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ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
Özet finansal durum tablosu (Bilanço) 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)) 
 
 

İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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  Bağımsız Bağımsız 
  Denetimden Denetimden 
  Geçmemiş Geçmiş 
 Dipnot 

referansları 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
    
Varlıklar    
    
Dönen varlıklar  134.841.429 148.229.029 
    
Nakit ve nakit benzerleri 6 16.753.103 18.180.237 
Ticari alacaklar 10 51.570 51.713 
Peşin ödenmiş giderler 9 163.401 99.804 
Diğer dönen varlıklar 14 117.873.355 129.897.275 

    
Duran varlıklar  1.567.419 1.577.875 
    
Finansal yatırımlar 7 639.817 639.817 
Ticari alacaklar  171.750 171.750 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 10 171.750 171.750 
Maddi duran varlıklar (net) 13 23.444 16.813 
Ertelenmiş vergi varlığı 17 732.408 749.495 
    
Toplam varlıklar  136.408.848 149.806.904 
    
Kaynaklar    
    
Kısa vadeli yükümlülükler  117.577.663 131.045.897 
    
Ticari borçlar 11 314.163 788.697 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar  73.605 49.162 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  240.558 739.535 
Diğer borçlar 12 116.965.605 129.862.060 
   -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  116.965.605 129.862.060 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  8 112.131 57.420 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 8 60.000 220.000 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 125.764 117.720 
    
Uzun vadeli yükümlülükler  258.729 241.589 
    
Ticari borçlar 11 171.750 171.750 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  171.750 171.750 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 8 86.979 69.839 
    
Özkaynaklar  18.572.456 18.519.418 
    
Ödenmiş sermaye 16 22.000.000 22.000.000 
Sermaye düzeltmesi farkları 16 7.535.686 7.535.686 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler    

-Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları 16   
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 16 100.076 100.076 
Geçmiş yıllar karları/ (zararları) 16 (11.116.344) (10.351.285) 
Net dönem karı/ (zararı) 16 53.038 (765.059) 
    
Toplam kaynaklar  136.408.848 149.806.904 
 
 
 



ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 
Özet kar veya zarar ve diğer kapsaplı gelir tablosu 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)) 
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  Bağımsız Bağımsız 
  denetimden denetimden 
  geçmemiş geçmemiş 
 

Dipnot 
referansları 

1 Ocak - 
31 Mart 

2015 

1 Ocak - 
31 Mart 

2014 
    
Hasılat  726.917 173.362 
Satıştan iadeler (-)  (156.118) - 
    
Brüt kâr/(zarar)  570.799 173.362 
    
Genel yönetim giderleri (-)  (733.569) (541.510) 
Pazarlama giderleri (-)  (170.027) (62.218) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler  448.589 125.298 
Esas faaliyetlerden diğer giderler  (45.667) (2.368) 
    
Esas faaliyet kârı/(zararı)  70.125 (307.436) 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)  70.125 (307.436) 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)  (17.087) 60.344 
   - Dönem vergi gideri  - - 
   - Ertelenmiş vergi geliri 17 (17.087) 60.344 
    
Sürdürülen faaliyetler dönem kârı/(zararı)  53.038 (247.092) 
    
Dönem kârı/(zararı)  53.038 (247.092) 
    
Diğer kapsamlı gelir  - - 

-Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya 
sınıflandırma kazançları kayıpları  - - 

    
Toplam kapsamlı gelir  53.038 (247.092) 
 
 



ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
Özet nakit akış tablosu  
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) 
 
 

İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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 Dipnot 

referansları 
31 Mart 

2015 
31 Mart 

2014 
    
Faaliyetlerden sağlanan nakit akışları:    
Dönem Zararı  53.038 (247.092) 
    
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  (202.519) (177.316) 
    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 13 2.534 2.773 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  (134.816) 5.385 
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 17 (17.087) (60.344) 
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (53.150) (125.130) 
    
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler  (1.194.909) 248.447 
    
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklarda artış/azalış  - - 
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  143 88.436 
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda artış/azalış  11.960.323 - 
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  (474.534) 391.410 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  (12.680.841) - 
İşletme Sermayesinde gerçekleşendiğ artış/azalışla ilgili düzeltmeler  - (231.399) 
    
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları  - - 
    
Vergi ödemeleri/iadeleri  - - 
Diğer nakit girişleri/çıkışları  - - 
    
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit  (1.344.390) (175.961) 
    
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları:    
    
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit 

çıkışları 13 (9.165) - 
    
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (9.165) - 
    
Sermaye artışı  - 10.000.000 
Alınan Faiz  - 125.306 
    
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit  - 10.125.306 
    
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki net  artış/ azalış  (1.353.555) 9.949.345 
    
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 6 18.051.732 1.440.890 
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 6 16.698.177 11.390.235 
 



ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 
 

31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap döneme ait  
özkaynak değişim tablosu  
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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   Sermaye Kardan    
   düzeltmesi Ayrılan    
 Dipnot Ödenmiş enflasyon Kısıtlanmış Geçmiş yıllar Net dönem Toplam 
 referansları sermaye farkı Yedekler Zararları zararı Özkaynak 
        
