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Denizbank A.S.
Koruma Amaçii emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Bali %100 Anapara Koruma Amach B Tipi
Denizbank Lüks Endeksi’nin Yukseieceöini Ongären Onsekizinci Fonu

21 Kasim 2014 donemine alt
finansal tablolarla ilgili baüimsiz denetçi raporu
1.

Denizbank A.. Koruma Amacli çemsiye Fanu’na (emsiye Fan) Bali %100 Anapara Koruma
Amaçl, B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseleceini Ongoren Onsekizinci Fonunun (“Fan’)
21 Kaslm 2014 tarihi itibarlyle hazirlanan ye ekte yer alan finansal durum tablosunu, ayni tarihte
sona eren ylla alt kar veya zarar ye difler kapsamil gelir tablosunu, toplam deer/net varlik
deeri deiim tablosunu, nakit akl tablosunu ye Onemli muhasebe politikalarinin Ozeti ye dier
açlkiaylcl dipnotlarlnl denetiemi bulunuyoruz.

FThansal Tablolarla Ilgili Olarak Kurucunun SorumluIugu
2.

Kurucu bu finansal tabiolarln, TUrkiye Muhasebe Standartlarina (“TMS”) ye Sermaye Piyasasi
Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak hazirlanmasindan ye gerçee uygun olarak
sunumundan ye bunun cm finansal tablalarin usulsuzluk veya hatadan kaynaklanan Onemli
yanliIikIar içermeyecek biçimde hazirianmasini salamak amaciyla yonetim tarafindan gerekli
gerUlen iç kontroilerden sorumiudur.

8aims,z Denetim KuruIuunun SorumIuIuu
3.

Sorumiuluumuz, yaptiimiz baimsiz denetime dayanarak bu finansal tabiolar hakkinda gorU
bildirmektir. Baimsiz denetimimiz, Sermaye Plyasasi Kurulu’nca yayimianan baimsiz denetim
standartlarina uygun olarak gerçekletiriimitir. flu standartlar, etik iikeiere uyulmasini ye
baimsiz denetimin, finansal tabiolarin gercel doru ye durust bir biçimde yansitip
yansitmadii konusunda makul bir guvenceyi saiamak Uzere planlanarak yurUtulmesini
gerektirmekted ir.
Baimsiz denetimimiz, finansal tabiolardaki tutariar ye dipnotlar lie iigih baimsiz denetim kaniti
toplamak amaciyia, baimsiz denetim tekniklermnmn kuilanilmasini igermektedir. Baimsiz
denetim tekniklermnmn seçimi, finansai tabloiarin, hata ve/veya hileden ye usulsuzlukten
kaynakianip kaynakianmadii hususu da dahil aimak Uzere Onemk yanlihk içerip içermediine
dair risk deerlendirmesmni de kapsayacak ekiIde, mesleki kanaatimize gOre yapilmitir. flu risk
deeriendirmesinde, Fon’un ic kontrol sistemi gOz Onunde buiundurulmutur. Ancak, amacimiz
iç kontrol sisteminin etkinlii hakkinda gOru vermek deii, baimsiz denetim tekniklerini
kouliara uygun olarak tasarlamak amaclyla, Fan tarafindan hazirianan finansai tabioiar lie Ic
kantroi sistemi arasindaki ihkiyi artaya koymaktir. Baimsiz denetimimiz, ayrica Fan tarafindan
benimsenen muhasebe politikalari lIe yapiian Onemli muhasebe tahminlerinin ye finansal
tablalarin bir bQtUn oiarak sunumunun uygunluunun deerIendirilmesini içermektedir.
Baimsiz denetim sirasinda temin ettiimiz baimsiz denetim kanitiarinin, gOr(4UmUzUn
oIuturuImasina yeterli ye uygun bir dayanak oIuturduuna inaniyoruz.
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4.

GdrUUmUze gOre, iIiikteki finansal tablolar, Denizbank A.. Koruma Amaçli emsiye Fonuna
(emsiye Fan) Bali %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin
YUkseIeceini OngOren Onsekizinci Fonu’nun 21 Kaslm 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu,
2fll tarihte sona eren ylla ait finansal performansini ye nakit akllarlnl TMS ye Sermaye
Piyasasl Kurulu’nca belirlenen esaslar (bkz. dipnot 2) çerçevesinde doru ye durust bir biçimde
ya ns I tm aktad I r.

Diger husus
5.

Fonun yatirim dOnemi 21 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona ermi olup, katilma payi sahiplerine
21 Kaslm 2014 tarihinde Odeme yapilmak sureti ile Fon sonlandlrllmitir. Iliikteki finansal
tablolar ise Fon’un 21 Kasim 2014 tarihi itibariyle tasfiye Oncesi finansal durumunu
yansltmaktadlr.

Guney Baimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirlik Ananim Sirketi
A membei
rnst&Young Global Limited

Istanbul, 17 AraIlk 2014
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Oenizbank A..
Koruma Amaçh emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Komma Amacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YUkseleceOini Ongören Onsekizinci Fonu
Baimsiz Denetim’den Gecmi
21 Kasim 2014 Tarihll finansal durum tablosu
(TOrn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmiflr.)

Vadikiar
Nakit ye Nakit Benzerleri
Teminata Verilen Nakit ye Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakiari
Takas Alacakiari
Dier Alacakiar
Finansal Varliklar
Teminata Verilen Finansal Varlikiar
Dier Varlikiar

Dipnot
referanslari

21 Kasim
2014

31 Aralik
2013

4.15

1326

1.672

-

-

-

-

-

-

6,12,15

Toplam Varlikiar (A)
YUkUmIuIukIer
Repo Borçlari
Takas Borçlari
Krediler
Finansal YukUmiulUkler
IIikiIi Taraflara Borçlar
Dier Borçlar

-

-

14.225,414

17.640.304

-

-

-

-

14.226.740

17.641.976

-

-

-

-

-

-

15
15

Toplam YUkOmIOIOkIer (Toplam DeöerilNet Varlik Deeri Harlc) (B)
Toplam DeOerilNet Varlik DeOeri (A-B)

(3)

-

(1.132)

(14.896)
(6.190)

(10.100)

(21.086)

14.216.640

1 7.620.890

(8.966)

Oenizbank A.$.
Koruma Amach $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaTi %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank Lüks Endeksi’nin YükseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
Baimsiz Denetim’den Geçmiç
I Ocak —21 Kasim 2014 Dönemine ait Kar veya Zarar ye Dier Kapsamli Gelir Tablosu
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosteriImitir.)
Dipnot
referansian
KAR VEYA ZARAR KISMI
FaizGelirleA
TemettU Gelirleh
Finansal Varlik ye YukOmluiukiere Iikin GerçekIemi Kar/Zarar
Finansal Varlik ye YukumtUiuklere IIikin GerçekIemerni Kar/Zarar
Net Yabanci Para cevrim Farki Gelideri
Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler
Esas Faaliyet Gelirleri
Yonetim Ucretleri
Perfarmans Ucretleri
Sakiama Ucretleri
MKK Ucretled
Denetim Ucretleri
DanimanIik Ucretleri
Kurui Ucretleri
Komisyon ye Dier (lem Ucretleri
Esas Faaliyetlerden Diner Giderler
Esas Faahyet Giderleri
Esas Faaliyet Kar/Zarari
Finansman Giderleri
Net Donem Kari/Zarari (A)
DIdER KAPSAMLI GELIR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Siniflandirilmayacaklar
Kay veya Zararda Yeniden Siniflandirilacakiar
DiUer Kapsamli Gelir (B)
TOPLAM DEGERDEINET VARLIK DEGERINDE ARTIIAZALI
(A+B)

(4)

I Ocak21 Kasim 2014
1.139.408

13

18 Kasim
31 Aralik 2013

-

-

-

(985220)
81.356

(1.410)
(69.942)

-

-

235.544
(136.922)

-

4.725
(66.627)
(21.258)

-

-

(1.833)

(85)

-

-

-

(5.310)

-

-

(2.674)

(881)

-

9

(1.878)
(143.307)
92.237

(5.434
(32.968)
(99.595)

-

-

92.237

(99.595)

-

-

-

-

-

-

-

-

92.237

(99.595)

Denizbank A..
Koruma Amaçli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaTi %100 Anapara Koruma Amach B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseleceini Ongören Onsekizinci Fonu
Baimsiz Denetim’den Geçmi
21 Kasim 2014 Tarihli Toplam Deer I Net Varlik Deeri Deiim Tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösterilrnitir.)

