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BAÖIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
Görüş
Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin ÇŞirker) 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablosu ile
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak
değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dğhil olmak üzere
finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu
ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye
Muhasebe Standartlarına (“TMS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde
sunmaktadır.
Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standaruarı Kurumu (KGK) tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına
(BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun
Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumlulukları bölümünde
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
(Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere
uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki
etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde
ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlann Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği
esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip

içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu
düzenlemektir. BDS’lere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına
uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence
seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir, Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo
kullanıcılannın bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.
BDS’lere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak
yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi
kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:
-

-

-

-

-

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı uönemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
Şirketin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin
ciddi şüphe oluşturabdecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda,
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması
durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar,
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin sürekliliğini sona erdirebilir.
Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu
tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer
hususları ve varsa ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
-
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Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
1)

flK’nın 402’nci maddesinin dordüncü fıkrası uyarınca, Şirketin 1 Ocak—31 Aralık 2017 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya
ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2)

UK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Yaşar Bivasdır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member flrm of Ernst a Young Global Limited
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Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla
finansal durum tabloları (bilanço)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansları

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Peşin ödenmiş giderler

3
4
5
8

Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı

6
7
20

Toplam varlıklar

Dipnot
referansları

Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

5
10
20
11
12

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

11

Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı

13
13

Toplam kaynaklar

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2016

19.501.303

13.212.715

17.671.935
577.847
1.096.449
776.014
320.435
155.072

11.775.826
500.343
812.483
559.072
253.411
124.063

139.457

124.605

12.629
126.828

17.348
107.257

19.640.760

13.337.320

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2016

1.008.555

809.620

71.390
37.606
33.784
359.007
209.025
230.960
138.173

44.561
33.075
11.486
302.624
156.288
187.096
119.051

337.693

283.207

337.693

283.207

18.294.512

12.244.493

5.000.000
551.935
6.692.558
6.050.019

5.000.000
323.312
3.283.448
3.637.733

19.640.760

13.337.320

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(4)

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren
hesap dönemlerine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)

Dipnot
referansları

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2016

14

13.084.608

9.969.873

13.084.608

9.969.873

(7.392.897)
2.046.368
(166.346)

(6.196.789)
1.128.749
(294.002)

7.571.733

4.607.831

Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Brüt kar/(zarar)
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler

17
15
18

Esas faaliyet karı/(zararı)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)

20

(1.521.714)

(970.098)

- Dönem vergi gelir/(gideri)
- Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)

20
20

(1.541.285)
19.571

(924.747)
(45.351)

6.050.019

3.637.733

-

-

6.050.019

3.637.733

Sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
Diğer kapsamlı gelirler
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren
hesap dönemlerine ait özkaynaklar değişim tabloları
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansı

Ödenmiş
sermaye

Kardan ayrılan
kısıtlanmış yedekler

Net dönem
karı/(zararı)

Geçmiş yıllar
kar/(zararları)

Toplam

1 Ocak 2016 itibarıyla bakiye

5.000.000

178.274

2.319.094

1.109.392

8.606.760

Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir

-

145.038
-

(2.319.094)
3.637.733

2.174.056
-

3.637.733

5.000.000

323.312

3.637.733

3.283.448

12.244.493

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiye

5.000.000

323.312

3.637.733

3.283.448

12.244.493

Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir

-

228.623
-

(3.637.733)
6.050.019

3.409.110
-

6.050.019

5.000.000

551.935

6.050.019

6.692.558

18.294.512

31 Aralık 2016 itibarıyla bakiye

31 Aralık 2017 itibarıyla bakiye

13

13

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren
hesap dönemlerine ait nakit akış tabloları
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

5.913.251

3.152.616

Dönem karı /zararı

6.050.019

3.637.733

712.963

(54.761)

6
11

7.924
1.134.616

11.727
254.240

20

1.134.616
(1.970.862)
(1.970.862)
1.541.285

183.240
71.000
(1.134.536)
(1.134.536)
813.808

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler

(433.432)