1 Ocak 2015  22.000.000 7.535.686 100.076 (10.351.285) (765.059) 18.519.418 
        
Sermaye artırımı (nakden)  - - - - - - 
Geçmiş yıllar karlarına transferler 16 - - - (765.059) 765.059 - 
Net dönem karı /zararı 16 - - - - 53.038 53.038 
Diğer kapsamlı gelir  - - - - - - 
        
31 Mart 2015  22.000.000 7.535.686 100.076 (11.116.344) 53.038 18.572.456 
        
        
1 Ocak 2014  5.000.000 7.535.686 100.076 (9.113.443) (1.237.842) 2.284.477 
        
Sermaye artırımı  10.000.000 - - - - 10.000.000 
Geçmiş yıllar karlarına transferler 16 - - - (1.237.842) 1.237.842 - 
Net dönem karı /zararı 16 - - - - (247.092 (247.092) 
Diğer kapsamlı gelir  - - - - - - 
        
31 Mart 2014  15.000.000 7.535.686 100.076 (10.351.285) (247.092) 12.037.385 

 
 
 



ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar  
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)) 
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1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 
 
Genel 
 
ING Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), Üniversal Menkul Değerler A.Ş. ünvanı ile 1991 
yılında kurulmuş olup ünvanı ING Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak belirlenmiş ve esas 
sözleşmesi bu yönde tadil edilmiştir. Şirketin esas sözleşmesi ve yeni ünvanı 27 Mayıs 2009 tarihinde 
Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 1 Haziran 2009 tarih ve 253 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan 
edilmiştir. 
 
Şirket Yönetim Kurulu 24 Ocak 2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında öngörülen 
faaliyet hacmine ve karlılığa ulaşılamaması nedeniyle Şirket’in faaliyetlerinin geçici olarak 
durdurulmasına karar vermiştir. Bu yönetim kurulu kararı neticesinde faaliyetlerin geçici olarak 
durdurulması talebi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na 24 Şubat 2012 tarihinde başvurulmuş 
ve bu talep kabul edilerek 2 Mart 2012 tarihinde şirket faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Bu 
geçici durdurma sonrasında bu defa Şirket sermayesinde 1.999.600 TL nominal tutarlı 19.996 payı 
olan ING UK Holdings Limited’in sahip olduğu payların ING Bank A.Ş.’ye devrine izin verilmesine 
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından 12 Temmuz 2012 tarihinde kabul edilmiştir. Yeni ortaklık yapısına ilişkin pay devirleri 15 
Ağustos 2012 tarihinde gerçekleşmiştir.  Bu pay devri sonrasında ING Menkul Değerler A.Ş.’nin 
sermayesi 2.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımı sonrası ING Bank A.Ş. 
hisse oranı %99,992 olmuştur.  Sermaye artışı ödemesi 15 Kasım 2012 tarihinde yapılmış olup, söz 
konusu sermaye artışı 7 Aralık 2012 tarih ve 8210 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
edilmiştir. 
 
ING Menkul Değerler A.Ş.’nin alım satıma aracılık yetki belgesi kapsamında yeniden faaliyete geçme 
ve sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunma 
başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Ocak 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Şirket 2013 
yılının ikinci yarısından itibaren tekrardan faaliyetlerine başlamıştır. 
 
Şirket, türev araçların alım satımına aracılık işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla T.C. 
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na yetki belgesi müracaatında bulunmuştur. T.C. Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yayımlamış olduğu bültende şirketin; 
vadeli işlem ve opsiyon piyasası'nda faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık 
yetki belgesi başvurusu olumlu sonuçlandırılmıştır. Şirket; BİST VİOP işlemlerine 5 Ağustos 2013 
tarihinden itibaren başlamıştır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Kasım 2013 tarih ve 32992422-205.04.02-1779-11822 sayılı yazısı 
ile, Şirket’in ING BANK A.Ş. İle acentelik tesisi talebi başvurusu 15 Kasım 2013 tarihi itibari ile  
olumlu karşılanmıştır. 
 
Şirket’in 27 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 5.000.000 TL (Beş 
milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL 
(On beş milyon Türk Lirası)’na artırılmasına ve söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak Şirket’in 
Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinin tadil edilmesi onaylanmıştır. 
 
Şirket’in 17 Ekim 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısın’da şirket sermayesinin 
15.000.000,00 (On Beş milyon Türk Lirası) TL’den 22.000.000 (Yirmiiki milyon Türk Lirası)TL’ye 
çıkarılmasına karar verilmiştir. En son gerçekleşen sermaye ödemesi 17 Ekim 2014 tarihinde yapılmış 
olup, sermaye artışı 7 Kasım 2014 tarih 8210 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.  
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1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 
 
Şirket Yönetim Kurulunun 17 Aralık 2014 tarih ve 30 sayılı kararına istinaden; Şirket’in Borsa 
İstanbul A.Ş. bünyesinde kurulu bulunan Borçlanma Araçları Piyasasında (Repo Ters Repo Pazarı-
Kesin Alım Satım Pazarı-Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı) işlem yapmak üzere Borsa İstanbul 
A.Ş.’ ye yapmış olduğu müracaat 28 Ocak 2015 tarihinde olumlu karşılanmıştır. 
 
Şirket’in 24 Aralık 2014 tarihinde SPK’ya yapmış olduğu başvuru sonucunda Şirket ortaklarından 
Tankut Taner Çelik’in paylarının Barbaros Uygun’a devredilmesi 10 Şubat 2015 tarihinde gelen yazı 
ile onaylanmış olup Şirket’in ortaklık yapısı değişmiştir. 
 