Dipnot
releranslari

21 Kasem 2014
17.620.890

Toplam Deöed/Net Varlik Oeeri (Donem Bai)

(3.496487)
14.216.640

17.620.890

-

11

Toplam Deöeri/Net Varlik Deeri (Donem Sonu)

(5)

-

(99.595)
17951000
(230.515)

92.237

Toplam Deerinde/Net Varlik Deerinde Arti/AzaIi
Katilma Payi IhraçTutari (+)
Katilma Payi lade Tutari (-)

31 Arahk 2013

Denizbank A.$.
Koruma Amacli emsiye Fonu’na (Semsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseIecelni Ongören Onsekizinci Fonu
BaOimsiz Denetim’den Geçmi
I Ocak —21 Kasim 2014 Dönemine alt Nakit Aki Tabiosu
(TUrn tutariar TL olarak gösterilmiçtir.)
Dipnot
referansiari
A. Ietrne Faaliyetlerinden NakitAkiian
Net Dbnern Kari/Zarari
Net Darien, Kari/Zarari Mutabakati lie Iigih Duzeiimeier
Deer DUçUkiUWIptah lie iIgth Duzeilmeler
KariIckiar lie liglil Duzeitmeler
Faiz Gehrieri ye Gidedeh lie ligin Ouzeitmeier
Gerçekiememi Yabanci Para cevlrlm Farkian iie ligili Duzeitmeler
Gerçee Uygun Deer KayipiarifKazançiari lie UgiB DUzeitmeler
Kar/Zarar Mutabakati lie liglil Dier Duzeltmeier
Iietme Sermayesinde Gerçekieen Deiirnier
Alacakiardaki Arti/Azaiiia liglil Duzeitmeier
Borçiardaki Arti/Azaiila liglil Duzeitmeier
Iietme Sermayesinde Gerçekieen Dier Arti/Azahia ligik
Duzeitmeier
Faaiiyetlerden Eide Ediien NakitAkiIan
Ahnan TemettU
Aknan Faiz
Faiz Odemeieh
Difler Nakit GihIeh/cikiiari
B. Finansman Faaliyetierinden NakitAkiiari
Katiima Payi Ihraciarindan Eide Ediien Nakit
Katiima Payi Iadeieri cm Odenen Nakit
Kredi Odemeieri
Faiz Odemeieri
Alinan Krediier
Dier Nakit Girlieri/cikiiari
Finansman Faahyetierden Net Nakit Akiiari
Yabanci Pare cevrmm Farkiarinin Etkisinden Once Nakit ye Nakit
Benzerierindeki Net Arti/Azah (A+B)
C. Yabanci Para cevrlrn Farkiannin Nakit ye Nakit Benzerleri
Uzerindeki Etkisi
Nakit ye Nakit Benzeriednde Net Arti/Azah (A+B+C)
Ii Dönem Bai Nakit ye Nakit Benzerleri
Donem Sonu Nakitve NakitBenzerleri (A+B+C+D)

(6)

21 Kasim
2014

31 Aralik
2013

3.496.141 (17.718.813)
(99.595)
92.237
69.942
(1.05B.051)
-

-

-

-

(1 139.408)

-

-

-

-

-

69.942
81.357
3.322.547 (17.689.160)
-

-

(10.986)

21.086

3.333.533 (17.710.246)
1.139.408

-

-

1.139.408

-

-

-

-

(3.496.487)

17.720.485
17.951.000
(230.51 5)

-

(3.496.487)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415

(346)
1.672
1.326

1.672
-

1.672

Denizbank A.$.
Koruma Amacli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Baöli %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank LUks EndeksPnin Yukseleceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap danemine alt
Finansal tablolara iliflin aciklayici dipnotlar
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImitir.)
1.

Fon hakkinda genel bilgiler

Denizbank A.. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanununun 37 ye 38 mci maddelerine
dayanilarak, 25 Aralik 2009 tarihinde Istanbul 1k Ticaret Sicili Mernurluuna 368587 sicil numarasi
altinda kaydedilen 30 Aralik 2009 tarih ye 7469 sayili Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen emsiye
fon igtuzUQ ye bu izahname hukumlerine gOre yOnetilrnek Uzere, halktan katilma paylari kariliinda
toplanacak paralarla, katilma payi sahipleri hesabina, riskmn daOitilmasi ye mnancli mulkiyet esaslarina
gore sermaye piyasasi araclari, ters repo ye kurulca uygun gorUlen difler fmnansal varliklardan oluan
portfOyU iletmek amaciyla Serrnaye Piyasasi Kurulunun 15 Aralik 2009 Tarih ye B.02.1.SPK.0.15.931 sayili izni ile kurulrnu Denizbank A.ç Karuma Amacli çemsiye Fanu’na (emsiye Fan) Baflhi
%100 Anapara Karurna Amacli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nmn Yukselecemni Ongoren
Onsekizmnci Fanunun (Alt Fon) katilma paylarinin 1. lhraç halka arzina ilikmn izahnamedir.
Bu alt fona itirak salayan ye alt fan varliina katilim aranini gosteren, ernsiye fanun 1. Tertip
50.000.000.000 adet katilma paylari, Sermaye Piyasasi Kurulu’nca 4 Ocak 2010 tarih ye KB.522/1 031
sayi ile kayda aIinmitir. Ancak bu kayda alinma, ernsiye fonun ye katilma paylarinin Kurul veya
kamuca tekeffUlU anlarnina gelmez.
Bu alt fanun paylarinin halka arz talebi Semaye Piyasasi Kurulu’nun 10 Ekim 2013 tarih ye 12233903305.01.01-980 sayili yazisi lIe alumlu karilanmitir.
Bu alt fan ye emsiye Ic tuzUU kapsaminda ihraç edilen dier alt fanlarin tedavulde bulunan
paylarinin taplami emsiye fonun toplam pay sayisini geçrnez.
Bir emsiye fan kapsamindaki her bir alt fonun turn varlik ye yukurnlulUkleri birbirinden ayridir.
Denizbank A. Koruma Amaçli emsiye Fanuna (emsiye Fan) Bali %100 Anapara Koruma Amaçli
B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin Yukseleceini Ongoren Onsekizinci Fonu B tipi fandur.
Fon’un sUresi: Denizbank A. Korurna Arnaçli çemsiye Fonu’na (ernsiye Fan) Bali %100 Anapara
Karuma Amaçli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin Yukseleceini Ongoren Onsekizinci Fanu 15 Aralik
2009 tarihinde kurulrnu alup suresizdir. Fan BuyUkdere Caddesi Yapi Kredi Plaza D Blak Levent /
Istanbul adresinde faaliyette bulunmaktadir.
Fan Kurucusu, Yoneticisi ye Saklayici Kurum lie ilgili bilgiler aaidaki gibidir:
Kurucu:
Denizbank A.
BUyUkdere Caddesi No: 106 34394 Esentepe/ Istanbul
Yönetici:
Deniz PartfOy Yonetirni A.ç
Buyukdere Caddesi Semsir l Merkezi Na: 108 / B Kat: 8 34394 Esentepe / Istanbul
Saklayici Kurum:
Istanbul Takas ye Saklarna Bankasi Ac.
Abide-i Hurriyet Cad. MecidiyekOy Yalu Sak. Na 286 34381 Sili / Istanbul
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Denizbank A.S.
Koruma Amacli emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin Yukseleceöini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt
Finansal tablolara iliflin aciklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gösterilrnitir.)