(257.002)

Finansal yatırımlardaki azalış (artış)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler

(77.504)
(283.966)
(216.942)
(67.024)
(31.009)
-

(324.220)
(71.157)
(42.601)
(28.556)
(9.323)
-

Notlar

Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili
Düzeltmeler
- Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış
(Artış)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki
Azalış (Artış)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış
(Azalış)

-

-

-

-

26.829
4.531
22.298
(67.782)
-

(4.180)
33.075
(37.255)
151.878
-

(67.782)

151.878

(416.299)

(173.354)

(1.036.267)
1.952.229
(1.332.261)

(533.644)
1.128.749
(768.459)

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları

(30.200)

(4.212)

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma
Araçlarının Satınalınması Sonucu Nakit Çıkışı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan
nakit çıkışları

(26.995)

-

(3.205)

(4.212)

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

-

-

Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri

-

-

5.883.051

3.148.404

-

-

5.883.051

3.148.404

11.770.039
17.653.090

8.621.635
11.770.039

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında
Yapılan Ödemeler
Alınan faiz
Ödenen vergi

11
15
20

Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C)
D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C+D)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)

3

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(7)

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Genel Müdürlüğü
Büyükdere Caddesi, No:141 Kat:19 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket, 1998
yılında faaliyete geçmiştir. Şirket’in hisselerinin %99,97 oranındaki payı Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.’ye aittir.
Şirket’in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

%99,97
%0,03

%99,97
%0,03

%100,00

%100,00

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Diğer
Toplam

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin ana sermayedarı olan Denizbank A.Ş.’nin ana hissedarı
Dexia Grubu’nun bir üyesi olan Dexia Participation Belgique S.A. ve Dexia S.A’ya ait hisselerin,
Sberbank of Russia’ya (“Sberbank”) devir süreci 28 Eylül 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten
itibaren Şirket, Sberbank’a bağlı Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarından Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Dönem içerisinde çalışan ortalama personel sayısı 22’dir (2016: 21 kişi).
Faaliyet Konusu:
Şirket’in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar
doğrultusunda Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyleri, yatırımcılarla yapılacak portföy
yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetmek, verilmiş bulunan işleri yapmaktır. Portföy
yönetimi kapsamında yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar
ve diğer tüzel kişiler portföylerini de yine vekil sıfatıyla ve yapılacak portföy sözleşmeleri çerçevesinde
yönetmektir.
Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 1 Şubat 2018 tarihinde yayınlanması için
yetki verilmiştir. Genel Kurulun ve ilgili düzenleyici kurumların yasal mevzuata göre düzenlenmiş
finansal tabloları ve bu finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.
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2.

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Şirket’in finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları aşağıdaki
gibidir:
2.1

Finansal Tabloların Sunum Esasları

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 Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Finansal tablolar şirketlerin 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.
Şirket, 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren dönemine ait finansal tablolarını, 31 Aralık 2016 tarihinde
geçerli olan muhasebe politikaları ile tutarlı olarak hazırlamıştır.
2.2

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 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.
i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, Şirket’in, finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
yükümlülüklerdeki değişiklikleri değerlendirebilmeleri için gerekli açıklamaları, nakit akışlarından
kaynaklanan değişiklikleri ve nakit akışı yaratmayan değişiklikleri içerecek şekilde sunması için TMS
7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal
borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Şirket’in/Grup’un bu değişiklikleri ilk
kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Şirket, söz
konusu değişiklikler kapsamında yapılacak ilave açıklamaları 31 Aralık 2017 yıllık finansal tablolarında
açıklamaktadır.
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Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)

2.

TMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)

Ertelenmiş Vergi Varlıklarının

KGK Aralık 2017’de, TMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki
etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış
geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir. Şirket bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapacaktır. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi
KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016
dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır:
-

TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı
TFRS 7 açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa
dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.

