

 
Maddi olmayan duran varliklar, tahmini ömürlerine tekabül eden oranlar üzerinden normal 
amortisman metodu ile 5 yilda itfa edilmektedir. 
 

20. SEREFIYE 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla serefiye bulunmamaktadir. 
 

21. DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010  tarihleri itibariyla devlet tesvik ve yardimi bulunmamaktadir. 
 

22. KARSILIKLAR, KOSULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Mart 2011 tarihi itibariyla aktif degerler üzerinde ipotek veya teminat bulunmamaktadir. 
Ancak SPK’nin Seri:V No:59 sayili Portföy Yöneticiligi Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak 
Kurumlara Iliskin Esaslar Tebligi’nde belirtilen asgari ödenmis sermayelerinin %15’inin karsiligi 
olarak, makul degeri 95.050 TL (31 Aralik 2010: 94.555 TL) ve nominal degeri 100.000 TL (31 
Aralik 2010: 100.000 TL) tutarindaki devlet tahvili Takasbank’ta Sermaye Piyasasi Kurulu adina 
bloke edilmistir. 
 
Bilanço tarihi itibariyla Sirket aleyhine açilmis dava bulunmamaktadir (31 Aralik 2010 : 
Bulunmamaktadir). 
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla borç karsiliklari bulunmamaktadir. 
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23. TAAHHÜTLER 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla verilen taahhüt bulunmamaktadir. 
 

24. ÇALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 
 

Kisa vadeli çalisanlara saglanan faydalara iliskin  
karsiliklar  

31 Mart 
2011 

 31 Aralik 
2010 

    
Ikramiye karsiligi         609.121           500.000  
Kullanilmamis izin karsiligi         245.335           183.962  
         854.456           683.962  

 
1 Ocak 2011 – 31 Mart 2011 tarihleri arasinda ikramiye karsiliginin hareketi asagida 
sunulmustur: 

 
 
 
Ikramiye karsiligi 

1 Ocak-  
31 Mart 

2011  

1 Ocak – 
31 Mart 

2010 
Açilis bakiyesi, 1 Ocak         500.000              532.800 
Dönem içinde ayrilan karsilik         109.121              125.000 
Dönem içinde yapilan ödeme                  -                        -   
Dönem sonu itibariyla, 31 Mart         609.121              657.800 

 
1 Ocak 2011 – 31 Mart 2011 tarihleri arasinda kullanilmamis izin karsiligi hesabinin hareketi 
asagida sunulmustur: 
 
 
 
Kullanilmamis izin karsiligi 

1 Ocak – 
31 Mart 

2011  

1 Ocak – 
31 Mart 

2010 
Açilis bakiyesi, 1 Ocak         183.962              158.765 
Dönem içinde yapilan ödeme         (23.211)                      -   
Dönem içinde ayrilan karsilik           84.585                74.277 
Dönem sonu itibariyla, 31 Mart         245.335              233.042 
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla uzun vadeli çalisanlara saglanan faydalara 
iliskin karsiliklar, kidem tazminati karsiligindan olusmaktadir.  

 
Uzun vadeli çalisanlara saglanan faydalara iliskin 
karsiliklar  

31 Mart 
2011 

 31 Aralik 
2010 

    
Kidem tazminati karsiligi         140.492           131.839  
         140.492           131.839  
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24. ÇALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (devami) 
 

Yürürlükteki Is Kanunu hükümleri uyarinca, çalisanlardan kidem tazminatina hak kazanacak 
sekilde is sözlesmesi sona erenlere, hak kazandiklari yasal kidem tazminatlarinin ödenmesi 
yükümlülügü vardir. Ayrica, halen yürürlükte bulunan 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 
Mart 1981 tarih, 2422 sayili ve 25 Agustos 1999 tarih, 4447 sayili yasalar ile degisik 60. maddesi 
hükmü geregince kidem tazminatini alarak isten ayrilma hakki kazananlara da yasal kidem 
tazminatlarini ödeme yükümlülügü bulunmaktadir. Emeklilik öncesi hizmet sartlariyla ilgili bazi 
geçis karsiliklari, ilgili kanunun 23 Mayis 2002 tarihinde degistirilmesi ile Kanun’dan 
çikarilmistir. 
 
Kidem tazminati yükümlülügü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir. Kidem 
tazminati karsiligi, Sirket’in, çalisanlarin emekli olmasindan kaynaklanan gelecekteki muhtemel 
yükümlülük tutarinin bugünkü degerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadir.  
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihli finansal tablolarda Sirket, kidem tazminatini tahmin 
edilen enflasyon oranlarina ve personelin isten ayrilmasi veya isine son verilmesi ile ilgili kendi 
deneyimlerinden dogan faktörlere dayanarak ve hak kazanilan menfaatlerin bilanço tarihinde 
geçerli olan devlet tahvili faiz oranini ve “Öngörülen Birim Kredi Yöntemi”ni kullanarak iskonto 
eden bagimsiz bir aktüeryal çalisma yaptirmis ve finansal tablolarina yansitmistir. Bilanço tarihi 
itibariyla kidem tazminati karsiligi, yillik %5.1 enflasyon, %7.1 ücret artis orani ve %10 iskonto 
orani varsayimlari kullanilmak suretiyle hesaplanmistir (31 Aralik 2010 : Yillik %5.1 enflasyon, 
%7.1 ücret artis orani ve %10 iskonto orani varsayimlari kullanilmak suretiyle hesaplanmistir). 
Kidem tazminati tavani alti ayda bir revize edilmekte olup, Sirket’in kidem tazminati karsiliginin 
hesaplanmasinda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.623,23 TL tavan tutari dikkate 
alinmistir (1 Ocak 2010: 2.427,04 TL). 