1.

Fon hakkinda genel bilgiler (devami)

Fon’un ybnetim stratejisi

Fan portfOyUndeki varlikiar Sermaye Piyasasi Kurulunun duzenlemelerine ye Fon íç 1uzuUne uygun
olarak seçilir ye Fon portfOyU Ydnetici tarafindan Fon’un iç tUzQunUn 5. maddesi ye SPK’nin Seri: VU,
Na:10 sayili TebliOinin 41. maddesine uygun olarak ydnetilir. Alt fonun yatirim amaci, fonun yatirirn
donemi sonunda katilma payi sahiplerinin anaparalarinin tamamini korumak ye bards diinda
alinacak bir opsiyon sOzIemesi araciliiyla Denizbank Luxury Risk-Control 10% VT Excess Return
TRY Endeksi’ndeki (Denizbank Luks Endeksi) artitan, aaida detaylari verilm olan getiri
hesaplama yontemi ye belli bir getiriye katilim orani (yaklaik %100 %120 arasinda olmasi
beklenmektedir.) OlcUsunde yararlanmalarini salamaktir.
-

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçidn esaslar

•

Sunuma ilikin temel esasTar

Uygulanan muhasebe standadlari
SPK, 28 ubat 1990 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan, XI/6 numarali teblii ye bu tebIie deiikIik

getiren 19 Aralik 1996 ye 27 Ocak 1998 tarihli tebIiIer ile Menkul Kiymetler Yatirim Fonlari tarafindan
1 Ocak 1990 tarihinden baIayarak duzenlenecek mali tablo ye raporlarin hazirlanip sunulmasina
ilikin ilke ye kurallan belirlemiti. 30 Aralik 2013 tarihli ye 28867 (MUkerrer) sayili Resmi Gazetede
yayimlanan uYatlrim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina llikin TebIii” (11-14.2) (TebIi) ile
yatirim fonlarinin finansal tablolarinin hazirlanmasinda Turkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlarinin (TMS) esas alinmasi hokum altina alinmi ye finansal rapor tanimi yapilarak, bu
kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanlari ye portfOy raporlari aIinmitir. Fiyat raporlari ye
portfdy dailim raporlarindan oluan portfOy raporlari, fon portfoylerinde yer alan varliklarin
deerIenmesine ye deerlemeler sonucunda hesaplanan fon portfoy ye toplam deerlerine ilikin
bilgileri içeren raporlar olarak dUzenlenmitir. Ayrica SPKI sOzkonusu finansal tablolara iIikin olarak
tablo ye dipnot formatlarini yayimlamitir.
TMS’ye Uygunluk Beyani
Fan, finansal tablolarini Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) tarafindan 30 Aralik 2013 tarihli ye 28867
(MUkerrer) sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina
lIikin TebIii” (11-14.2) yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina Ilikin TebIii’ne
uygun olarak hazirlamaktadir. Finansal tablolar, gerçee uygun deerIeri ile yansitilan finansal
varliklar, haricinde maliyet esasi baz alinarak TL olarak hazirlanmitir.
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar yayimlanmak üzere 17 Aralik 2014 tarihinde Kurucu
Ydnetim Kurulu tarafindan onayIanmitir.
Muhasebe politikalarinda deOiiklikIer ye hatalar
Yeni bir TMSrrFRSnin ilk kez uygulanmasindan kaynaklanan muhasebe politikasi deiiklikleri, sdz
konusu TMSffFRS’nin ayet varsa, geçi hukumlerine uygun olarak geriye veya ileriye donuk olarak
uygulanmaktadir. Herhangi bir geçi hukmunUn yer aImadii deiiklikler, muhasebe politikasinda
istee baIi yapilan Onemli deiikIikler veya tespit edilen muhasebe hatalari geriye ddnuk olarak
uygulanmakta ye onceki donem finansal tablolari yeniden dUzenlenmektedir.
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Denizbank A..
Koruma Amacli Semsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaöII %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YUkseleceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara ilikin aciklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gbsteriImitir.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

30 Aralik 2013 tarih ye 28867 MUkerrer sayili Resmi Gazetede yayimlanan 11-14.2 sayili “Yatirim
Fanlarinin Finansal Raparlama Esaslanna Ilikin Teblii” (11-14.2 TebIii) uyarinca, yatirim fanlari, 21
Kasim 2014 tarihli finansal tablalarindan iubaren TUrkiye Muhasebe/Finansal Raparlama
Standardlarini (TMS/TFRS) uygulayacaktir hUkmU getirilmitir. Yayinlanan tebli ile birlikte yatirim
fonlarinin finansal rapariama formati ye deerleme ilkeleri deitirilmitir ye finansal tablolar 1 Ocak
2012’ den itibaren yeniden dOzenlenmitir.
Fan, TFRS 1 uyarinca, ilk TMS/TFRS raporlama doneminin sonu alan 21 Kasim 2014 tarihi itibariyle
yururlukte alan TFRS’lerin tamamin’, 1 Ocak 2012 TMS/ TFRS açiIi finansal durum tablasunda ye
karilatirmali olarak sunulan dier tOrn donemlerde tutarli alarak uygulamitir.
Yeni ye duzeItiImi standartlar ye yarumlar
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine ait finansal tablolarin hazirlanmasinda esas
alinan muhasebe palitikalari aaida Ozetlenen 1 Ocak 2014 tahhi itibariyle geçerli yeni ye
deiçtiriIm TFRS standartlari ye TFRYK yorumlari diinda Onceki yilda kullanilanlar ile tutarli alarak
uygulanmitir. Bu standartlarin ye yorumlarin Fon’un mali dummu ye performansi uzerindeki etkfleri
ilgili paragraflarda açikIanmitir.
Açaida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli alan yeni standart, deiikIik ye yorumlardan
Fon’un mali durumu ye perfarmansi Uzerinde bir etkisi almamitir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlik ye Barçlarin NetIetirilmesi (DeiikIik)
TFRS Yarum 21 Vergi ye Vergi Benzeri YukOmlOlukler
TMS 36 Varliklarda Deer DUuklUU Finansal olmayan varlikiar için geri kazanilabilir deer
aciklamalari (DeiikIik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ye Olçme TOrev urunlerin devri ye riskten karunma
muhasebesinin devamIiIii (Deiiklik)
TFRS 10 Kansolide Finansal Tabialar (Deiiklik)
-