-

TFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı
olarak sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak
sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri
açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.

-

TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı
olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş
ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.

Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
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TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için
yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme
ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan
hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan
varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model
oluşturmaktadır. TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama
sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Şirket, genel olarak bilanço ve
özkaynak üzerinde önemli bir etki beklememektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş
modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına
dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak
ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm
finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer
işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda,
kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki
azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski”
denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile
daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1
Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm
gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer
şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak
belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken
uygulamayı tercih edebilirler. Şirket, TFRS 9 için bir etki değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Şirket,
genel olarak bilanço ve özkaynak üzerinde önemli bir etki beklememektedir.
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS
4’te yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir
ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri
KGK’nın 19 Aralık 2017’de yayımladığı bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans
ödemelerini kapsayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir.
İşletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri
dahil) veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili TFRS
2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”da yapılan değişiklikler (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında
değişikliklerini yayınlamıştır. Söz konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımın bir
parçasını oluşturan iştirak veya iş ortaklığındaki uzun vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları
uygulayan işletmeler için açıklık getirmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca
muhasebeleştirilen iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu
değişiklikle KGK, TFRS 9’un sadece şirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği
yatırımları kapsam dışında bıraktığına açıklık getirmektedir. İşletme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine
göre muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak ve iş ortaklıklarındaki net yatırımın bir parçasını
oluşturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere iştirak ve iş ortaklıklarındaki diğer yatırımlara
uygulayacaktır.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri
(Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır.
Yapılan değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’
tanımına uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin
kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
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iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır
/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “UMS 12 Gelir
Vergileri”nde yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık
getirmektedir.
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:
(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu
varsayımları;
(c) işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını,
kullanılmamış vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini
ele almaktadır.
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına
dair açıklama yapacaktır. İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya
da ilk uygulama tarihinde birikmiş etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin
diğer bir unsurunun) açılış bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak
uygulayabilir.
Söz konusu değişikliklerin
değerlendirilmektedir.

Şirket’in

finansal
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Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)

2.

UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı
UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan
kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın
hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir UFRS
17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 Değişiklik)
Ekim 2017’de, UMSK, bazı erken ödenebilir finansal varlıkların işletme tarafından itfa edilmiş
maliyetinden ölçülebilmeleri için UFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak değişiklikler yayınlamıştır.
UFRS 9’u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya
zarar yansıtılan varlık olarak ölçmektedir. Değişikliklerin uygulanması ile, belirli koşulların sağlanması
durumunda, işletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiş maliyetinden
ölçebileceklerdir. Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi
UMSK Aralık 2017’de, “IFRS Yıllık İyileştirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yayınlamıştır.
-

-

-

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar — UFRS 3’teki değişiklikler bir
şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu,
ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. UFRS 11’deki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak
muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi
sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık getirmektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri — Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi
etkilerinin, vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi
gerektiği konusuna açıklık getirmektedir.
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri — Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa
hazır duruma geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili
borcun şirketin genellikle genel borçlanmalarındaki aktifleştirme oranını belirlerken borçlandığı
fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık getirmektedir.

Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.3

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve
yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri
ile raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması
gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi
bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda
yansıtılmaktadırlar.
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2.

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.4.