 
1 Ocak – 31 Mart 2011 tarihleri arasinda kidem tazminati karsiliginin hareketi asagida 
sunulmustur: 

 
 1 Ocak – 

31 Mart 
2011  

1 Ocak – 
31 Mart 

2010 
    

Açilis bakiyesi, 1 Ocak         131.839             103.676 
Hizmet maliyeti             5.363                 4.590 
Faiz maliyeti             3.290                 2.846 
Aktüeryal kayip/ (kazanç)                 -                        -   
Ödenen kidem tazminati                 -                        -   
Dönem sonu itibariyla, 31 Mart         140.492             111.112 
 

 
25. EMEKLILIK PLANLARI 

 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla emeklilik plani bulunmamaktadir. 
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26. DIGER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 31 Mart 
2011  

31 Aralik 
2010 

    
Diger dönen varliklar  
Pesin ödenen bilgi islem giderleri 94.142  133.723 
Pesin ödenen kira 31.080  41.095 
Pesin ödenen diger giderler  26.938  783 
Pesin ödenen sigorta giderleri 37.284  307 
Pesin ödenen yetki belgesi harçlari 48.095  - 
Personelden alacaklar 665  - 

 238.204  175.908 
  
Diger kisa vadeli yükümlülükler  
Diger yükümlülükler ve gider tahakkuklari           30.540                29.648  
 30.540  29.648 

 
27. ÖZKAYNAKLAR 

 
Sermaye 
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla sermaye yapisi asagidaki gibidir: 

 
 
 
Ortaklar 

Pay 
 Orani 

(% )     

31 Mart 
2011 

TL  

Pay 
Orani 
(% )    

31 Aralik 
2010 
TL 

Türk Ekonomi Bankasi A.S. 46,77  
 

1.127.060  46,77  
 

1.127.060 
TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. 53,23  1.282.854  53,23  1.282.854 
Diger <1  3  <1  3 
 100,00  2.409.917  100,00  2.409.917 

 
31 Mart 2011 tarihi itibariyla, Sirket’in 2.409.917 TL (31 Aralik 2010: 2.409.917 TL) tarihsel 
degerdeki sermayesi her biri 1 TL nominal deger de 2.409.917 adet (31 Aralik 2010 : 2.409.917 
adet) hisseden olusmaktadir. 
 
Sirket ana sözlesmesine göre Sirket’in imtiyazli hisse senedi bulunmamaktadir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devami)  
 

Sermaye enflasyon düzeltmesi farklari 
 
Yasal yedekler, yasal kayitlardaki tutarlari üzerinden gösterilmis olup, 29.924 TL tutarindaki 
enflasyon düzeltmesi farki, geçmis yillar kariyla iliskilendirilmistir. 
 
31 Aralik 2004 tarihindeki satin alma gücüyle gösterilmis degerleri ile özsermaye enflasyon 
düzeltme farklari 31 Mart 2011 tarihi itibariyla asagidaki gibidir: 

 
  

Nominal  

Özsermaye 
Enflasyon 

Düzeltmesi 
Farklari  

Düzeltilmis 
Tutarlar  

       
Ödenmis sermaye  2.409.917  1.712.698  4.122.615 
Yasal yedekler   3.034.090  29.924  3.064.014 
  5.444.007  1.742.622  7.186.629 

 
 Finansal varliklar deger artis fonu 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla finansal varliklar deger artis fonlari asagidaki 
gibidir: 

 
 31 Mart 

2011  
31 Aralik 

2010 
    
Finansal varliklar deger artis fonu  (76.047)  15.976 

 
Finansal varliklar deger artis fonu, satilmaya hazir finansal varliklarin gerçege uygun 
degerlerinden degerlemesi sonucu ortaya çikar. Gerçege uygun degeriyle degerlenen bir finansal 
aracin elden çikarilmas i durumunda, deger artis fonunun satilan finansal varlikla iliskili parçasi 
dogrudan kar/zararda muhasebelestirilir. Yeniden degerlenen bir finansal aracin deger 
düsüklügüne ugramasi durumunda ise deger artis fonunun deger düsüklügüne ugrayan finansal 
varlikla iliskili kismi kar/zararda muhasebelestirilir. 

 
 Kardan ayrilan kisitlanmis yedekler  

 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrilan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden 
olusmaktadir. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler, tarihi ödenmis sermayenin (enflasyona 
göre düzeltilmemis) %20’sine erisene kadar, geçmis dönem ticari karinin yillik %5’i oraninda 
ayrilir. Ikinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi 
temettü dagitimlari üzerinden yillik %10 oraninda ayrilir. 
 
Bu yedekler, yasal kayitlardaki tutarlari üzerinden gösterilmis olup, 29.924 TL tutarindaki 
enflasyon düzeltmesi farki, geçmis yillar kariyla iliskilendirilmistir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devami)  
 

Kardan ayrilan kisitlanmis yedekler (devami) 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla kar yedekleri asagidaki gibidir: 
 

 31 Mart 
2011  

31 Aralik 
2010 

    
Yasal yedekler  3.034.090  3.034.090 
 3.034.090  3.034.090 
 
 
Sirket’in 25 Mart 2011 tarihinde gerçeklesen Olagan Genel Kurulu’nda 2010 yili içinde elde 
olunan dönem karindan Türk Ticaret Kanunu’nun 466 maddesinin 1 fikrasi uyarinca her yil safi 
kardan ayrilmasi gereken kanuni yedek akçeler ayrildiktan sonra kalan karin tamami Yönetim 
Kurulu’nun teklifi dairesinde olaganüstü yedek akçelere aktarilmistir.  

 
 Geçmis yillar kar/ (zararlari)  

 
 31 Mart 

2011 
 31 Aralik 

2010 
    
Geçmis yillar kar / (zararlari)  6.037.024  1.727.613 
 6.037.024  1.727.613 

 
28. FAIZ, ÜCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLER VE GIDERLER  
 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Fon yönetim komisyonu      2.556.090            2.880.335  
Portföy yönetim ve performans komisyonu           93.872                52.911  
Yatirim danismanlik ücreti         118.297                49.335  
Fon yönetim komisyon gideri         (53.909)              (38.768) 
 2.714.350  2.943.813 

 
29. PAZARLAMA, SATIS VE DAGITIM VE GENEL YÖNETIM GIDERLERI 
 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Genel yönetim giderleri     (2.018.073)         (1.841.536) 
Satis ve pazarlama giderleri         (11.349)               (6.335) 
   (2.029.422)       (1.847.871) 
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30. NITELIKLERINE GÖRE GIDERLER 
 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Genel yönetim giderleri (-)    
Personel giderleri     (1,210,927)         (1.105.684) 
Danismanlik giderleri        (118,206)            (172.108) 
Aidat ve üyelik giderleri                 -                (23.314) 
Kira giderleri          (78,450)              (63.397) 
Haberlesme ve iletisim giderleri          (18,608)              (19.775) 
Vergi, resim, harçlar        (131,838)            (149.002) 
Amortisman ve itfa giderleri          (84,517)              (50.138) 
Diger genel yönetim giderleri         (375,527)            (258.118) 