-

—

Aaida belidilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli alan yeni standardin Fan’un mali durumu ye
perfarmansi etkisi ilgili dipnotlarda acikianmitir.
TFRS 13 Gerçee Uygun Deerin OlçomO
Yeni standart gerçee uygun deerin TFRS kapsaminda nasil blçUleceini aciklamakla beraber,
gerçee uygun deerin ne zaman kuilanilabiiecei ve/veya kuilanilmasi gerektii konusunda bir
deiiklik getirmemektedir. TUrn gerçee uygun deer biçUmleri için rehber niteliindedir. Yeni
standart ayrica, gerçee uygun deter biçumleri lie ilgik ek açikiama yUkQmlulUkieri getirmektedir. Yeni
açiklamalarin sadece TERS 13’Un uyguiarnaya balandii dOnemden itibaren veriimesi gerekmektedir.
TFRS’deki iyiletirmeler
1 Ocak 2014 ye sanrasinda balayan yilhk hesap donemieri icin gecerh oian ye aaida açiklanan
2009-2011 dOnemi yillik TFRS iyiletirmelerinin Fon’un finansal durumu veya performansi Uzerinde bir
etkisi aimamitir.
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Denizbank A.$.
Koruma Amacli emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank Lüks Endeksi’nin YUkseleceüini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin aciklayici dipnotlar (devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmiflr.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami)

TMS 1 Finansal Tablolarin Sunuu
TMS 16 Maddi Duran Varlikiar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

TMS 34 Finansal Raporlama
TMS 34 Ara Denem Raporlamasi
Yayinlanan ama yUrUrIUe girmemi ye erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolarin onaylanma tadhi itibarlyle yayimIanmi fakat can raponlama donemi cm henOz
yOrurIUe girmemi ye Fan tarafindan erken uygulanmaya baIanmami yeni standartlar, yorumlar ye
deiikIikIer aaidaki gibidir. Eon aksi belirtilmedikce yeni standart ye yorumlann yurUrIUe
girmesinden sonra finansal tablolanini ye dipnotlarini etkileyecek gerekli deiikIikIeni yapacaktir.
TMS 32 Einansal Araclar: Sunum Finansal Varlik ye Borclarin NetIetiriImesi (DeiikIik)
TFRS 9 Finansal Araclar Siniflandirma ye Açiklama
Fan, standardin finansal durumu ye performansi Uzerine etkilerini deerIendirmektedir.
-

—

Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinIanmi fakat KOK tarafindan
yayinIanmami yeni ye dOzeItiImi standadlar ye yorumlar
AaOida listelenen yeni standartlar, yorumlar vs mevcut UFRS standartlanindaki deiikIikIer UMSK
tarafindan yayinIanmi fakat can raparlama donemi cm henUz yururIUe girmemitmr, Fakat bu yeni
standartlar, yarumlar ye deiikIikIer henUz KGK tarafindan TFRSye
uyanIanmamitir/yayinIanmamitir vs bu sebeple TFRS’nmn bin parcasini aIuturmazIar. Fon finansal
tablolarinda ye dipnatlarda gerekli deiikIikIeri bu standart ye yorumlar TFRS’de yurUrIUe girdikten
sanra yapacaktir.
UFRS 10 Finansal Tablolar (DejjkIik)
UFRS 9 Finansal Araçlar— Riskten Korunma Muhasebesi ye UFRS 9, UFRS 7 vs UMS 39’daki
deiikIikIer— UFRS 9(2013)
Eon, standardin finansal durumu vs perfarmansi uzenine etkilenini deerIendirrnektedir.
UFRS’ndaki iyiIetirmeIer
UMSK, Aralik 2013’de ‘2010—2012 dOnemi’ ye ‘2011—2013 DOnemi’ almak Uzere iki dizi ‘UERS’nda
YiIIik IyiIetirmeIer’ yayinIamitir. Standartlarin “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen deiikIikIer haricinde
deiikIikIer 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
YiIIik iyiIetirmeIer 2010—2012 DOnemi
-

UFRS 2 Hisse Bazli Odemeler:
UFRS 3 IIetme BmnIemeIeri
UFRS 8 Faaliyet Bblumleni
UFRS 13 Gerçee Uygun Deer Olçumu
UMS 16 Maddi Duran Varicklar ye UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlikiar
UMS 24 IIikiIi Taraf Aciklamalari
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Denizbank A..
Koruma AmacIi Semsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amaçh B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin Yukseleceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dänemine ait
Finansal tablolara iliçkin aciklayzci dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmitir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Yillik IyiIetirmeler -2011—2013 DOnemi
UFRS 3 Ietme BirlemeIeri
UFRS 13 Gerçee Uygun Deer Olgumü Karar Gerekceleri
UMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller
UFRS 14— Regulasyona Tabi Ertelenen Hesaplara IIikin Geçici Standart
UMS 19 —Tanimlanmi Fayda Planlari: çalian Katkilari (DeiikIik)
KGK tarafindan yayinlanan ilke kararlari
Vukarida belirtilenlere ek olarak KGK TUrkiye Muhasebe Standartlarinin Uygulanmasina yonelik
aaidaki Ike kararlarini yayimlamitir. “Finansal tablo Ornekleri ye kullanim rehberi” yayinlanma tarihi
itibariyle geçerliiik kazanmitir ancak dier kararlar 31 AraUk 2012 tarihinden sanra balayan yillik
raporlama danemlehnde geçerli olmak Uzere uygulanmitir.
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4

Finansal Tabla Ornekleri ye Kullanim Rehberi
Ortak Kontrole Tabi IIetme Birlemelerinin MuhasebeIetiriImesi
ntifa Senetlerinin Muhasebeletirilmesi
Karilikli Itirak Yatirimlarinin MuhasebeletiriImesi

Muhasebe tahminlerindeki deiikIikler
Muhasebe tahminlerindeki deiikIikIer, yalnizca bir doneme iIikin ise, deiikIiin yapiIdii can
dOnemde, gelecek donemlere iIikin se, hem deiikIiin yapildii donemde hem de gelecek
dOnemde, ileriye ydnelik olarak, net dOnem karl veya zararinin belidenmesinde dikkate alinacak
ekiIde finansal tablolara yansitilir. 1 Ocak -21 Kasim 2014 hesap dOneminde muhasebe
tahminleninde herhangi bir deiiklik yapiImamitir.
Onemli muhasebe politikalaninin bzeti
Finansal tablolarin hazirlanmasinda izlenen Onemli muhasebe politikalani aaida bzetlenmitir.
Finansal araçlar
Finansal bir vanlik veya borç ilk muhasebeletihlmesi sirasinda gercee uygun deeninden OlçUlur.
Gerçee uygun deer farki kâr veya zarara yansitilmayan finansal varlik veya finansal borclarin ilk
muhasebeletirilmesi sirasinda, ilgili finansal varliin edinimi veya finansal borcun yuklenimi ile
dorudan ilikilendirilebilen ilem maliyetleri de sz konusu gerçee uygun deere ilave edilir.
Finansal varlik ye barçlarin normal yoldan aiim ye satimiani ilem tarihi esasina gOre
muhasebeletinilmektedir.
Fan finansal varlik ye borçlanini TMS 39 uyaninca aaidaki kategarilerde siniflandirmaktadir.
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Denizbank A4.
Koruma Amacli emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YUkseleceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt
Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmitir.)

2.