Önemli Muhasebe Politikaları

Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
Hasılat
Ücret ve komisyon gelir giderleri: Ücret ve komisyonlar, fon yönetim ücreti komisyonları, portföy
yönetim komisyonları, yatırım danışmanlığı hizmet gelirleri tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
Faiz gelir ve gideri: Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz
gelirleri vadeli mevduat faiz gelirlerini, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini ve ters
repo işlemlerinden kaynaklanan faizleri; faiz giderleri ise repo işlemlerinden kaynaklanan faizleri
içermektedir.
Ticari ve diğer borçlar
Ticari ve diğer borçlar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı
müteakiben “etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak iskonto edilmiş bedellerinden kayıtlara
yansıtılmaktadır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kısa
vadeli mevduatları ile ters repo işlemlerinden alacaklar ve borsa para piyasasından alacakları
içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve
değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır. Bankalardaki vadeli
mevduatlar işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta, kayda alınmalarını takiben etkin faiz
oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir.
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
“Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 37”)
uyarınca, herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz
konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz
konusu kriterler oluşmamışsa, Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır.
Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak
finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesinleşmesi
durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara
alınır.
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3.

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat
Orijinal Vadesi üç aydan kısa olan vadeli mevduat (Not 19)

17.671.935
16.090
17.655.845

11.775.826
3.039
11.772.787

Toplam

17.671.935

11.775.826

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla bankalardaki vadeli mevduatın faiz ve vade detayı
aşağıdaki gibidir:
Para cinsi

Faiz oranı

Vade

31 Aralık 2017

TL

%13,00

02/01/2018

17.655.845
17.655.845

Para cinsi

Faiz oranı

Vade

31 Aralık 2016

TL

%9,00

02/01/2017

11.772.787
11.772.787

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit
benzeri değerler, hazır değerlerden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları

17.671.935
(18.845)

11.775.826
(5.787)

Toplam

17.653.090

11.770.039
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4.

Finansal yatırımlar
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Kısa vadeli finansal yatırımlar
- Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar

577.847

500.343

Toplam

577.847

500.343

Maliyet

Makul değeri

31 Aralık 2017
Kayıtlı değeri

Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
- Devlet tahvilleri(*)
- Yatırım Fonları(Not 19)

193.692
328.996

168.694
409.153

168.694
409.153

Toplam

522.688

577.847

577.847
31 Aralık 2016

Maliyet

Makul değeri

Kayıtlı değeri

Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
- Devlet tahvilleri(*)
- Yatırım Fonları

193.692
302.001

174.427
325.916

174.427
325.916

Toplam

495.693

500.343

500.343

(*)

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş‘ye teminat olarak verilen
100.424 TL makul değerli devlet tahvilinin ve 68.270 TL makul değerli devlet tahvilinin faiz
oranları sırasıyla %11,90 ve %13,35’dır. (31 Aralık 2016: 174.427 TL toplam tutarlı, %10,67 ve
%11,40 faiz oranlıdır).
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5.

Ticari alacak ve borçlar
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Kısa vadeli ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar(Not 19)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

1.096.449
776.014
320.435

812.483
559.072
253.411

Toplam

1.096.449

812.483

Şirket’in 31 Aralık 2017 itibarıyla ticari alacaklarının tamamı portföy yönetimi komisyon alacaklarından
oluşmakta olup söz konusu tutarın 776.014 TL’lik kısmı Deniz Portföy Yatırım Fonları’ndan meydana
gelmektedir. (31 Aralık 2016: Deniz Portföy Yatırım Fonları: 559.072 TL).
Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş alacakları
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır.)
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Kısa vadeli ticari borçlar
- Satıcılar
- Diğer Borçlar

71.390
37.606
33.784

44.561
33.075
11.486

Toplam

71.390

44.561

6.

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Ofis makineleri

Mobilya ve
mefruşat

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2017 açılış bakiyesi
Alımlar

139.376
3.205

11.841
-

151.217
3.205

31 Aralık 2017 kapanış bakiyesi

142.581

11.841

154.422

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2017 açılış bakiyesi
Dönem gideri

(122.028)
(7.924)

(11.841)
-

(133.869)
(7.924)

31 Aralık 2017 kapanış bakiyesi

(129.952)

(11.841)

(141.793)

12.629

-

12.629

31 Aralık 2017 itibarıyla net defter değeri
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6.

Maddi duran varlıklar (devamı)

Ofis makineleri

Mobilya ve
mefruşat

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2016 açılış bakiyesi
Alımlar