Şirket’in kayıtlı adresi “Reşit Paşa Mah, Eski Büyükdere Cad.No:8 Kat:11 34467 Sarıyer / İstanbul’dur. 
 
Şirket personel sayısı 31 Mart 2015 tarihi itibariyle 18 kişidir (31 Aralık 2014: 18 kişi). 
 
Bu finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan 2015 tarihli toplantısında 
onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve düzenleyici kuruluşların finansal tabloları değiştirme yetkisi 
bulunmaktadır. 
 
Faaliyet konusu 
 
Şirket’in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri 
temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası 
kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. 
 
Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla 
yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak ve izin verilen yan hizmetleri sunmaktır.  
 
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
A. Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Uygulanan muhasebe standartları 
 
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na 
(TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlar ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. 
 
İlişikteki finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, 
KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz 
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. 
 
Netleştirme 
 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi 
veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş 
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal durum tablosunda (bilanço) net değerleri ile 
gösterilirler. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
İşletmenin Sürekliliği 
 
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. 
 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) 
uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları bu 
karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 
Kullanılan Para Birimi 
 
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in 
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden 
ifade edilmiştir. 
 
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz 
konusu TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak 
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında 
isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak 
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler  
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde 
önemli bir değişikliği olmamıştır. 
 
Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler 
 
31 Mart 2015 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve 
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı 
olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
31 Mart 2015 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan 
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş 
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
i) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme 

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal 
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. 
TFRS 9’da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe 
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin 
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin 
kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. 
Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

TMS 16 ve TMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması 
yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade 
etmektedir. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan 
duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun 
olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır. Bu değişiklikler 1 
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  

TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi 

Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar 
için TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. 
Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde 
edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın 
erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yatırımcı işletmenin iştirakine veya iş ortaklığına yaptığı varlık satışı veya katkısı (TFRS 10 ve 
TMS 28’de değişiklikler) 

Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki 
çelişkiyi ele almaktadır. Değişiklikler transfer edilen varlıkların TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
standardındaki “iş” tanımına uyması haline bütün kazancın muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. 
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Bireysel finansal tablolarda özkaynak yöntemi (TMS 27’de değişiklikler) 

Değişiklikler özkaynak yönteminin bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir ve bu 
uygulama sadece iştirak ve iş ortaklıkları için değil bağlı ortaklıklar için de geçerlidir. Bu değişiklikler 
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

Açıklama insiyatifi (TMS 1’de değişiklik) 

Bu dar kapsamlı değişiklik, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardını önemli ölçüde 
değiştirmek yerine, TMS 1’de sunulan gereklilikleri açıklığa kavuşturmaktadır. Değişiklikler çoğu 
durumda TMS 1’deki ifadelerin aşırı kuralcı yorumlamalarına yanıt vermektedir. Değişiklikler şu 
konulara açıklık getirmektedir: önemlilik seviyesi, dipnotların sıralaması, alt toplamlar, muhasebe 
standartları ve açılımlar. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerlidir. Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yatırım işletmeleri: Konsolidasyon muafiyetinin uygulanması (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’e 
yapılan değişiklikler)  

Değişiklikten önce, yatırım ile alakalı servis sağlayan bağlı ortaklıkların nasıl muhasebeleştirileceği 
açık değildi. Değişikliğin sonucunda, ara seviyedeki yatırım işletmelerin konsolide edilmesine izin 
verilmemektedir. Buna bağlı olarak bir yatırım işletmesinin iç yapısı ara seviyedeki işletmeleri 
kullanırsa, finansal tablolar yatırım performansı hakkında daha az ayrıntılı bilgi sağlayacaktır – 
örneğin temel alınan yatırım portfoyünü oluşturan yatırımların gerçeğe uygun değerleri ve 
yatırımlardan elde edilen nakit akışları hakkında daha az ayrıntı. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Uygulamadaki standartlar için yayınlanan ‘UFRS’de Yıllık İyileştirmeler – 2012-2014 Dönemi’ 
aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliğin Şirket’in 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi 

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 
 
Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık gruplarının) elden çıkarılması yöntemini değiştirdikleri 
ve bu varlıkların dağıtım amaçlı elde tutulan varlık kriterine artık uymadığı durumlarda TFRS 5 
gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır.  
 
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar 
 
TFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal 
durum tablosu dışı bırakıldığı durumlardaki hizmet anlaşmalarının bu standardın gerekli kıldığı 
açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. TFRS 7 
aynı zamanda Açıklamalar: Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (TFRS 7’de değişiklikler) 
tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir.  
 
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
 
TMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya 
devlet tahvillerinin, faydaların ödeneceği para birimi ile aynı olması konusuna açıklık getirecek 
şekilde değiştirilmiştir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama 
 
TMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, 
bu açıklamaların “ara dönem raporlamanın başka bölümlerinde” sunulabileceği konusuna açıklık 
getirmek üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem finansal raporlara gönderme yaparak finansal 
raporlamanın başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu bilgiler açıklanabilir.  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat raporlama dönemi içinde henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ 
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK 
tarafından yayımlanan fakat hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya 
UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Şirket, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli 
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve TFRS 9, TFRS 7 ve TMS 39’daki 
değişiklikler – UFRS 9 (2013) 

UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve TMS 39 ve TFRS 7’deki 
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak 
işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için TMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini 
uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart 
UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. 
UFRS 9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlülük tarihi 1 Ocak 2018 olarak 
belirlenmiştir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir. 