Finansal tablolann sunumuna iliçidn esaslar (devami)

(i)

Gerçee uygun deer farki kar veya zarara yansitilan finansal varlik ye finansal borçlar

Bu kategoride alim-satim amaçli finansal varlikiar yer almaktadir.
Alim-satim amaçli finansal varliklar esas itibariyle, yakin bir tarihte satilmak veya geri satin alinmak
amaciyla edinilen veya ilk muhasebeletirme sirasinda, birlikte yonetilen ye son zamanlarda kisa
dbnemde kàr etme konusunda belirgin bir eilimi buIunduu yonunde delil bulunan belirli finansal
araçlardan oIuan bir portfoyun parçasi olan varlikiardir. Bu kategoride hisse senetleri gibi Ozkaynaa
dayali kiymetler, kamu ye ozel borgianma senetleri yer almaktadir.
Alim-satirn amaçli finansal varlikiar kayda alinmalarini izleyen donemlerde gerçee uygun deerIeri
uzerinden deerlenir. Alim-satim amaçli menkul kiymetlerin gerçee uygun deerindeki deiiklik
sonucu ortaya çikan gerçeklernemi kar/zarar, kar veya zarar ye dier kapsamli gelir tablosunda
“Finansal varlik ye yukumluluklere ilikin gerçeklemerni kar/zarar’ da yansitilir. Alim-satim amaçli
finansal varlikiardan eWe edilen taiz ye kupon tahsilatlari ile sati yoluyla gerçekleen kar/zarar kar
veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosunda Faiz GeliMed” ye ‘Finansal varlik ye yukumlUlUklere
ilikin gerçeklemi kar/zarar” a dahil ediImitir.
ilk muhasebeletirme sirasinda, iletrne tarafindan, gerçee uygun deer farki kâr veya zarara
yansitilan olarak siniflanan finansal varlikiar aiim satim amaçli oimayan ozkaynaa dayah kiymetler ye
borcianma araçiarini içermektedir. Sozkonusu finansal varlikiar, Fon’un izahnamesinde beIirtildii
uzere Fonun risk yonetirn veya yatirim stratejisi çerçevesinde gerçee uygun deer esas ahnarak
yonetilen ye performanslari buna gore deerIendirilen bir portfOyUn parçasi olan varlikiar olmalari
nedeniyie ilk kayda alirniarindan gerçee uygun deerfarki karveya zarara yansitilan olarak
siniflanan varhklardir (yonetirn kuruiuna ye icra kurulu bakanina veya her kimse bu raporlamanin
yapiidii), ilgili grup hakkinda bu esasa gOre bilgi sunulmaktadir.
(ii)

Kredi ye aiacaklar

Sabit veya behrlenebiiir nitehkte Odernelere sahip clan ye aktif bir piyasada ilem gOrmeyen tUrev
olrnayan finansal varlikiardir. Bankalardaki mevduat, nakit teminatlari, ters repo alacakiari, takas
alacakiari ye dier alacakiar fon tarafindan bu kategoride siniflandirilan finansal varlikiardir. Kredi ye
alacakiar ilk kayda alimiarindan sonra etkin faiz yOntemiyle hesaplanan itfa ediirni maliyet ile
deerienirler.
(iii)

Dier finansal borçiar:

Bu kategoride ahm-satim amaçii olarak siniflanmayan turn finansal borçlar yer aimaktadir. Fon repo
borçiari takas borçiari, krediier ye flnansai yUkurniUlUkler ile dier ticari borciarini bu kategoriye dahil
etmektedir. Difler finansal yükUmiUlOkler ilk kayda alimdan sonra etkin faiz yOntemi ile hesaplanan itfa
ediimi maiiyetleri ile yansitiimaktadir.
Gerçee Uygun Deer OlçUrnu:
Gerçee uygun deer, piyasa katilirncilari arasinda Olçürn tarihinde olaan bir iiemde, bir varhin
satiindan elde edilecek veya bir borcun devrinde Odenecek flyattir.
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Denizbank A.$.
Koruma Amaçh emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) Bagli %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin Yukseleceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliçicin aciklayici dipnotlar (devami)
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TV’) olarak gosterilmiflr.)
2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Finansal varlik ye yukumlUluklerin gerçee uygun deeri belirlenmesinde aaida belirtilen deOerleme
esas ye yOntemleri kuIIaniImitir:
1) Deerleme gUnunde aktif bir piyasada iIem gOren menkul kiymetler çiki fiyatini yansittii 1cm
bekleyen kapani seansi fiyatlari veya kapani seansinda flyati olumayaIan cm bir Onceki seansin
airlikli ortalama fiyati He dier çiki fiyatlari ile
2) Barsada ilem gormekie birlikte deerIeme gunOnde borsada alim-satima kanu almayanlar
3) Borsada iIem gOrmeyen finansal varlik ye yOkumlukler ile turev finansal araclar mndirgenmi nakit
akim yontemi, ozde veya kariIatiriIabilir araçlara ilikin piyasa ilemIeri sonucu oIuan fiyatlar,
opsiyan fiyatlama madelleri ye piyasa katilimcilari tarafindan gounIukla kullanilan ye gOzlemtenebilir
girdileri azami kullanan dier yontemler
Finansal varlikiarda deer dQUkIuO
Gerçee uygun deer farki kar veya zarara yansitilan finansal varliklar diindaki finansal varlik veya
finansal varlik gruplari, her bilança tarihinde deer d(4UkIuUne uradiklarina ilikin gostergelerin
bulunup bulunmadiina dair deerIendirmeye tabi tutulur. Fmnansal varliin ilk
muhasebeletirilmesinden sanra bir veya birden fazla olayin meydana gelmesi ye sOz konusu olayin
ilgili finansal varlik veya varlik grubunun gUvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akimlari Uzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varliin deer dUukIuUne uradiina
ilikmn tarafsiz bir gostergenin bulunmasi durumunda deer duuklUu zarari aluur. Itfa ediImi
deerinden gosterilen fmnansal varlikiar için deer dUukIUU tutari gelecekte beklenen tahmini nakit
akimlarinin finansal varIiin etkin faiz orani uzermnden iskanto edilerek hesaplanan bugUnku deeri ile
defter deeri arasindaki farktir.
“Yabanci para çevrimi: Fon’un geçerli ye flnansal tablalarin sunumunda kullanilan para birimi TL’dir.
Yabanci para iIemler, iLem tarihlerinde geçerli alan dOviz kurlari Uzerinden TL’ye çevrilmitir.
Yabanci paraya dayali parasal varlik ye yUkUmlulUkler, bilanço tarihinde geçerli alan doviz kurlari
kullanilarak yabanci para cmnsmnden alan ye maliyet deeri He Olçulen parasal olmayan kalemler ilk
iIem tarihindeki kurlardan; yabanci para cmnsmnden alan ye gerçee uygun deerleri ile olçUlen parasal
olmayan kalemler se gerçee uygun deerin tespit ediIdii tarihte geçerli alan kurlardan TL’ye
çevrilmitir” çevrimler sonucu aluan kur farkiari Kar veya zarar ye dier kapsamli gelir tablosunda
yansitilmitir.
Fmnansal araçlarin netletirilmesi:
Fmnansal varlik ye yukumlUlukler, netIetirmeye yonelik yasal bir hakka ye yaptirim gucUne sahip
olunmasi ye sOz kanusu varlik ye yukumlUlUkleri net bazda tahsil etme/Odeme veya e zamanli
sonuçlandirma niyetinin olmasi durumunda bilançada netIetiriIerek gosterilmektedir.
Sati ye geri aIi anlamaIari ye menkul deerIermn odunç verilmesi iIemIeri:
Tekrar geri alimlarini OngOren anlamalar çerçevesmnde satilmi alan menkul kiymetler (‘Repo”),
finansal durum tablosunda “Teminata yerjlen finansal yarliklar” altinda fan porffOyUnde tutuIu
amaclarina gore “Gercee uygun deer farki kar/zarara yansitilan” portfOylerde siniflandirilmakta ye
ait oIduu portfbyUn esaslarina gore deerlemeye tabi tutulmaktadir. Repo sOzIemesi karilii elde
edilen fonlar pasifte “Repo barciari” hesabinda muhasebeletirilmekte ye ilgili repo anlamalari ile
belirlenen satim ye geri aIim fiyatlari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi cm etkmn faiz orani
yontemmne gOre gider reeskontu hesaplanmaktadir. Repo ilemlermnden saIanan fanlar kariliinda
Odenen faizier kar veya zarar ye dier kapsamli gelir tablasunda “faiz gelmrlerm” kalemi altinda
mu hasebeleti rilmekted ir.
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Denizbank A.$.
Koruma Amacii emsiye Fonu’na (emsiye Fan) BaUli %100 Anapara Koruma Amaçii B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin Yükseieceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin acikiayici dipnotiar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriirnitir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esasiar (devami)