   (2,018,073)       (1.841.536) 
    
Personel giderleri     
Ücret giderleri        (906.401)            (808.710) 
Ikramiye giderleri         (109.121)            (125.000) 
Kidem tazminati ve izin karsiligi        (93.236)              (81.714) 
Diger sosyal giderler         (102.169)              (90.260) 
   (1.210.927)       (1.105.684) 

 
 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Amortisman ve itfa giderleri     
Itfa ve tükenme paylari          (51,234)              (42.230) 
Amortisman giderleri          (33,283)               (7.907) 
        (84,517)            (50.137) 

 
31. DIGER FAALIYETLERDEN GELIR/(GIDERLER) 
 

 
 
Diger faaliyetlerden gelir ve karlar  

1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Maddi duran varlik satis kari 16.519                      -   
Kur farki geliri 13.201                      -   
Danismanlik hizmet geliri 38.883  36.835 
Diger gelir ve karlar -  3.159 
 68.603  39.994 
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31. DIGER FAALIYETLERDEN GELIR/(GIDERLER) (devami) 
 

 
 
Diger faaliyetlerden gider ve zararlar  

1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Maddi duran varlik satis zarari                 -                        -   
Kur farki gideri                (42)              (29.381) 
Diger hizmet giderleri            (6.023)              (10.199) 
          (6.065)            (39.580) 

 
32. FINANSAL GELIRLER 
 

 
 
 

1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    

Vadeli mevduat ve ters repo reeskont geliri           39.079                     387  
Finansal yatirimlar deger artislari         120.254                22.954  
Itfa ve faiz gelirleri         150.724              224.345  
Türev finansal araçlardan kârlar          483.393                  9.092  
Diger sermaye piyasasi islemleri kâri           86.616                42.000  
Diger gelirler 5.054  - 
Kur farki geliri                 -                        -   
        885.570             298.778  

 
33. FINANSAL GIDERLER 
 

 
 
 

1 Ocak –  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Finansal yatirimlar deger azalislari         (66.518)               (8.470) 
Türev finansal araçlardan zararlar        (421.460)              (54.000) 
Diger sermaye piyasasi islemleri zarari         (66.395)                      -   
Banka kredi faizleri                 (16)                    (21) 
      (554.388)            (62.491) 

 
34. SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 

FAALIYETLER 
 

31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla satis amaciyla elde tutulan duran varlik ve 
durdurulan faaliyet bulunmamaktadir. 
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35. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI 
 

 
Dönem kari vergi yükümlülügü 

31 Mart 
2011  

31 Aralik 
2010 

Cari dönem vergi karsiligi          259.159        1.065.320  
Pesin ödenen vergiler         (25.268)         (779.647) 
        233.890          285.673  

 
Gelir tablosundaki vergi gideri  

 
 
Vergi gideri / (geliri) 

31 Mart 
2011  

31 Mart 
2010 

Cari vergi gideri / (geliri)         259.159            328.825  
Geçici farklarin olusmasi ile geçici farklarin 
ortadan kalkmasina iliskin ertelenmis vergi 
(geliri)/ gideri  

             (45.947) 
 

            (43.474) 

Gelir tablosundan özkaynaklara siniflanan 
ertelenmis vergi (geliri)/ gideri 

          23.006  
 

            (21.859) 

        236.217             263.492  
 

Diger kapsamli gelir/(gider)e ait vergi etkileri asagidaki gibidir. 
 

 
 
1 Ocak – 31 Mart 2011 

Vergi öncesi 
tutar 

Vergi 
geliri/ 

(gideri) 
Vergi sonrasi 

tutar 
    
Finansal varliklar deger artis fonundaki degisim        (115.029)    23.006          (92.023) 

 
 
 
1 Ocak – 31 Mart 2010 

Vergi öncesi 
tutar 

Vergi 
geliri/ 

(gideri) 
Vergi sonrasi 

tutar 
    
Finansal varliklar deger artis fonundaki degisim 109.292 (21.858) 87.434 

 
Kurumlar Vergisi  
 
Sirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Sirket’in cari dönem faaliyet 
sonuçlarina iliskin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karsiliklar 
ayrilmistir.  

 
Vergiye tabi kurum kazanci üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi orani ticari kazancin 
tespitinde gider yazilan vergi matrahindan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diger indirimler (varsa geçmis yil zararlari ve tercih 
edildigi takdirde kullanilan yatirim indirimleri) düsüldükten sonra kalan matrah üzerinden 
hesaplanmaktadir. 
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35. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI (devami) 
 

Kurumlar Vergisi  (devami) 
 

2011 yilinda uygulanan efektif vergi orani %20’dir (2010: %20). 
 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylik dönemler itibariyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 
2011 yili kurum kazançlarinin geçici vergi dönemleri itibariyla vergilendirilmesi asamasinda 
kurum kazançlari üzerinden hesaplanmasi gereken geçici vergi orani %20’dir (2010: %20). 
Zararlar gelecek yillarda olusacak vergilendirilebilir kardan düsülmek üzere, maksimum 5 yil 
tasinabilir. Ancak olusan zararlar geriye dönük olarak önceki yillarda olusan karlardan 
düsülemez. 

 
Türkiye’de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlasma prosedürü 
bulunmamaktadir. Sirketler ilgili yilin hesap kapama dönemini takip eden yilin 1-25 Nisan 
tarihleri arasinda vergi beyannamelerini hazirlamaktadir. Vergi Dairesi tarafindan bu 
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayitlari 5 yil içerisinde incelenerek degistirilebilir. 
 
Gelir Vergisi Stopaji 

 
Kurumlar vergisine ek olarak, dagitilmasi durumunda kar payi elde eden ve bu kar paylarini 
kurum kazancina dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanci sirketlerin 
Türkiye’deki subelerine dagitilanlar hariç olmak üzere kar paylari üzerinden ayrica gelir vergisi 
stopaji hesaplanmasi gerekmektedir. Gelir vergisi stopaji 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 
tarihleri arasinda tüm sirketlerde %10 olarak uygulanmistir. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden 
itibaren, 2006/10731 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile %15 olarak uygulanmaktadir. 
Dagitilmayip sermayeye ilave edilen kar paylari gelir vergisi stopajina tabi degildir. 