UFRS 9 Finansal Araçlar (2014) 

Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda 
yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması 
için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve 
ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları 
içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda TMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve 
bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 
standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, standardın 
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları  

UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK 
projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için 
geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir Standart yayımlamıştır. Bu Standart ilk kez 
UFRS uygulayacak işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre 
muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde 
muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu Standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
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UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler 

Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Amerika Birleşik Devletleri 
Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri‟nde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan 
sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın 
muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca 
muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun 
değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 
1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

Mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki 
gibidir: 
 
Gelir Kaydedilmesi 
 
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket 
mali tablolarına yansımasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe 
uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Gelirler Şirket’ in kendine ait menkul 
kıymetlerin satışından ve müşterilerinin alım satım işlemlerine aracılık hizmetinden elde ettiği 
komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması 
durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli 
faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark 
tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir. 
 
Stok Değerlemesi 

 
Yoktur. 
 
Maddi Duran Varlıklar 
 
Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın 
alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle 
gösterilmektedir. Sabit kıymetler doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir 
şekilde amortismana tabi tutulmuştur.  
 
Sabit kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıdadır: 
 
 
Cinsi 

31 Mart 2015 
Oran (%) 

31 Aralık 
2014 Oran 
(%) 

   
Demirbaş 20-33 20-33 
Diğer Maddi Duran Varlıklar 20 20 

 
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının 
karşılaştırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir. 
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Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte 
genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir. 

 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Yoktur. 
 
Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya 
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri 
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, 
satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük 
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının 
olduğu en düşük seviyede gruplanır.  
 
Kiralama İşlemleri 
 
Şirketin finansal ve operasyonel kiralama işlemi bulunmamaktadır. Operasyonel kiralama işlemleri ise 
aşağıdaki şekilde muhabeleştirilmektedir.  
 
Borçlanma Maliyetleri 
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda 
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma 
maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir 
tablosuna kaydedilmektedir. 
 
Şirketin özellikli varlıklarla ilgili olarak cari dönem ve önceki dönemde aktifleştirdiği borçlanma 
maliyeti yoktur. 
 
Finansal Araçlar 
 

 (i)  Finansal varlıklar  
 
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden 
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan 
ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, 
yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan 
bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

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

kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak 
sınıflandırılır.  
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2. Mali tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

 Etkin faiz yöntemi 
 

 Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamını, 
ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 

 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal 
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.  
 
a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde 
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği 
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak 
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer 
farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, 
dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 
 
b) Satılmaya hazır finansal varlıklar 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) 
alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal 
varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun 
değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir 
piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal 
varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür 
varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. 
İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki 
tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak 
sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki 
dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen 
bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda 
iptal edilebilir. 
 
c) Krediler ve alacaklar 
 
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti 
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.  
 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya 
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin 
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.  
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2. Mali tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve 
söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen 
gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer 
düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı 
oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı, gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının 
finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter 
değeri arasındaki farktır. 
 
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün 
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. 
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. 
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  
 
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve 
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal 
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda 
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir. 
 
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana 
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
 

 Nakit ve nakit benzerleri 
 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 
1 ay veya 1 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği 
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.  
 
(ii) Finansal yükümlülükler 
 
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm 
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal 
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe 
politikaları aşağıda belirtilmiştir. 
 
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  
 
a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle 
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden 
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir 
tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen 
faiz tutarını da kapsar. 
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2. Mali tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
b) Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun 
değerleriyle muhasebeleştirilir.  
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. Etkin faiz 
yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.  
 
Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir 
zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal 
yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
(iii) Türev finansal araçlar 
 
Yoktur. 
 
Kur Değişiminin Etkileri 
 
Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na 
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden 
kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır.  
 
Hisse başına kar / zarar 
 
Hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi 
ile tespit edilir.  
 
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 
yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış 
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi 
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde 
edilir.  
 
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine 
ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni 
deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, şirket söz 
konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. (Dipnot: 26) 
 
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2. Mali tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler 
 
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların 
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği veya 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda 
söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. (Dipnot:25) 
 
Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların Şirket’e girişi olasılığını doğuran, planlanmamış 
veya diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda 
gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu 
doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, 
ekonomik faydaların Şirket’e girişleri olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır.  

 
Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli 
olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesinin neredeyse kesin hale 
gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal 
tablolarına yansıtılır. 
 
İlişkili Taraflar 
 
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili 
taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Şirket’in ilişkili taraf işlemleri Not:18’de açıklanmıştır. 
 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 
Kurumlar vergisi 
 
Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi 
giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 17). 

 
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği 
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu 
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm 
şirketler için ayrı hesaplanmıştır. 

 
Cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya 
söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle 
ilişkilendirilmesi durumunda mahsup edilir. 
 