Geri satim taahhudU lie aiinmi menkul kiymetçTers repo”) iiemieri finansal durum tabiosunda “Ters
repo aiacakiari” kalemi aitinda muhasebeietiriimektedir. Ters repo aniamaiari lie belirlenen aiim ye
geri satim flyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi cm ‘Etkmn faiz (Ic verim) orani
yOntemi”ne gOre faiz gelir reeskantu hesapianmakta ye kar veya zarar ye dier kapsamli gelir
tablosunda “faiz gelirleri” kalemi aitinda muhasebeietiriimektedir.
Fonun odUnce konu ediimi menkul deeri bulunmamaktadir.
Takas alacakiari ibarciari
Takas borçlari raporiama tarihi itibariyie normal yoidan aiim iIemierinde satin alma sOziemesi
yapiimi ancak teshm aIinmami menkui kiymet alimiarina iIikin alan borçiardir.
Takas aiacaklari normal yoldan sati iiemierinde sati sOziemesi yapiimi ancak teslim edilmemi
menkui kiymet satiIarina Wikin olan alacakiardir.

Takas aiacak ye borçiari itfa ediImi maiiyetleri He yansitilmaktadir.
Verilen Teminatiar:

Fan tarafindan nakit ye nakit benzeri oiarak verilen temmnatlar (marjmn teminatlari) finansal durum
tabiosunda ayri oiarak gOsteriimekte ye nakit ye nakit benzerierine dahN ediimemektedir. Nakit ye nakit
benzerieri diinda veriien teminatiar (marjin teminatiari) ise teminata verilen nakit ye nakit benzerleri
olarak sinifianmaktadir.
Geiirlgiderin taninmasi
Menkui kiymet sati kar!zarari

Fan portfoyQnde buiunan menkui kiymetierin, aiim ye satimi, Fon paylarinin aiim ye satimi, Fon’un
gelir ye giderleri lie Fon’un dier iIemieri yapildikiari gUn itibariyie (iiem tarihi) muhasebeietirihr.
Fon’dan satiian bir menkul kiymet sati gum] deeri (ah bedeli ye sati gunune kadar oiuan deer
arti veya azahiari toplami) Ozermnden iigiiii variik hesabina aiacak kaydedihr. Sati gUnU deeri,
ortaiama bir deer olup; iigliii varhk hesabinin borç bakiyesmnin, 11gW menkul kiymetin birim sayisina
bbiunmesi suretlyle hesapianir. Sati tutari lie sati gUnU deeri arasinda bir fark oiutuu takdirde bu
fark “Menkui kiymet sati kariari” hesabina veya “Menkui kiymet sati zarariari hesabina kaydoiunur.
Satiian menkui kiymete iiiiçkmn Fan payiari deer arti/azah” hesabinin bakiyesinin ortaiamasina gOre
satUan kisma Isabel eden tutar se, bu hesaptan çikariiarak Gerçekieen deer artiiari/azaliiari”
hesapiarina aktarUir. Bu hesapiar 11gW dOnemdeki difler kapsamh gehr tablosunda netietiriierek
“Finansai Varhk ye YUkUmlUiUkiere (hkin Gerçeklemi Kar/Zarar” hesabinda, Menkui kiymet aiim
satimina alt aracihk komisyonlari da ahm ye satim bedehnden ayri oiarak “Aracihk komisyonu gideri”
hesabinda izienir.
Ucret ye komisyan geiirieri ye giderleri
Ucret ye komisyoniar genei olarak tahsii ediidikieh veya Odendikieri tarihte gelir tabiosuna
yansitiimaktadir. Bununia birhkte, fan yanetim Ucreti ye denetim Ucreti tahakkuk esasina gore
mu hasebeietiriimektedir.
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Denizbank A.S.
Koruma Amacli emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin YukseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin aciklayici dipnotlar (devami)
(TUrn tutarlar, TUrk Lirasi (“TL”) olarak gosterilmiçtir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Faiz gelir ye gideri
Faiz gehr ye giderleri ilgili donemdeki kar veya zarar ye dier kapsamli gelir tablosunda tahakkuk
esasina gore muhasebeIetiriImektedir. Faiz geliri sabit veya deiken getirili yatirim araglarinin
kuponlarindan salanan gelirleri ye iskontolu deviet tahvillerinin iç iskonto esasina gore
deerIenmeIerini kapsar.
TemettU geliri
TernettU gelirleri ilgili ternettUyu alma hakki oIutuu tarihte finansal tablolara yansitilmaktadir.
Giderler
Turn giderler tahakkuk esasina gore rnuhasebeIetiriImektedir.
Vergi

193 Sayili Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayili
yasa ile yapilan deiiklik ye bu deiikIik cerçevesinde yayinlanan 23 Temmuz 2006 tarih ye 26237
sayili Resmi Gazetede yayinlanan karar ile Sermaye Piyasasi Kanununa gore kurulan menkul
kiyrnetler yatirim fonlari (borsa yatirim fonlari ile konut flnansman fonlari ye varlik finansman fonlari
dahil) ile menkul kiyrnetler yatirim ortalikiarinin portfoy iIetmeciIii kazançlari uzerinden yapilacak
tevkifat orani 1 Ekirn 2006 tarihinden itibaren %0 olarak deitiriIrnitir.
Katilma paylari
Katilma paylari pay sahiplerinin opsiyonuna baIi olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yukUmluIUk
olarak deerIendirjImektedir.
Katilma paylari Fon’un net varlik deeri uzerinden gunluk olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri
tarafindan alinip satilabilir. Katilma payinin fiyati fon net varlik/ toplam deerinin, deerIerne gUnUnde
tedavUlde clan pay sayisina bolunerek belirlenrnektedir.

(15)

Denizbank A..
Koruma Amaçii $emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin Yukseleceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt
Finansal tablolara iiikin aciklayici dipnotiar (devami)
(TOm tutarlar, TUrk Lirasi (‘TL”) olarak gosteriimiir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Flyatlama Raporuna iliØin PortföyDeerleme Esaslari

Deerieme her igünu itibariyle yapilir.
Porifoydeki menkul kiymetlehn deerlemesinde, aaida belirtilen esaslar kullanilir:
(a)

PortfOye alinan varlikiar aiim fiyatlariyla kayda gecirilir. Yabanci para cinsinden varlikiarin
aiim fiyati satin alma gunundeki yabanci para cinsinden deerinin TCMB dOviz sati kuru
ile çarpilmasi suretlyle bulunur.