 
24 Nisan 2003 tarihinden önce alinmis yatirim tesvik belgelerine istinaden yararlanilan yatirim 
indirimi tutari üzerinden %19,8 vergi tevkifati yapilmasi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapilan 
tesvik belgesiz yatirim harcamalarindan sirketlerin üretim faaliyetiyle dogrudan ilgili olanlarin 
%40’i vergilendirilebilir kazançtan düsülebilir. Yararlanilan tesvik belgesiz yatirim 
harcamalarindan vergi tevkifati yapilmamaktadir. 
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35. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI (devami) 
 

Ertelenmis Vergi 
 

Sirket vergiye esas yasal finansal tablolari ile UFRS’ye göre hazirlanmis finansal tablolari 
arasindaki farkliliklardan kaynaklanan geçici zamanlama farklari için ertelenmis vergi varligi ve 
yükümlülügünü muhasebelestirmektedir. Söz konusu farkliliklar genellikle bazi gelir ve gider 
kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile UFRS’ye göre hazirlanan finansal tablolarda farkli 
dönemlerde yer almasindan kaynaklanmakta olup asagida belirtilmektedir. 
 
Ertelenmis vergi varliklari ve yükümlülüklerinin hesaplanmasinda kullanilan vergi orani %20’dir 
(2010: %20). 
 
Ertelenmis vergiye ve kurumsal vergiye baz teskil eden kalemler asagida belirtilmistir: 

 

Ertelenmis vergi varligi/ (yükümlülügü) 
31 Mart 

2010  
31 Aralik 

2010 
 
Maddi ve maddi olmayan duran varliklar ekonomik 
ömür farklari         (62.226)              (72.197) 
Kullanilmamis izin karsiligi           49.067                36.792  
Kidem tazminati karsiligi           28.098                26.368  
Ikramiye karsiligi         121.824              100.000  
Diger              4.824                  4.677  
        141.587               95.640  

 
 
 
Ertelenmis vergi varligi / (yükümlülügü) hareketleri 

31 Mart 
2011  

31 Mart 
2010 

    
1 Ocak, açilis bakiyesi           95.640                92.640  
Gelir tablosunda muhasebelestirilen ertelenmis vergi 
(gideri) / geliri           22.942               65.332 
Özkaynak altinda muhasebelestirilen ertelenmis 
vergi gideri / (geliri)            23.006                (21.859)  
31 Mart, kapanis bakiyesi        141.587               136.113  

 
Dönem vergi giderinin dönem kari ile mutabakati asagidaki gibidir:  

 
 
 
Vergi karsiliginin mutabakati 

1 Ocak –  
31 Mart 

2011  

1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
    
Vergi öncesi kar      1.078.648            1.332.646  
           
Hesaplanan vergi: %20      215.730            266.529  
    

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi 20.488                    896  
Indirimlerin etkisi -               (3.932) 
Vergi gideri/(geliri) 236.218            263.493  
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36. HISSE BASINA KAZANÇ 
 

UMS 33 “Hisse Basina Kazanç” standardina göre, hisse senetleri borsada islem görmeyen 
isletmeler hisse basina kazanç açiklamak zorunda degildirler. Sirket’in hisseleri borsada islem 
görmediginden dolayi, ekli finansal tablolarda hisse basina kazanç/zarar hesaplanmamistir.  

 
37. ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI 
 
 Sirket’in ana ortagi ile esas kontrolü elinde tutan taraflar sirasiyla TEB Yatirim Menkul Degerler 

A.S. ile Türk Ekonomi Bankasi A.S.’dir (“TEB A.S.”). 
 

 
 Bilanço tarihi itibariyla Sirket’in TEB A.S.’de 264.045 TL (31 Aralik 2010 : 4.555.113 TL) 

tutarinda mevduati bulunmaktadir . 
 
 31 Mart 2011 tarihi itibariyla 47.008 TL ters repo islemi bulunmaktadir. (31 Aralik 2010 : - TL)  
 

Iliskili taraflardan alacaklar 
31 Mart  

2011  
31 Aralik 

2010 
   
BNP Paribas Asset Management         139.590           186.760  
Türk Ekonomi Bankasi A.S.           16.898           167.535  
        156.488          354.295  

 

Iliskili taraflara borçlar  
31 Mart 

2011  
31 Aralik 

2010 
   
BNP Paribas Asset Management.- danismanlik              2.713               2.813  
Türk Ekonomi Bankasi A.S.          144.903             17.804  
        147.616            20.617  

 
Iliskili taraflarla islemler 
 

Iliskili taraflardan gelirler  

1 Ocak- 
31 Mart 

2011  

1 Ocak- 
31 Mart 

2010 
   
Türk Ekonomi Bankasi A.S. Yatirim Fonlari - yönetim 
ücretlerinden kaynaklanan ücret ve komisyonlar       2.303.282            2.648.283  
TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. Yatirim Fonlari - 
yönetim ücretlerinden kaynaklanan ücret ve 
komisyonlar          204.170              188.545  
Türk Ekonomi Bankasi A.S. - mevduattan alinan faiz 
gelirleri           58.084                84.348  
BNP Parvest Turkey Yatirim Fonu -yatirim 
danismanlik geliri         118.297                49.334  
Türk Ekonomi Bankasi A.S. – danismanlik geliri           38.883                36.836  
     2.722.716          3.007.346  
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37. ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI (devami)  
 

Iliskili taraflarla islemler (devami) 
 

Iliskili taraflardan giderler  

1 Ocak– 
31 Mart 

2011  

1 Ocak– 
31 Mart 

2010 
    
TEB Mali Yatirimlar A.S.- danismanlik gideri          (108.473)            (104.981) 
TEB A.S.- acentelik komisyon gideri         (53.909)              (38.767) 
TEB A.S.- saklama bankasi gideri         (25.890)              (23.301) 
TEB A.S. - yatirim fonu giderleri         (34.200)              (11.813) 
TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. - yatirim fonu 
giderleri                 -                        -   
TEB A.S. - IK Hizmet bedeli         (10.395)              (10.395) 
TEB A.S. - Avukatlik Hizmet bedeli         (10.644)                    (88) 
TEB Arval Filo Kiralama A.S. – tasit kira bedeli         (45.248)              (25.168) 
TEB AS -Bilgi Islem isbirligi gideri         (19.700)              (18.545) 
TEB AS -Bilgi islem destek gideri         (13.813)                      -   
TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. - diger 
komisyon giderleri           (3.677)               (8.760) 
TEB A.S. - diger hizmet giderleri           (5.222)              (18.563) 
TEB A.S. -yatirim fonu kampanya gideri                 -                        -   
TEB A.S. -iç denetim gideri                 -                        -   
BNP Paribas Asset Management -komisyon gideri         (10.188)   -  
      (341.359)          (260.381) 