128.641
10.735

11.841
-

140.482
10.735

31 Aralık 2016 kapanış bakiyesi

139.376

11.841

151.217

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2016 açılış bakiyesi
Dönem gideri

(110.300)
(11.728)

(11.841)
-

(122.141)
(11.728)

31 Aralık 2016 kapanış bakiyesi

(122.028)

(11.841)

(133.869)

17.348

-

17.348

31 Aralık 2016 itibarıyla net defter değeri

Şirket’in 31 Aralık 2017 itibarıyla finansal kiralama yoluyla edinilen varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık
2016: Bulunmamaktadır).
Amortisman giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
7.

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Maliyet değeri
1 Ocak açılış bakiyesi

238.980

238.980

31 Aralık kapanış bakiyesi

238.980

238.980

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak açılış bakiyesi
Dönem gideri

(238.980)
-

(238.980)
-

31 Aralık kapanış bakiyesi

(238.980)

(238.980)

-

-

Dönem sonu itibarıyla net defter değeri
Amortisman giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
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8.

Peşin ödenmiş giderler
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Gelecek aylara ait giderler

155.072

124.063

Toplam

155.072

124.063

9.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in portföyündeki 170.000 TL (31 Aralık 2016: 170.000 TL) nominal
değerdeki devlet tahvilleri, hisse senedi işlem limiti karşılığı ve sermaye blokajı olarak İstanbul Takas
ve Saklama Bankası A.Ş.’de bloke hesapta tutulmaktadır.
Müşteriler adına saklanması amacıyla emanette tutulan hazine bonosu ve devlet tahvili, hisse
senetleri, eurobond ve yatırım fonu bulunmamaktadır.
Maddi varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı, bilanço tarihi itibarıyla 102.487 TL’dir (31 Aralık 2016:
93.170 TL).
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye
Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’ne (“Tebliğ Seri: V, No: 34”) uygun olarak sermayesini tanımlamakta
ve yönetmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin 71.000 TL tutarında karşılık ayırmıştır
(31 Aralık 2016: Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin 71.000 TL tutarında karşılık ayırmıştır.)
Şirket tarafından verilen TRİ'ler

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

168.694

174.427

B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı

-

-

C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı

-

-

D.Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı

-

-

-

-

-

-

168.694

174.427

A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
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10.

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Ödenecek vergiler ve SGK primleri

359.007

302.624

Toplam

359.007

302.624

11.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Kısa vadeli karşılıklar
İzin karşılığı
Prim karşılığı

230.960
-

187.096
-

Toplam

230.960

187.096

İzin karşılığındaki hareketler:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Dönem başı bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde iptal edilen
Dönem içinde yapılan ödeme

187.096
130.107
(64.361)
(21.882)

181.723
92.320
(71.194)
(15.753)

Toplam izin karşılığı

230.960

187.096

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

902.106
(902.106)

300.000
275.000
(126.076)
(448.924)

-

-

Prim karşılığındaki hareketler:

Dönem başı bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde iptal edilen
Dönem içinde yapılan ödeme
Toplam prim karşılığı

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı

337.693

283.207

Toplam

337.693

283.207
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11.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (devamı)

Kıdem tazminatı karşılığındaki hareketler:

Dönem başı bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde iptal edilen
Dönem içinde yapılan ödeme
Toplam kıdem tazminatı karşılığı

12.

31 Aralık 2016

283.207
166.764
(112.278)

285.739
52.404
14.032
(68.968)

337.693

283.207

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Ödenecek vergi ve fonlar
Dava karşılığı
Toplam
13.