(b)

Ali tarihinden baJamak üzere portfOydeki varlikiardan:
I)

H)

Hi)
iv)
v)
vi)
vH)
viii)
ix)
(c)

Borsada ilem gorenler deerleme gununde borsada oIuan en son seans
airIikli ortalama fiyat veya oraniarla deerIenir. u kadar ki, kapani seansi
uyguiamasi bulunan plyasalarda iIem goren varhklarin deerlemesinde
kapaniseansinda oiuan flyatlar, kapani seansinda fiyatin olumamasi
durumunda se borsada oluan en son seans airlikiiortalama fiyatlar kuuanihr.
Borsada ilem garmekie birhkte deerIeme gununde borsada slim satima konu
oimayan paylar son ilem tarihindeki borsa fiyatiyia; borcianma araçlari, ters repo
ye repolar son iiem gQnundeki ic verim orani is deerlenir.
Fon katilma paylan, deerieme gunO itibariyla en son agikianan fiyatiari esas
alinarak deerIenir.
Vadeli mevduat, bileik faiz orani kullanilarak tahakkuk eden faizin anaparaya
ekienmesi suretiyle deerienir.
Yabanci para cinsinden olanlar, TCMB tarafindan ilgili yabanci para cm
belirlenen dbviz ali kuru lie deerlenir.
TUrev araçlar nedeniyie teminat oiarak veriien varlikiar da portfby deeri
tablosunda gOsteriiir. Bu varhkiar teminatin turu dikkate ahnarak bu maddedeki
esasiar çerçevesinde deerienir.
Borsa dii repo-ters repo sOziemeleri, piyasa fiyatini en doru yansitacak
ekiide gUveniiiir vs doruIanabilir bir yontemle deerlenir.
(I) la (vH) nolu alt bentlerde behrtiienier diinda kalaniar, KGK tarafindan
yayimianan TMS/TFRS dikkate aiinarak deerIenir. Deerieme esasiari, yazili
karara baIanir.
(vH) ye (vUi) nolu alt bentierde yer alan yontemlere ilikmn kararlar kurucunun
yonetim kuruiu tarafindan alinir.

Endeks foniann portfbylerinde yer alan varlikiardan; baz alinan endeks kapsaminda
bulunan varlikiar endeksin hesapianmasinda kuNanilan esaslar, dier varlikiar se (b)
bendmnde behrtiien esasiar çerçevesinde deerienir.
Fonun difler varhk vs yUkDmlulUkieri, KSK tarafindan yayimianan TMS/TFRS
dikkate alinarak deerIenir. u kadar ki, fonun yabanci para cinsinden
yukUmiUiUkleri TCMB tarafindan ilgili yabanci para cm belirlenen dOviz sati kuru
ile çarpiimasi suretiyie deerlenir.
Sir payin ali ye sati deeri, Fon toplam deerinmn doJaimdaki pay sayisrna
bOlunmesi ile bulunur.
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Denizbank A.S.
Koruma Amaçlr Semsiye Fonu’na (Semsiye Fon) BaOh %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YükseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin açiklayci dipnotlar (devami)
(TOm tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gösteriImiir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami)

Onemli muhasebe deerIendirme, tahmin ye varsayimlan
Finansal tablolarin hazirlanmasi. bilanço tarihi itibariyla raporlanan aktif ye pasiflerin ya da açiklanan

arta bah varlik ye yukurnlUlUklerin tutarlarini ye ilgili denern içerisinde aIutuu raporlanan gelir ye
giderlerin tutarlarini etkileyen tahrnin ye varsayirniarin yapilmasini gerektirir. Bu tahrnin ye varsayimlar
ydnetimin en iyi kanaat ye bilgilerine dayanrnakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahrnin ye
varsayimlardan farklilik gosterebilir. Ayrica belirtilmesi gereken Onemli muhasebe deerIendirme,
tahrnin ye varsayimlar ilgili notlarda açiklanmaktadir.

3.

BölUmlere gore raporlama

Fon, Fonun yatinrn stratejisine uygun olarak ceitIi menkul kiyrnetlere ye tureviere yatinm yaprnak
amaciyla tek faaliyet bOIumu olarak yapiIanmitir. Fonun turn faaliyetleh birbiriyle iIikiIi ye birbirlerine
bairnIidir. Dolayisiyla turn Onemli faaliyet kararlari Fon’u tek bir bolum olarak deerIendirmek
suretiyle alinrnaktadir. Tek faaliyet bolurnune iIikin bilgiler Fon’un bir bUtun olarak sunulan finansal
tablo bilgilerine eittir.

4.

Nakit ye Nakit Benzerleri

Fan ile dier iIikiIi taraflar arasindaki nakit ye nakit benzerlerine iIikin iIernIerin detaylari aaida
acikIanmitir.
Nakit ye nakit benzederi

21 Kasirn 2014

31 Aralik 2013

1.326

1.672

1.326

1.672

Dier Hazir DeerIer

(‘)

21 Kasim 2014 ye 31 Aralik 2013 tarihleri itibariyie bankalarda iEkiIi taraf bulunmamaktadir.

5.

Dier alacakiar ye borclar

Fonun 21 Kasirn 2014 ye 31 Aralik 2013 tarihleri itibariyle dier alacakiari bulunrnarnaktadir.
Bilançoda gosterilen “DiUer borçlar” kaieminin detaylari aa,da açikJanmitir:
21 Kasim 2014

Dier borclar
Odenecek denetirn ucreti
SPK kayda airna ucreti
Dier borçlar

-

402
730
1.132

31 Aralik 2013
5.310
880
-

6.190

IlikiIi taraflara borçlar fon yonetim Ucreti tahakkukundan oIumaktadir. Fonun serrnaye piyasasi
araçlarindan oIuan menkul kiymetler portfoyO Deniz PortfOy Yonetirni A.$. tarafindan yOnetilmektedir.
Fan, Deniz Portfby Yonetimi A..’ye yonetimi ye ternsili için tahsis ettii donanirn, personel ye sail turn
hizrnetlerin kariIii olarak her gun icin podfOy toplarn deerinin topiam %0,002740’si
(yuzbindeikivirguIyetmidbrt) oluan bir yonetirn ucreti tahakkuk ettirmekte ye bu Ucret her ay sonunu
izleyen bir hafta içinde Fan tarafindan Deniz PortfOy Ydnetirni A..’ye Odenmektedir.
(17)

Denizbank A.$.
Koruma Amaçii emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) Baii %100 Anapara Koruma Amacii B Tipi
Denizbank Lüks Endeksi’nin YUkseieceOini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin actklayici dipnotiar (devami)
(TUrn tutariar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmiflr.)
6.

Finansal Yatirimiar

21 Kasim 2014 ye 31 Araiik 2013 tarihleri itibariyie finansal variikiar içerisinde tainan aiim satim
amacic menkul kiymetiere iIikin biigiler:
3erçee uygun deerfarki geiir
tablosuna yansitiian finansal variikiar
Ters Repo
Toplam
3erçee uygun deUer farki gelir
:abiosuna yansitilan finansai varlikiar
Borcianma Senetieri- Deviet Tahviii
Opsiyon Iiernier
Ters Repo
Toplam

Maiiyet

Makui deOeri

21 Kasim 2
Kayitli
DeUeri

13.683.313
13.683.313

14.225.414
14.225.414

14.225.414
14.225.414

Maliyet Makui deUeri

31 Aralik 2013
Kayitli
deOeri

16.500.453
1.087.846
52.005
17.640.304

16.500.453
1.087.846
52.005
17.640.304

16,463.704
1.194.543
51.161
17.709.408

Fon’un faaliyeti yerei eide tuttuu finansal yatirimiar alim-satim amaçh finansai yatirimiar olup,
gercee uygun deeri He deerienmiIerdir.
7.

Borcianma Maliyetieri

Borçlanrna maliyetleri, oIutukIari donemierde gelir tabiosuna kaydediimektedir. Fonun 21 Kasim
2014 ye 31 Aralik 2013 tarihleri itibariyie borçlanma maliyeti bulunmamaktadir.
8.