 
  31 Mart 2011 
  Alacaklar  Borçlar 
  Kisa vadeli  Uzun vadeli  Kisa vadeli  Uzun vadeli 

Iliskili taraflarla olan bakiyeler  Ticari  
Ticari 

olmayan  Ticari  
Ticari 

 olmayan  Ticari  
Ticari  

olmayan  Ticari  
Ticari  

olmayan 
                 
BNP Paribas Asset  
Management   

        
139.590  -  -  -  

                 
2.713  -  -  - 

Türk Ekonomi Bankasi A.S.         16.898  -  -  -       144.903  -  -  - 
       156.488  -  -  -       147.616  -  -  - 
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37. ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI (devami)  
 

Iliskili taraflarla islemler (devami) 
 

  31 Aralik 2010 
  Alacaklar  Borçlar 
  Kisa vadeli  Uzun vadeli  Kisa vadeli  Uzun vadeli 

Iliskili taraflarla olan bakiyeler  Ticari  
Ticari 

olmayan  Ticari  
Ticari 

 olmayan  Ticari  
Ticari  

olmayan  Ticari  
Ticari  

olmayan 
                 
BNP Paribas Asset  
Management   186.760  -  -  -   2.813  -  -  - 
Türk Ekonomi Bankasi A.S.   167.535  -  -  -  17.804  -  -  - 
  354.295  -  -  -  20.617  -  -  - 

 

 

 

  1 Ocak – 31 Mart  2011 

Iliskili taraflarla olan islemler  Alimlar  Satislar  
Alinan 
faizler  

Verilen 
faizler 

Kira  
geliri  

Kira 
gideri  

Diger 
gelirler 

Diger 
giderler 

               
Türk Ekonomi Bankasi A.S.  -  -  58.084  - -  -  38.883       (139.574) 
Türk Ekonomi Bankasi A.S. Yatirim 
Fonlari  -  -  -  - -  -  2.303.282 

          
(34.200) 

TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. 
Yatirim Fonlari  -  -  -  - -  -  204.170             - 
TEB Yatirim Menkul Degerler A.S.   -  -  -  - -  -  -      (3.677) 
TEB Mali Yatirimlar A.S.   -  -  -  - -  -  -       (108.473) 
TEB Arval Araç Filo Kiralama A.S.   -  -  -  - -  -  - (45.248)   
BNP Parvest Turkey Yatirim Fonu -
yatirim danismanlik geliri  -  -  -  - -  -  118.297 (10.188)   

  -  -  58.084  - -  -  2.664.632 
        

(341.359) 

  1 Ocak - 31 Mart 2010 

Iliskili taraflarla olan islemler  Alimlar  Satislar  
Alinan 
faizler  

Verilen 
faizler  

Kira 
geliri  

Kira 
gideri  

Diger 
gelirler  

Diger 
giderler 

                 
Türk Ekonomi Bankasi A.S.  -  -  84.348  - -  -  36.836  (109.659) 
Türk Ekonomi Bankasi A.S. Yatirim 
Fonlari  -  -  -  - -  -  

   
2.648.283  (11.813) 

TEB Yatirim Menkul Degerler A.S.  -  -  -  - -  -  188.545  (8.761)- 
TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. 
Yatirim Fonlari  -  -  -  - -  -  -  - 
TEB Mali Yatirimlar A.S.   -  -  -  - -  -  -  (104.982) 
TEB Arval Araç Filo Kiralama A.S.  -  -  -  - -  -  -  (25.168) 
BNP Parvest Turkey Yatirim Fonu -
yatirim danismanlik geliri  -  -  -  - -  -  49.334  - 

  -  -  84.348  - -  -  2.922.998  (260.383) 
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37. ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI (devami)  
 

Iliskili taraflarla islemler (devami) 
 

Sirket, cari dönemde TEB A.S.’den 27.648 TL tutarinda maddi olmayan duran varlik alimi 
yapmistir (1 Ocak – 31 Mart 2010: Sirket, TEB A.S.’den 46.421 TL tutarinda maddi olmayan 
duran varlik alimi yapmistir). 
 
Üst Düzey Yöneticilere Saglanan Faydalar  
 
1 Ocak -31 Mart 2011 tarih leri arasinda Sirket’in yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel 
müdür yardimcilari, direktör ve koordinatörden olusan kilit personeline sagladigi ücret ve benzeri 
kisa vadeli menfaatlerin toplam tutari 524.757 TL’dir (1 Ocak – 31 Mart 2010: 503.878  TL). Bu 
tutarin tamami nakdi menfaatlerden olusmaktadir. 

 
38.  FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI 
 

Sermaye Yönetimi ve Sermaye Yeterliligi Gereklilikleri 
 

Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri: V No:34 sayili Araci Kurumlarin Sermayelerine ve 
Sermaye Yeterliligine Iliskin Esaslar Tebligi’ne (“Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayesini 
tanimlamakta ve yönetmektedir. Portföy yönetim sirketleri için asgari özsermaye tutari 360.000 
TL’dir (31 Aralik 2010: 330.000 TL). 

 
Sirket, 31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla ilgili sermaye yeterlilikleri 
gerekliliklerini yerine getirmektedir. 
 
Finansal Risk Faktörleri 

 
Sirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, faiz riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite 
riskine maruz kalmaktadir. Sirket’in risk yönetimi genel olarak piyasalardaki belirsizligin Sirket 
finansal yapisi üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadir. 

 
Kredi riski 

 
Finansal araçlar karsi tarafin anlasma gereklerini yerine getirememe riskini tasimaktadir. Bu risk, 
kredi derecelendirmelerine basvurmak suretiyle gözlemlenir ve her bir karsi taraf için varolan 
toplam riskin sinirlanmasi ile yönetilir. 

 
Finansal varliklarin kredi kalitesine iliskin açiklamalar 
 
Finansal varliklar, vadesi geçmemis ve deger düsüklügüne ugramamis alacaklardan olusmaktadir. 
31 Mart 2011 tarihi itibariyla Sirket’in vadesi geçen alacagi bulunmamaktadir (31 Aralik 2010 : 
Bulunmamaktadir).  
 
Alacaklarin teminatla güvence altina alinmis kismi bulunmamaktadir. 
 