31 Aralık 2017

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

67.173
71.000

48.051
71.000

138.173

119.051

Özkaynaklar

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay
oranı
(%)
Ortaklar
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Diğer
Toplam

99,97
0,03
100,00

31 Aralık 2017
4.998.742
1.258

Pay
oranı
(%)

31 Aralık 2016

99,97
0,03

4.998.742
1.258

5.000.000 100,00

5.000.000

Şirket’in sermayesi 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerinde 5.000.000 adet hisseye
ayrılmıştır (2016: her biri 1 TL). Hisselerin 4.995.400,01 Türk Lirası A Grubu, 4.599,99 Türk Lirası B
Grubu’dur.
Değer artış fonları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016 : Bulunmamaktadır).
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13.

Özkaynaklar (devamı)

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Yasal yedekler

551.935

323.312

Toplam

551.935

323.312

Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış
"Net Dönem Kârına" payları oranında katılma hakkına sahiptir. Esas sözleşmede payların bazı
türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler ve ayrıca halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri de saklıdır. Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kar ve
tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Yıllık
kar yıllık bilançoya göre belirlenir. Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden
dağıtılabilir.
Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine
dağıtılacak kâr payı belirlenemez. Genel kurul Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka
yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir.
Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek
akçeye ayrılır.Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı
takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye
veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
İkinci tertip yasal yedek akçe ise, pay sahiplerine %5 oranında birinci temettü ayrıldıktan sonra, kardan
pay alacak kişilere (ortaklar ve personel, işçiler vs.) dağıtılacak toplam tutarın, %10’u oranında
ayrılabilir.
14.

Hasılat
1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Hizmet Gelirleri
- Yatırım fonları yönetim ücret ve komisyonu
- Portföy yönetim danışmanlık gelirleri

13.024.967
59.641

9.964.224
5.649

Toplam

13.084.608

9.969.873

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Mevduat faiz gelirleri
Yatırım fonları reeskont geliri
Devlet iç borçlanma senetleri faizleri

1.952.229
75.506
18.633

1.086.976
23.916
17.857

Toplam

2.046.368

1.128.749

15.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
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16.

Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim
giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Genel yönetim giderleri

7.392.897

6.196.789

Toplam

7.392.897

6.196.789

17.

Niteliklerine göre giderler
1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Personel ücret ve giderleri
İşletme giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Kira giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Ulaşım ve seyahat giderleri
Haberleşme ve iletişim giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer

4.480.565
1.240.973
702.481
287.248
45.106
23.058
11.552
7.924
593.990

3.905.138
1.019.917
539.646
254.193
60.859
8.807
14.057
17.348
376.824

Toplam

7.392.897

6.196.789

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Fon işletim gideri kesintisi

166.346

294.002

Toplam

166.346

294.002

18.

19.

Esas faaliyetten diğer giderler

İlişkili taraf açıklamaları

Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf; Türkiye’de kurulmuş olan Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.’dir.
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır:
1 Ocak31 Aralık 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Denizbank A.Ş.
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat

2.070
17.655.845

1.171
11.772.787

Toplam

17.657.915

11.773.958
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19.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

Finansal Yatırımlar
Şirket’in 31 Aralık 2017 itibarıyla finansal yatırımlarının 409.153 TL’lik kısmı Deniz Portföy ÖBYM
Değişken Özel Fonu, Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu, Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti
Fonu, BIST 25 Fonundan oluşmakta olup sırasıyla 147.245 TL, 111.306 TL, 33.831 TL ve 116.771 TL
kayıtlı değere sahiptir.
İlişkili taraflardan alacaklar
Şirket’in 31 Aralık 2017 itibarıyla ilişkili şirketlerden ticari alacakları 776.014 TL Deniz Portföy Yatırım
Fonları’ndandır. (31 Aralık 2016: Deniz Portföy Yatırım Fonları: 559.072 TL)
İlişkili taraflara borçlar
Şirket’in 31 Aralık 2017 itibarıyla ilişkili şirketlere ticari borçları 37.606 TL Deniz Portföy Yatırım
Fonları’nadır ( Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Deniz Portföy Yatırım Fonları: 33.075 TL).
İlişkili taraflar ile olan önemli işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir :
1 Ocak –
31 Aralık 2017