Ertelenmiş vergi 

 
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer 
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi 
oranları kullanılır.  
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2. Mali tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 
durumundan ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden 
mahsup edilebilir. 
 
Önemli geçici farklar, kıdem tazminatı ve izin karşılığından, Şirket mülkiyetinde bulunan binalar, 
satılmaya hazır finansal varlıklar değerleme farkları ve muhtelif gider karşılıklarından ortaya 
çıkmaktadır. 

 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 
Doğrudan özkaynaklarda “Değer artış fonu” hesabında muhasebeleştirilen kalemler ile 
ilişkilendirilenler haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da 
gelir olarak muhasebeleştirilir. 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Tanımlanmış fayda planları: 

 
Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer faydalara ilişkin yükümlülüklerini 
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“UMS 19”) hükümlerine göre 
muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar” hesabında 
sınıflandırmaktadır. 
 
Şirket, Türkiye’de mevcut İş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda 
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, 
belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara 
yansıtılmaktadır (Dipnot 8). 
 
Tanımlanmış katkı planları: 

 
Şirket çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı 
ödemek zorundadır. Şirket’in ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kurum’a yapmak 
zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte 
giderleştirilmektedir. 
 
Sermaye ve temettüler 
 
Adi hisseler, özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 
dağıtım kararı alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak 
sınıflandırılır. 
 
3. İşletme birleşmeleri 
 
Şirket’in işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır. 
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4. İş ortaklıkları 
 
Şirket’in iş ortaklığı bulunmamaktadır. 
 
5. Bölümlere göre raporlama 
 
Yoktur. 
 
6.       Nakit ve nakit benzerleri 
 
Şirket’ in dönem sonları itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Kasa 285 400 
Banka 16.752.818 18.179.837 
 - Vadeli Mevduat 16.510.820 17.077.729 
 - Vadesiz Mevduat 241.998 1.102.109 
   
Toplam 16.753.103 18.180.237 

 
Vadeli mevduatların para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 
 
 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
Para Cinsi Tutar Faiz Oranı Tutar Faiz Oranı 

     
TL 16.510.820 %8,25-%11 17.077.729 %8,25-%10 
     
Toplam 16.510.820  17.077.729  
 
Takasbank ödünç alınan menkul kıymetler için teminat tutarı bulunmamaktadır. 
 
Cari dönemde vadeli mevduat 30 gün ve günlük vadeli mevduattan oluşmaktadır. 31 Mart 2015 tarihi 
itibariyle 53.150 TL faiz gelir tahakkuku bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 126.729)  
 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 itibariyle nakit akım tablosunda görünen nakit ve nakit benzerleri 
aşağıdaki gibidir. 
 
  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   Nakit ve nakit benzerleri 16.753.103 18.180.237 
Faiz tahakkukları (53.150) (126.729) 
Bloke mevduat (1.776) (1.776) 
  

 Nakit akım tablosu 16.698.177 18.051.732 
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7. Finansal yatırımlar 
 
Şirketin finansal yatırımları Satılmaya Hazır Finansal Varlık olarak tasniflenmiş maliyet değeri ile 
değerlenen hisse senetlerinden oluşmakta olup detayı aşağıda açıklanmıştır.  
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   Hisse Senetleri 639.817 639.817 
-Teşkilatlanmış Piyasalarda İşlem Görenler - - 
-Teşkilatlanmış Piyasalarda İşlem Görmeyenler 639.817 639.817 
   
Toplam 639.817 639.817 

 
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların kalan vadelerine göre dağılımı aşağıda açıklanmıştır.  
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
 

  
Vadesiz 639.817 639.817 

 
  

Toplam 639.817 639.817 
 
Teşkilatlanmış Piyasalarda İşlem Görmeyen Hisse Senedi Yatırımları: 
 
 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
Şirket Adı Hisse Tutarı Oran (%) Hisse Tutarı Oran (%) 
     
Takasbank A.Ş. 480.106 0,07% 480.106 0,07% 
Borsa İstanbul A.Ş. 159.711 0,04% 159.711 0,04% 
     
Toplam 639.817  639.817  

 
31 Mart 2015 itibariyle Şirket’in Takasbank nezdinde 3.600.000 adet payı ve Borsa İstanbul A.Ş. 
nezdinde ise 15.971.094 adet payı bulunmaktadır. Takasbank A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin payları 
şirketin muhasebe kayıtları üzerinden dikkate alınmıştır ( 31 Aralık 2014: Takasbank 3.600.000 adet 
pay, Borsa İstanbul A.Ş. 15.971.094 adet pay). 
 