31 Mart 2011 ve 31 Aralik 2010 itibariyla finansal araç türleri itibariyla maruz kalinan kredi 
riskinin detayi asagidaki gibidir: 
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38.  FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI (devami) 
Kredi riski (devami) 

Finansal araç türleri itibariyla maruz kalinan kredi riskleri   Alacaklar    
  Ticari Alacaklar Diger Alacaklar    

31 Mart  2011  Iliskili Taraf Diger Taraf Iliskili Taraf Diger Taraf 
Bankalardaki 

Mevduat 

Satilmaya Hazir 
Finansal 

Varliklar (**) 
Diger 
(***) 

         
Raporlama tarihi itibariyla maruz kalinan azami kredi riski (*)          156.488       897.239               -                -        6.252.187         7.300.431         47.008  
         - Azami riskin teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi                  -                -                -                -                   -                         -                  -   
         

A. Vadesi geçmemis ya da deger düsüklügüne ugramamis finansal 
varliklarin net defter degeri  

 

        156.488       897. 239              -                -        6.252.187  
               

7.300.431  
        

47.008  
         

B. Kosullari yeniden görüsülmüs bulunan, aksi takdirde  
vadesi geçmis veya deger düsüklügüne ugramis sayilacak finansal 
varliklarin defter degeri  - - - - - - - 
         
C. Vadesi geçmis ancak deger düsüklügüne ugramamis  
varliklarin net defter degeri  - - - - - - - 
- teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - - - 
   - - - - - - 
D. Deger düsüklügüne ugrayan varliklarin net defter degerleri  - - - - - - - 
- Vadesi geçmis (brüt defter degeri)  - - - - - - - 
   - Deger düsüklügü (-)  - - - - - - - 
   - Net degerin teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - -  
- Vadesi geçmemis (brüt defter degeri)  - - - - - - - 
  - Deger düsüklügü (-)  - - - - - - - 
  - Net degerin teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - - - 
         
E. Bilanço disi kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - - 
         

(*)     Tutarin belirlenmesinde, alinan teminatlar gi bi, kredi güvenilirliginde artis saglayan unsurlar dikkate alinmamistir. 
(**)   Satilmaya hazir finansal varliklarin 6.016.314 TL tutarindaki kismi devlet tahvillerinden olusmaktadir. 
(***)Ters repo islemlerinden alacaklardan olusmaktadir. 
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38.  FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI (devami) 
Kredi riski (devami) 

Finansal araç türleri itibariyla maruz kalinan kredi riskleri   Alacaklar    
  Ticari Alacaklar Diger Alacaklar    

31 Aralik 2010  Iliskili Taraf Diger Taraf Iliskili Taraf Diger Taraf 
Bankalardaki 

 Mevduat  

Satilmaya Hazir 
Finansal 

Varliklar (**) 
Diger 
(***) 

         
Raporlama tarihi itibariyla maruz kalinan azami kredi riski (*)      354.295       971.128                -                 -        9.303.235  3.332.541                -   
         
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - - - 
         
A. Vadesi geçmemis ya da deger düsüklügüne ugramamis finansal 
varliklarin net defter degeri      354.295       971.128                -                 -        9.303.235  

               
3.332.541   

         

B. Kosullari yeniden görüsülmüs bulunan, aksi takdirde  
vadesi geçmis veya deger düsüklügüne ugramis sayilacak finansal 
varliklarin defter degeri  - - - - - - - 
         
C. Vadesi geçmis ancak deger düsüklügüne ugramamis  
varliklarin net defter degeri  - - - - - - - 
- teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - - - 
         
D. Deger düsüklügüne ugrayan varliklarin net defter degerleri  - - - - - - - 
- Vadesi geçmis (brüt defter degeri)  - - - - - - - 
   - Deger düsüklügü (-)  - - - - - - - 
   - Net degerin teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - - - 
- Vadesi geçmemis (brüt defter degeri)  - - - - - - - 
  - Deger düsüklügü (-)  - - - - - - - 
  - Net degerin teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi  - - - - - - - 
         
E. Bilanço disi kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - - 
         

(*)    Tutarin belirlenmesinde, alinan teminatlar gibi, kredi güvenilirliginde artis saglayan unsurlar dikkate alinmamistir. 
(**)  Satilmaya hazir finansal varliklarin 3.600.210  TL tutarindaki kismi devlet tahvillerinden olusmaktadir. 
(***)Ters repo islemlerinden alacaklardan olusmaktadir. 
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38.  FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI 
(devami) 
 
Likidite Riski 
 
Likidite riski esas olarak müsterilerin Sirket’e olan yükümlülüklerini anlasma kosullari 
çerçevesinde yerine getirememe ihtimalinden dogmaktadir. 
 
Asagidaki tablo 31 Mart 2011 tarihi itibariyla Sirket’in varlik ve yükümlülüklerinin bilanço 
tarihinde kalan vadeleri baz alinarak ilgili vade gruplamalarina göre dagilimini göstermektedir. 
 

  31 Mart 2011 
  1 aya kadar 1-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 yil 1 yil üzeri Dagitilmamis Toplam 
        
Nakit ve nakit benzerleri     6.300.617                 -                  -                  -                  -                         -       6.300.617  
Finansal yatirimlar       205.924      127.693       131.541    1.739.828    4.017.253         1.078.192      7.300.431  
Ticari alacaklar     1.053.727  - - - - -    1.053.727  
Diger dönen varliklar         21.189         90.451        67.358         59.109                97  -        238.204  
Diger alacaklar                    -    -                 -                   -                   -                 2.579             2.579  
Maddi duran varliklar                    -                  -                  -                   -                   -             111.790         111.790  
Maddi olmayan duran varliklar                   -                  -                  -                  -                  -              486.854         486.854  
Ertelenmis vergi varligi                   -                  -                  -                  -                   -              141.587        141.587  
        
Toplam varliklar    7.581.457      218.144       198.899    1.798.937    4.017.350         1.821.002    15.635.790  
        
Ticari borçlar  192.847 - - 40.606 - - 233.453 
Diger borçlar  182.847 - - - - - 182.847 
Dönem kari vergi yükümlülügü 233.890 - - - - - 233.890 
Çalisanlara saglanan faydalara 
iliskin karsiliklar - 500.000 - - 109.121 385.827 994.948 
Diger yükümlülükler 13.500 17.040 - - - - 30.540 
         