1 Ocak –
31 Aralık 2016

Deniz Portföy Yatırım Fonları-Fon yönetimi ücretleri

9.237.392

6.938.277

Toplam

9.237.392

6.938.277

1 Ocak –
31 Aralık 2017

1 Ocak –
31 Aralık 2016

Denizbank A.Ş.’den faiz geliri

1.952.229

1.086.976

Toplam

1.952.229

1.086.976

815.158
75.400
46.110
5.826
942.494

701.013
86.516
41.460
828.989

Hizmet gelirleri

Finansal gelirler – Esas faaliyetlerden gelirler

İşletme giderleri – Genel yönetim giderleri
Denizbank A.Ş. (*)
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Intertech Bilgi İşlem ve Paz Ticaret A.Ş –Teknolojik Destek
Ekspres Bilgi İşlem ve Tic.A.Ş.
Toplam
(*)

Denizbank A.Ş.’ye ödenen giderler kira, yönetim gideri, telefon, ısıtma, aydınlatma, su ve diğer
işletme giderlerinden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar

1.405.644

1.226.769

Toplam

1.405.644

1.226.769
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20.

Vergi varlık ve yükümlülükleri

Cari Vergi Yükümlülüğü
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen geçici vergiler
Dönemin mahsup edilecek/ödenecek kurumlar vergisi tutarı

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

1.541.285
(1.332.261)

924.747
(768.459)

209.025

156.288

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer
alan vergi (gelirleri)/giderleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Vergi geliri/ (gideri):
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

(1.541.285)
19.571

(924.747)
(45.351)

Toplam

(1.521.714)

(970.098)

Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2017
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na
eklenen Geçici 10’ncu madde uyarınca %20 oranındaki kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve
2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. (2016: %20)
Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir.
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında
tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar
payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
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20.

Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)

Ertelenmiş Vergi
Şirket vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi kalemleri aşağıda belirtilmiştir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Kıdem tazminatı ve izin karşılığı
Dava karşılığı
Prim karşılığı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ekonomik ömür farkları

113.730
14.200
(1.102)

94.060
14.200
(1.003)

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) (net)

126.828

107.257

1 Ocak–
31 Aralık 2017

1 Ocak–
31 Aralık 2016

Ertelenmiş vergi varlıkları hareketleri:
1 Ocak, açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi geliri

107.257
19.571

152.608
(45.351)

Kapanış bakiyesi

126.828

107.257

Ertelenmiş vergi varlıklar/(yükümlülükler):

Dönem vergi giderinin dönem karı/(zararı) ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2017

1 Ocak –
31 Aralık 2016

Vergi öncesi kar / (zarar)
Hesaplanan vergi: %20
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Diğer

7.571.733
(1.514.347)
(47.197)
39.830

4.607.831
(921.566)
(20.704)
(27.828)

Toplam

(1.521.714)

(970.098)

Vergi karşılığının mutabakatı:

21.

Hisse başına kazanç

UMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
hisse başına kazanç açıklamak zorunda olmadığından ve hisseleri borsada işlem görmeyen Şirket için
ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
22.

Yabancı para pozisyonu

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden varlıkları ve
yükümlülükleri bulunmamaktadır.
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23.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Sermaye riski yönetimi ve sermaye yeterliliği gereklilikleri
SPK Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) Madde
28 kapsamında Şirket’in asgari ödenmiş sermaye tutarı 5.000.000 TL’den az olamaz.
Şirket 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini yerine getirmektedir.
Finansal risk faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı
genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz
etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk
politikalarına ilişkin olarak ise finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile
birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk
yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de faiz riski, kredi riski ve diğer
türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli
risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
Kredi riski
Alacaklar için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk
mevcuttur. Şirket’in alacakları çoğunlukla grup şirketlerinden olduğundan, bu riskin minimum düzeyde
olduğu düşünülmektedir.
Şirket’in kullandırdığı kredisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).
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23.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