Teşkilatlanmış Piyasalarda İşlem Görmeyen Hisse Senedi Yatırımlarına ilişkin özet finansal bilgiler: 

 
31 Aralık 2014 
 

 
Şirket Adı Aktif Toplamı Borçlar toplamı 

Özkaynak 
toplamı Net satışlar Dönem karı 

      
Takasbank 5.495.623.000 4.695.379.000 800.244.000 139.247.000 121.492.000 
      
Toplam 5.495.623.000 4.695.379.000 800.244.000 139.247.000 121.492.000 

 
31 Aralık 2013 
 

Şirket Adı 
Aktif Toplamı Borçlar Toplamı 

Özkaynak 
Toplamı Net Satışlar Dönem Karı 

      
Takasbank 5.596.026.000 5.005.630.000 590.396.000 90.758.000 81.809.000 
      
Toplam 5.596.026.000 5.005.630.000 590.396.000 90.758.000 81.809.000 
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8. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar      
 
  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
 

 
 

Gelir Vergisi 78.004 29.990 
SGK Primi 31.684 26.501 
Damga Vergisi 2.443 929 
   
 Toplam 112.131 57.420 

 
 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  
 
Kısa vadeli karşılıklar  
 
  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
 

 
 

Personel Prim İkramiye Karşılığı 60.000     220.000     
   
Toplam 60.000     220.000     

 
Uzun vadeli karşılıklar 
 
  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
 

 
 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 38.810 33.374 
İzin Karşılığı 48.169 36.465 
   
Toplam 86.979 69.839 

 
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 
 
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan 
veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu 
tutar 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 3.541,37 TL’dir. (31 Aralık 2014 –3.438,22- TL (tam TL tutarıdır) ile 
sınırlandırılmıştır.) 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 
şartı bulunmamaktadır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün 
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 
 
Şirket kıdem tazminatı toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler 
kullanılmıştır: 
 
 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
İskonto oranı (%) 5 5 
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%) 100% 100% 

 
9. Peşin ödenmiş giderler  
 
  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
 

 
 

Stopajlar 163.401 99.804 
   
Toplam 163.401 99.804 
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10. Ticari alacaklar  
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle ticari alacakları aşağıda açıklanmıştır. 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Müşteriler 6.542 6.846 
Kredili Müşteriler 45.028     44.867     
   
Toplam 51.570 51.713 

 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Takas ve Saklama Merkezinden Alacaklar 171.750 171.750 
   
Toplam 171.750 171.750 

 
11. Ticari borçlar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle ticari borçları aşağıda açıklanmıştır. 
 
Kısa vadeli ticari borçlar 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Müşterilere Borçlar  198.424 709.230 
Satıcılar 115.739 79.467 
   
Toplam 314.163 788.697 

 
Uzun vadeli ticari borçlar 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   Müşterilere Borçlar 171.750 171.750 
   
Toplam 171.750 171.750 

 
12. Diğer borçlar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle diğer borçları aşağıda açıklanmıştır. 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Vadeli İşlem Opsiyon Sözleşme Nakit Teminatları (*) 5.996.492 5.055.103 
Para Piyasasından Borçlar (**) 107.800.000 121.709.000 
Vadeli Mevduat-Para Piyasasına Borçlar(Müşteri) (***) 3.169.113     3.097.957     
   
Toplam 116.965.605 129.862.060 

 
(*) Müşterilerin Borsa İstanbul A.Ş. VIOP Piyasasında gerçekleştirmiş oldukları işlemler için 

Takasbank A.Ş. nezdinde müşteri bazında tutulan nakit teminatların toplamını ifade etmektedir. 
(**) Müşterilere ait 107.800.000 TL tutarındaki paranın Borsa Para Piyasalarına satılması sebebiyle 

oluşan borç tutarıdır.  
(***) Müşterilere ait 3.169.113 TL tutarı para piyasalarında bulunan mevduat bakiyelerinden oluşan 

borç tutarıdır.  
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13. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
2015 yılının üç aylık dönemi içerisinde 9.165 TL’lik demirbaş alımı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 
7.866 TL). 2015 yılının üç aylık dönemi içerisinde 2.534 TL’lik amortisman oluşmuştur (31 Aralık 2014: 
9.857 TL). 
 
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla varlıklar üzerinde herhangi bir rehin ve ipotek bulunmamaktadır.  
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.) 
 
14. Diğer dönen varlıklar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Diğer Dönen Varlıkları aşağıda açıklanmıştır. 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Para Piyasasından Alacaklar – B.P.P.(**) 108.587.000     121.709.000     
Vadeli Mevduat-Para Piyasasına Borçlar(Müşteri) (***) 3.169.113     3.097.957     
Vadeli İşlem Opsiyon Sözleşme Nakit Teminatları (*) 5.996.492 5.055.103 
Komisyon Gelir Tahakkukları 31.776     15.276     
Gelecek Aylara Ait Giderler 88.975     19.939     
   
Toplam 117.873.355 129.897.275 

 
(*) Müşterilerin Borsa İstanbul A.Ş. VIOP Piyasasında gerçekleştirmiş oldukları işlemler için 

Takasbank A.Ş. nezdinde müşteri bazında tutulan nakit teminatların toplamını ifade etmektedir. 
(**) Müşterilere ait 108.587.000 TL tutarındaki paranın Borsa Para Piyasalarına satılması sebebiyle 

oluşan alacak tutarıdır. 
(***) Müşterilere ait 3.169.113 TL tutarı para piyasalarında bulunan mevduat bakiyelerinden oluşan 

alacak tutarıdır.  
 
15. Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır. 
 