Toplam yükümlülükler 623.084 517.040 - 40.606 109.121 385.827 1.675.678 
         
Net likidite fazlasi / (açigi) 6.958.373 (298.896) 198.899 1.758.331 3.908.229 1.435.175 13.960.112 

        

        
  31 Aralik 2010 
  1 aya kadar 1-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 yil 1 yil üzeri Dagitilmamis Toplam 
         
Toplam varliklar 10.667.379 270.238 41.279 150.275 1.483.239 2.178.030 14.790.440 
         
Toplam yükümlülükler 426.449 23.383 300.388 500.000 14.714 315.801 1.580.735 
         
Net likidite fazlasi / (açigi) 10.240.930 246.855 (259.109) (349.725) 1.468.525 1.862.229 13.209.705 

 
Asagidaki tablo, Sirket’in türev niteliginde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade 
dagilimini göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi 
gereken en erken tarihler esas alinarak hazirlanmistir.  
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38.  FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI 
(devami) 
 
Likidite Riski (devami)  
 

             
31 Mart 2011 
 
 
Sözlesme uyarinca vadeler Defter Degeri 

Sözlesme 
uyarinca nakit 

çikislar toplami 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kisa (I) 

3-12  
ay arasi (II) 

1-5 yil  
arasi (III) 

5 yildan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan       
  finansal yükümlülükler - - - - - - 
       

Ticari borçlar 
                     

233.453  
                   

233.453  
                   

192.847  
                       

40.606  
                                 

-    -  
Ikramiye karsiligi              609.121                 609.121  500.000   - 109.121                  -   
Diger yükümlülükler                 30.540                    30.540          30.540                     -                   -    -  

 
31 Aralik 2010 
 
 
Sözlesme uyarinca vadeler Defter Degeri 

Sözlesme 
uyarinca nakit 

çikislar toplami 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kisa (I) 

3-12  
ay arasi 

(II) 
1-5 yil  

arasi (III) 
5 yildan  

uzun (IV) 
       
Türev olmayan       
  finansal yükümlülükler - - - - - - 
       
Ticari borçlar             57.742                57.742        28.313         14.715       14.714   -  
Ikramiye karsiligi           500.000             500.000                 -        500.000                 -                  -   
Diger yükümlülükler             29.648               29.648       29.648                  -                  -    -  

 
Kur Riski 
 
Dövize dayali varliklar Sirket’in kur riskine maruz kalmasina sebebiyet vermektedir. 31 Mart 
2011 ve 31 Aralik 2010 tarihleri itibariyla Sirket’in dövize dayali yükümlülügü 
bulunmamaktadir. 
 
 
 
31 Mart 2011 

TL Karsiligi 
(Fonksiyonel  
para birimi)  EUR  

 
Finansal Yatirimlar 

 
- 

  
- 

Ticari alacaklar  139.590  63.985 
 139.590  63.985 
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38.  FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI 
(devami) 
 
Kur Riski (devami) 
 
 
 
31 Aralik 2010 

TL Karsiligi 
(Fonksiyonel  
para birimi)  EUR  

 
Finansal yatirimlar 

 
- 

  
- 

Ticari alacaklar  186.760  91.145 
 186.760  91.145 
 
Sirket, Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadir. 
 
Asagidaki tablo Sirket’in Euro kurlarindaki %10’luk artisa ve azalisa olan duyarliligini 
göstermektedir. %10’luk oran, yönetimin döviz kurlarinda bekledigi olasi degisikligi ifade 
etmektedir. Duyarlilik analizi sadece yil sonundaki açik yabanci para cinsinden parasal kalemleri 
kapsar ve söz konusu kalemlerin yil sonundaki %10’luk kur degisiminin etkilerini gösterir. 
 

     Kar / Zarar   Özkaynaklar 

  
  

 Yabanci 
paranin    

 Yabanci 
paranin    

 Yabanci 
paranin    

 Yabanci 
paranin  

 
31 Mart 2011   

 deger 
kazanmasi    

 deger 
kaybetmesi    

 deger 
kazanmasi    

 Deger 
kaybetmesi  

                
Euro'nun TL karsisinda % 10 deger kazanmasi / kaybetmesi halinde 

Euro net varlik / yükümlülük  13.959  (13.959)  -  - 

Euro riskinden korunan kisim (-)  -  -  -  - 
Euro net etki   13.959  (13.959)  -  - 

 

     Kar / Zarar   Özkaynaklar 

  
  

 Yabanci 
paranin    

 Yabanci 
paranin    

 Yabanci 
paranin    

 Yabanci 
paranin  

 
31 Aralik 20 10   

 deger 
kazanmasi    

 deger 
kaybetmesi    

 deger 
kazanmasi    

 Deger 
kaybetmesi  

                
Euro'nun TL karsisinda % 10 deger kazanmasi / kaybetmesi halinde 

Euro net varlik / yükümlülük  18.676  (18.676)  -  - 

Euro riskinden korunan kisim (-)  -  -  -  - 
Euro net etki   18.676  (18.676)  -  - 
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38. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DÜZEYI 
(devami) 

 
Faiz Riski 
 
Sirket faiz oranlarinda meydana gelen degisimlerin finansal tablolarin degerini etkileme olasiligi 
sebebiyle faiz riskiyle karsi karsiyadir.  
 

  Faiz orani duyarliligi 
 
Sirket’in faiz oranina duyarli finansal araçlarinin dagilimi asagidaki gibidir: 

 

Sabit Faizli Araçlar    
31 Mart 

2011  
31 Aralik 

2010 
       
Finansal varliklar   Satilmaya hazir finansal varliklar  6.016.314  1.589.521 
        
Finansal yükümlülükler    -  - 

 
Asagidaki duyarlilik analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan araçlarin maruz kaldigi faiz 
orani riskleri baz alinarak belirlenmistir. Sirket yönetimi, faiz oranlarinda %1’lik bir dalgalanma 
beklemektedir.  
 
Raporlama tarihinde faiz oranlarinda %1’lik bir düsüs/yükselis olmasi ve diger tüm degiskenlerin 
sabit tutulmasi durumunda: 
 
31 Mart 2011 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan yüksek olsaydi ve diger 
tüm degiskenler sabit kalsaydi, degisimin kar/zarari etkilemeksizin dogrudan özkaynaklara olan 
etkisi nedeniyle özkaynaklar 59.567 TL daha düsük olacakti (31 Aralik 2010: 15.738 TL daha 
düsük olacakti). 
 