Alacaklar
Ticari Alacaklar

Diğer alacaklar

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili Taraf

Diğer taraf

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

776.014

320.435

-

-

17.671.935

577.847

-

-

-

-

-

-

776.014

320.435

-

-

17.671.935

577.847

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2017
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

(*)

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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23.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

Alacaklar
Diğer alacaklar

Ticari alacaklar
İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

559.072

253.411

-

-

11.775.826

500.343

-

-

-

-

-

-

559.072

253.411

-

-

11.775.826

500.343

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2016
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

(*)

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

(30)

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

23.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması,
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve
pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları
aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.
Faiz oranı duyarlılığı
Şirket’in finansal varlıkları sabit faizli araçlardır.
Piyasa riski
BİST Hisse Senedi Piyasası endekslerinde oluşabilecek herhangi bir değişim, 31 Aralık 2017 tarihi
itibarıyla Şirket portföyünde hisse senedi bulunmadığı için Şirket’in net kar/zararını etkileyecek bir risk
oluşturmamaktır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana
gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran
olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit
ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en
erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.
Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2017

Sözleşme uyarınca vadeler

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

Vadesiz
(IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

71.390

71.390

71.390

-

-

-

Toplam yükümlülük

71.390

71.390

71.390

-

-

-

Defter değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

Vadesiz
(IV)

Ticari borçlar

44.561

44.561

44.561

-

-

-

Toplam yükümlülük

44.561

44.561

44.561

-

-

-

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla herhangi bir türev finansal varlık ve
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev olmayan finansal yükümlülüklerden kaynaklanacak nakit
akışlarının beklenen vadelere göre dağılımının sözleşme uyarınca vadelere göre farklılık arzetmemesi
sebebiyle beklenen vadelere ilişkin ayrıca bir tablo sunulmamıştır.
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24.

Finansal araçlar

Finansal Araç Kategorileri:
31 Aralık 2017

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar
İlişkili taraflardan
alacaklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri dahil)

Gerçeğe uygun
değer farkı gelir
tablosuna
yansıtılan
finansalvarlıklar

17.671.935

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
yükümlülükler Defter değeri

Not

-

-

17.671.935

(3)

-

577.847

-

577.847

(4)

776.014
320.435
-

-

71.390

776.014
320.435
71.390

(5, 19)
(5)

Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri dahil)

Gerçeğe uygun
değer farkı gelir
tablosuna
yansıtılan
finansalvarlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
yükümlülükler

Defter değeri

Not

11.775.826

-

-

11.775.826

(3)

559.072
253.411
-

500.343
-

44.561

500.343
559.072
253.411
44.561

(4)
(5, 19)
(5)

31 Aralık 2016

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

(5)

(5)

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
·

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

·

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da endirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir

·

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiştir.
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlıkların seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:
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24.

Finansal araçlar (devamı)

Finansal varlıklar

31 Aralık 2017

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3

Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan varlıklar

577.847

577.847

-

-

Toplam

577.847

577.847

-

-

Finansal varlıklar

31 Aralık 2016

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3

Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan varlıklar

500.343

500.343

-

-

Toplam

500.343

500.343

-

-

25.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.

26.

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar

a.

Portföy yönetimi faaliyetlerine ilişkin ve işlem açıklamalar

Şirket, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla SPK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kurulan 22 adet Deniz
Portföy yatırım fonu (31 Aralık 2016: 21 adet yatırım fonu) yönetmektedir ve fon yönetim ücreti elde
etmektedir. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yılda Deniz portföy yatırım fonlarından elde ettiği fon
yönetim ücreti gelirlerinin toplamı 9.237.392 TL’dir (31 Aralık 2016: 6.938.277 TL) (Not 19).
Deniz portföy yatırım fonları dışında, Şirket aynı zamanda Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 12
Adet fonu ve 1 adet Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. fonu yönetmektedir.
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