Hesap Adı 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Gider Tahakkukları 70.205 52.165 
Ödenecek Vergi Harç ve Giderler 29.251 23.994 
Diğer Vergi Karşılıkları 26.308 41.561 
   
Toplam 125.764 117.720 

 
16. Özkaynaklar 
 
i)  Ana Ortaklık Dışı Paylar / Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle ana ortaklık dışı payları ve ana ortaklık dışı kar zararı 
bulunmamaktadır.  
 
ii)  Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 
 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
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16. Özkaynaklar (devamı) 
 
 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
Hissedar Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı 
     
ING Bank A.Ş. 99,998 21.999.600 99,998 21.999.600 
M. Sırrı Erkan  0,0005 100 0,0005 100 
John T. Mc Carthy 0,0005 100 0,0005 100 
Alp Sivrioğlu 0,0005 100 0,0005 100 
Tankut T. Çelik 0,0000 - 0,0005 100 
Barbaros UYGUN 0,0005 100 0,0000 - 

 
Toplam 100 22.000.000 100 22.000.000 

 
Sermayeye ilişkin enflasyon düzeltme farkı 7.535.686 TL’dir (31 Aralık 2014: 7.535.686 TL). 
 
İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.  
 
iii)  Sermaye Yedekleri 
 
Tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından oluşmaktadır. 
 
iv)  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır.  
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket’ in ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler 
ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun 
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
17. Vergi varlık ve yükümlülükler 
 
Şirket’in vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden 
(veya geliri) oluşmaktadır. 
 

Hesap Adı 
1 Ocak 2015 1 Ocak 2014 
31 Mart 2015 31 Mart 2014 

   Cari kurumlar vergisi karşılığı(-) - - 
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) (17.087)     60.344 

 
  

Toplam Vergi Gelir / (Gideri) (17.087)     60.344 
 
i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı 
 
Türkiye’deki geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun 
olarak Şirket’in 2014 yılı kazançlarının geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aşamasında kurum 
kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmaktadır. 
 
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek 
üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan 
karlardan düşülemez. 
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17.      Vergi varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh 
olunur. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar 
vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan 
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler.  
 
Gelir Vergisi Stopajı: 
 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tüm mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı 
hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir vergisi stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır. 
 
ii) Ertelenmiş Vergi: 
 
Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış mali 
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ve taşınan mali zararlar 
üzerinden ertelenmiş vergi aktifini ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle 
bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 
hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda 
açıklanmaktadır.  
 
Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda 
vergilendirilebilir gelirlerden düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi alacaklarını geri 
çekmektedir. Ertelenmiş vergi hesabında kurumlar vergisi oranı baz alınmaktadır. 
 

 31 Mart 2015 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 31 Aralık 2014 

Hesap Adı 
Birikmiş 

geçici farklar 

Ertelenmiş vergi 
varlıkları / 

(yükümlülükler) 
Birikmiş 

geçici farklar 

Ertelenmiş vergi 
varlıkları / 

(yükümlülükler) 
     
Sabit Kıymetler (5.620) (1.124) (5.620) (1.124) 
Mali Zarar 3.568.841 713.770 3.499.718 699.944 
Personel İkramiye Karşılıkları 60.000 12.000 220.000 44.000 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 38.810 7.762 33.374 6.675 
     
Ertelenmiş Vergi Varlığı  3.662.031 732.408 3.747.472 749.495 

 
 31 Mart 2015 31 Mart 2014 
   
Dönem Başı Ertelenmiş Vergi Varlığı 749.495 632.854 
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)  (17.087) 60.344 
   
Toplam 732.408 693.198 

 
Kullanılmış / Kullanılmamış Vergi Avantajlarına İlişkin Açıklama: 
 
Mali Zarar 
 
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sonraki döneme devreden mali zararı 3.628.841 TL (31 Aralık 
2014: 3.719.718 TL) olup, Şirket Yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede bu tutarın tamamının 
gelecek yıllarda oluşacak mali kar ile realize edilmesinin mümkün olduğu değerlendirilerek ertelenmiş 
vergi hesabında dikkate alınmıştır. 
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17.      Vergi varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
Ertelenmiş vergi hesabında dikkate alınan geçmiş yıl zararının detayı aşağıdaki gibidir. 
 

Dönem 
Kullanılabilecek  

En Son Yıl 31 Mart 2015  31 Aralık 2014 
    
2012 yılı 2017 1.243.544 1.334.421 
2013 yılı 2018 1.494.603 1.494.603 
2014 yılı 2019 890.694 890.694 
    
Toplam   3.628.841 3.719.718 

 
Dönem vergi gelirinin/(giderinin) dönem karı/(zararı) ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2015 1 Ocak 2014 

Vergi karşılığının mutabakatı: 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar/ (zarar) 70.125     (881.700)     
   
Kurumlar Vergisi Oranı % 20  (14.025)     176.340     
   
Vergi etkisi: (3.062) (59.699) 
- Vergiye tabi olmayan gelirler -     16.000     
- Kanunen kabul edilmeyen giderler (3.062)     (10.006)     
- Kullanılmayan Mali Zarar (*) -     (65.693)     

   
Gelir tablosundaki vergi karşılığı geliri /(gideri) (17.087)     116.641     

 
(*)  31 Aralık 2014 itibari ile 2009 yılı 328.469 TL mali zararı ertelenmiş vergi hesabında dikkate 

alınmamıştır. 
 