31 Mart 2011 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan düsük olsaydi ve diger 
tüm degiskenler sabit kalsaydi, degisimin kar/zarari etkilemeksizin dogrudan özkaynaklara olan 
etkisi nedeniyle özkaynaklar 60.771 TL daha yüksek olacakti (31 Aralik 2010: 16.056 TL daha 
yüksek olacakti). 
 
Piyasa Riski 
 
31 Mart 2011 tarihi itibariyla IMKB Hisse Senedi Piyasasi Endeksleri’nde %10’luk bir 
artis/azalis olmasi ve diger tüm degiskenlerin sabit kaldigi varsayimiyla hisse senetlerinin rayiç 
degerinde ve özkaynaklardaki degisim sirasiyla 107.819 TL / (107.819) TL olacakti (31 Aralik 
2010:152.517 TL / (152.517) TL). 
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39.  FINANSAL ARAÇLAR (devami) 
 
Finansal araçlarin gerçege uygun degeri 

 
 
Finansal Araç Kategorileri 

 31 Mart  
2011 

 31 Aralik 
2010 

     
Finansal varliklar     

    Nakit ve nakit benzerleri             6.300.617       9.303.705  
    Satilmaya hazir finansal varliklar              7.300.431        3.332.541 

Ticari Alacaklar              1.053.727   1.325.423 
     
Finansal yükümlülükler                  

    Ticari borçlar                233.453   57.742 
    Ikramiye karsiliklari               609.121           500.000  
    Diger yükümlülükler                 30.540             29.648  

 
Finansal varliklarin ve yükümlülüklerin gerçege uygun degeri asagidaki gibi belirlenir: 
 
• Birinci seviye: Finansal varlik ve yükümlülükler, birbirinin ayni varlik ve yükümlülükler 
için aktif piyasada islem gören borsa fiyatlarindan degerlenmektedir. 
 
• Ikinci seviye: Finansal varlik ve yükümlülükler, ilgili varlik ya da yükümlülügün birinci 
seviyede belirtilen borsa fiyatindan baska direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen 
fiyatinin bulunmasinda kullanilan girdilerden degerlenmektedir. 
 
• Üçüncü seviye: Finansal varlik ve yükümlülükler, varlik ya da yükümlülügün gerçege 
uygun degerinin bulunmasinda kullanilan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan 
girdilerden degerle nmektedir.  
 
Makul deger, bir finansal aracin zorunlu satis ya da tasfiyesi haricinde, cari bir islemde istekli 
taraflar arasindaki alim-satima konu olan fiyatini ifade eder. Kote edilmis piyasa fiyati, sayet 
varsa, bir finansal aracin makul degerini en iy i yansitan degerdir. 

 
Finansal aracin tahmini makul degeri, Sirket tarafindan mevcut piyasa bilgisi ve uygun degerleme 
metodolojileri kullanilarak belirlenmistir. 
 
Gerçege uygun degerleriyle gösterilen finansal varlik ve yükümlülüklerin seviye siniflamalar i 
asagidaki gibidir: 
 
   Raporlama tarihi itibariyla gerçege uygun deger seviyesi  
Finansal varliklar 31 Mart  2011  Seviye 1  Seviye 2  Seviye 3 
        
Satilmaya hazir 

finansal varliklar 7.094.504  7.094.504  -  - 
Devlet iç borçlanma 

senetleri 6.016.314  6.016.314  -  - 
Borsaya kote hisse 

senedi 1.078.190  1.078.190  -  - 
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39.  FINANSAL ARAÇLAR (devami) 
 
Finansal araçlarin gerçege uygun degeri (devami) 

 
   Raporlama tarihi itibariyla gerçege uygun deger seviyesi  
Finansal varliklar 31 Aralik 2010  Seviye 1  Seviye 2  Seviye 3 
        
Satilmaya hazir 

finansal varliklar 3.114.686  3.114.686  -  - 
Devlet iç borçlanma 

senetleri 1.589.521  1.589.521  -  - 
Borsaya kote hisse 

senetleri 1.525.165  1.525.165  -  - 
 
Gerçege uygun deger farki gelir tablos una yansitilan finansal varliklar disindaki finansal 
varliklarin ve finansal yükümlülüklerin gerçege uygun degerlerinin tahmini için asagidaki yöntem 
ve varsayimlar kullanilmistir: 
 
Finansal Varliklar 
 
Nakit ve nakit benzeri degerler ve diger finansal varliklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile 
gösterilen finansal varliklarin gerçege uygun degerlerinin kisa vadeli olmalari ve muhtemel 
zararlarin önemsiz miktarda olabilecegi düsünülerek defter degerlerine yaklastigi 
öngörülmektedir.  

 
Finansal Yükümlülükler 
 
Kisa vadeli olmalari sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçege uygun degerlerinin defter 
degerlerine yaklastigi varsayilmaktadir. 

 
40. BILANÇO TARIHINDEN SONRAKI OLAYLAR 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar bulunmamaktadir. 

 
41. FINANSAL TABLOLARI ÖNEMLI ÖLÇÜDE ETKILEYEN YA DA FINANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABILIR VE ANLASILABILIR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKEN DIGER HUSUSLAR  
 
Finansal tablolarin önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolarin açik, yorumlanabilir ve 
anlasilabilir olmasi açisindan açiklanmasi gereken bir husus bulunmamaktadir. 
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42. DIGER KAPSAMLI GELIRLER 
 

 
 
Satilmaya hazir finansal varliklar 

 1 Ocak-  
31 Mart 

2011 

 1 Ocak –  
31 Mart 

2010 
     
Dönem içerisinde devlet iç borçlanma senetlerinden 
elde edilen kazanç/(kayip) 

 
        (34.690) 

 
             22.851  

Dönem içerisinde Parvest Turkey Yatirim Fonu’ndan 
elde edilen kazanç/(kayip) 

 
                  -               60.097  

Dönem içerisinde Borsaya Kote hisse senetlerinden 
elde edilen kazanç 

 
        (60.369)               16.500  

Satilmaya hazir yatirimlarin satisindan kaynaklanan 
kazanç/kaybin gelir tablosuna transferi 

 
        (19.970)                 9.844  

Diger kapsamli gelir (vergi öncesi)          (115.029)             109.292  
     
Diger kapsamli gelir kalemlerine iliskin vergi 
gideri/geliri 

 
          23.006   (21.858) 

     
Dönem içerisindeki diger kapsamli gelir, vergi 
sonrasi 

 
       (92.023)  87.434 

 
 