18. İlişkili taraf açıklamaları 
 
a) İlişkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri: 
 
 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
ING Bank A.Ş.   
Borç  73.605 49.163 
   
Toplam 73.605 49.163 
 
İlişkili taraflarla mevduat bakiyeleri 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
ING Bank A.Ş.   
Takasbank B.P.P.(ING Bank Yatırım-Emeklilik Fonları) 107.800.000    121.709.000    
Vadeli Mevduat (Portföy)  33.500 11.951.000 
Vadeli Mevduat-Para Piyasasından Alacaklar(Müşteri) 3.169.113     3.097.957     
   
Toplam 111.002.613     136.757.957     
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18. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 
b) Şirket’in dönem sonları itibariyle ilişkili taraflar gelir detayı aşağıdaki gibidir. 
 
31 Mart 2015 
 

Hesap Adı Faiz Geliri 
Hisse Senedi Alım-

Satım Komisyonu 
Borsa Para Piyasası 

Komisyonu 
Toplam 

 
     
ING Bank A.Ş. 19.210 - - 19.210 
ING Bank Yatırım Fonları (*) - 65.504 58.757 124.261 
     
Toplam 19.210 65.504 58.757 143.471 

 
(*)  65.504 TL hisse senedi alım-satım komisyon gelirine konu işlem hacmi tutarı 229.263.971 TL’dir. 
 
31 Aralık 2014 
 

Hesap Adı Faiz Geliri 
Hisse Senedi Alım-

Satım Komisyonu 
Borsa Para Piyasası 

Komisyonu 
Toplam 

 
     
ING Bank A.Ş. 720.538 - - 720.538 
ING Bank Yatırım Fonları (*) - 197.612 96.782 294.394 
     
Toplam 720.538 197.612 96.782 1.014.932 

 
(*)  197.612 TL hisse senedi alım-satım komisyon gelirine konu işlem hacmi tutarı 658.705.727 TL’dir. 
 
c) Şirket’in dönem sonları itibariyle ilişkili taraflar gider detayı aşağıdaki gibidir. 
 
31 Mart 2015 
 
İlişkili taraf bakiyeleri 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
ING Bank A.Ş.   
 Acente Komisyon Gideri 131.839 237.114 
Kira Gideri 33.297  129.133  
Destek Hizmet Gideri  18.095 37.800 
Teminat Mektubu Komisyonu 1.890 1.890 
Diğer 348 251 
   
ING Emeklilik A.Ş.   
BES Ödemesi 14.676 47.972 
   
Toplam 200.145 454.160 
 
Üst düzey yönetime sağlanan faydalar 
 
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline 
yapılan ödemelerin toplamı 22.260 TL’dir (31 Aralık 2014 – 82.446 TL). 
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 
Sermaye yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlamak 
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
 
Şirket sermaye yeterliliğini, SPK’nın Seri V No:34 numaralı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve 
Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde takip etmektedir. 
 
Kredi riski 
 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için 
ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket’in tahsilat riski, 
esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket, Aracılık Faaliyetleri yaptığı müşterilerinden 
doğabilecek bu riski komisyon tutarlarının yaşlandırmasını takip ederek yönetmektedir. Ödenmemiş 
komisyonlar Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  
 
Piyasa riski 
 
(a1) Kur riski ve yönetimi  
 
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 
 
Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının 
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve 
pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket’in cari dönemde dövizli varlıkları ve 
yükümlülükleri bulunmamaktadır.  
 
(a2)    Faiz oranı ve risk yönetimi 
 
Faiz oranı riski 
 
 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 
   
Sabit Faizli Finansal Araçlar 16.510.820     17.077.729     
Finansal Varlıklar 16.510.820     17.077.729     
Finansal Yükümlülükler - - 
 
31 Mart 2015 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek olsaydı ve diğer tüm 
değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi zarar 165.108 TL (31 Aralık 2014:  vergi öncesi zarar 170.777 
TL daha düşük) daha düşük olacaktı. 
 
Şirketin değişken faizli finansal aracı yoktur. Sabit faizli varlıklar ise kısa vadeli mevduatlardan 
oluşmaktadır. Vadeli mevduatlar vadesinin kısa olması nedeniyle faiz değişmelerinden etkilenme 
potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle analizde sabit faizli varlıklar da dikkate alınarak faiz riski analiz 
edilmiştir.  
 
20. Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler 
 
31 Mart 2015 itibariyle aktif değerler üzerinde ipotek veya teminat bulunmamaktadır. Ancak SPK’nın 
Seri:V No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” ve buna istinaden 
hazırlanan Seri: V No:101 Sayılı Tebliğ’de belirtilen asgari ödenmiş sermayelerinin %1’inin karşılığı 
olarak 29.000 TL (31 Aralık 2014 : 29.000 TL) tutarındaki teminat mektubu Takasbank’ta Sermaye 
Piyasası Kurulu adına bloke edilmiştir. 
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20. Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
Şirket’in Takas ve Saklama Merkezinden Alacaklar hesabında yer alan 171.750 TL’lik borç bakiyesi 
BIST’te satışı yapılan müşteri hisse senedi bedelinin Takasbank tarafından mahkeme kararına 
istinaden bloke edilmesinden kaynaklanmakta olup, söz konusu müşterilere ait borç bilançonun 
pasifinde ticari borç olarak izlenmektedir. 
 
21. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Yoktur. 
 
22. Finansal tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir 

ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar 
 
Yoktur. (31 Aralık 2014 - Yoktur). 
 
23. Taahhütler 
 
Yoktur. (31 Aralık 2014 - Yoktur).  
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