Kariiikiar, Kouiiu Varlik ye Borciar

KariIikiar biianço tarihi itibariyle mevcut bulunan ye geçmiten kaynakianan yasal veya yapisai bir
yOkumiuIuUn buiunmasi, yUkumIuiUU yerine getirmek cm ekonomik fayda saIayan kaynakiarin
çikiinin muhtemel olmasi ye yukumluiuk tutari konusunda guvenilir bir tahminin yapiIabiIdii
durumlarda muhasebeIetiriimektedir. Tutarin yeterince gUveniiir olarak OIçUIemedii ye yukQmiuIuUn
yerine getirilmesi için fondan kaynak çikmasinin muhtemel oimadii durumlarda sOz konusu
yokumluluk “Kouilu” olarak kabul edilmekie ye dipnotlarda açiklanrnaktadir.
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Denizbank A.S.
Koruma Amacli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Bali %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YukseleceUini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap danemine ait
Finansal tablolara iliçkin aciklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Lirasi (‘1W’) olarak gosterilmiflr.)

Niteliklerine gore giderler

9.

Fonun kar veya zarar ye dier kapsamli gelir tablosunda giderler nitelikierine gore sunuImu olup,
esas faaliyetlerden dier giderlerin detayi aaidaki gibidir:

Noter ye tasdik giderleri
Vergi, resim ye harç gidederi
Fon IIetim Giderleri

31 Aralik 2013

87
1.176

661
48
4.725

-

Dier Giderler

615

Toplam

10.

21 Kasim 2014

-

5.434

1.878

Dier varlik ye yUkumlUlukler

Fonun 21 Kasim 2014 tadhi itibariyle dier varlik ye yUkUmlulUkleh bulunmamaktadir.
11.

Toplam deer! Net varlik deeri ye toplam deeri I Net varlik deerinde añi I azaIi

AaOida Fonun can dOnem finansallarina aft birim pay deOeni ile toplam deer/ net varlik deeninin
detayi veriImitir.

Fon toplam deeri (TL)
DoIaimdaki pay sayisi (Adet)
Birim pay deeri (TL)

21 Kasim 2014

31 Aralik 2013

14.216.640
1.416.000.000
0,01004

17.620.890
1.771.800.000
0009945

Katilma belgeleri hareketleri:
21 Kasim 2014(Adet)
Donem bainda doiaimdaki pay sayisi
Oonem içinde satilan katilma belgesi sayisi
Danem içinde geri alinan katilma belgesi sayisi

1.771.800.000

-

(355.800.000)

1.795.100.000
(23300.000)

1.416.000.000

1.771.800.000

.

Toplam

12.

31 Anlik 2013 (Adet)

Fiyat raporundaki ye finansal durum tablosundaki toplam deer I net varhk degeri
mutabakati

Deereme esaslarinda bir tark olmamasi nedeniyle fon’un 21 Kasim 2014 tarihi itibaniyle finansal
vanlikiarin finansal durum tablosundaki 14.225.414 TL tutanindaki deerIeri fonun fiyat raporundaki
finansal varlikiarin toplami ile aynidir.
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Denizbank A.$.
Koruma Amaçli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin Yukseleceöini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami)
(TOm tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) alarak gösterilmiflr.)

13. Hasilat
lOcak—
21 Kasim 2014

lOcak—
31 Aralik 2013

Faiz ye Temettu Gelided
Ozel kesim menkul kiymetleri faiz ye kar paylari
Kamu kesimi menkul kiymeUeri faiz ye kar payiari

-

-

1.139.408

-

1.139.405

-

1 1 .039
126,548
(2.853)
(1 .119.954)

27
1.654
(361)
(2.730)

(985.220)

(1.410)

154.188

(1.410)

Finansal Vathk ye YukUmluluklere Ihskin Gercekiesmis Karllamr

Menkul Kiymet Sat’ç Karlari
Gerçekieen DeerArtiIari
Menkul Kiymet Sati Zaradari
GerçekIeen DeerAzaliIari

Toplam
14.

TUrev araciar

“Fonun yonetim stratejisi” dipnotunda açikIandii üzere Fonun yatirim dbnemi içerisinde Fon
portfOyUnde getiri hedefine ydnelik olarak Societe Generale ile yapilan 19 Kasim 2014 vadeli

Denizbank Luks Endeksinin (SGMDDLRC Index) baIangiç flyati endeksinin yUkseIiine itirak orani
oiçusUnde pozitif getirisinden belirli bir oranda yararianmayi saIayan bir “Call-Aiim” apsiyon
sbziemesi yer almaktadir. Opsiyan sOziemesinin yatirim donemi baindaki nominal deeri
23,500.000 TL alup sOzieme ile ilgili 1.210.250 TL prim bdenmitir.
SOzleme vadesi alan 19 Kasim 2014 tarihinde portfbyde 18.592.000 nominal deerdeki opsiyon
sbzlemesi kullanilmami olup sbzlemeye sit 957.488 TL deOer azahi “Finansal Varliklara llikin
Gerçeklemi Kar/Zarar’ hesabina aktarilmiflr.
15.

Finansal araclardan kaynaklanan riskierin niteligi ye dUzeyi

Finansal risk faktörleri
Fan faaliyeti gerei piyasa riskine (faiz cram riski, kur riski ye hisse senedi Iemtia fiyat riski), kredi
riskine ye hkidite riskine maruz kalmaktadir. Fonun risk ydnetim amaci Fonun yatirim stratejileri
kapsaminda katUim paylarinin deOerini maksimize etmektir. Fan menkul kiymetlerini gerçee uygun
fiyatlar ile deerieyerek maruz kahnan piyasa riskini faiz ye hisse senedi pozisyon riski ayriminda
guniOk olarak takip etmektedir. Fon Kurulu’nca, beiirli donemierde portfdyUn yonetimine ilikin
stratejiler ye limitier behrienmekte; portfOy yOneticiieri tarafindan bu çerçevede yOnetilmektedir.
Ekonomik tablonun ye piyasalarin durumuna gOre bu limit ye pohtikalar deiim gOstermekte,
belirsizliin hakim olduu dOnemlerde riskin asgari dOzeye indiriimesine çaliilmaktadir.
YoUunlama riski
Fon içtUzuunde belirlenen yantemler uyguIanmi olup, sOz konusu yatirim stratejisi de dahil olmak
Uzere, fans alinacak menkul kiymetlerin fon portfOyune orani iiemleri mevzuata, içtUzUk ye
izahnamede belirlenen siniriamalara uyguniuk arz etmektedir.
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Denizbank A.S.
Koruma Amacli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaOh %100 Anapara Koruma Amaçh B Tipi
Denizbank Luks Endeksi’nin YukseIeceini Ongaren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt
Finansal tablolara ilikin aciklayici dipnotlar (devami)
(TOm tutarlar, TOrk Lirasi (“TL”) olarak gösterilmiçtir.)
Finansal araclardan kaynakianan riskierin niteliöi ye dUzeyi (devami)

15.

Faiz cram riski
Faiz orani riski, piyasa faiz oraniarinda meydana gelen deiikIikIerden dolayi fon’un faize duyarli
finansal varhkiarinin nakit akiIarinda veya gercee uygun deerinde dalgalanmalar olmasi riskidir. 21
Kasim 2014 ye 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle fonun finansal araçlarinin tamami sabit faizlidir.
Fonun faize duyarhIii finansal araçlarin faiz deiimine bah olarak finansal varlikiarin gerçee
uygun deerIerinde olacak deiikIii içermektedir. Fon’un 21 Kasim 2014 ye 31 Aralik 2013 tarihieri
itibariyia aktif ye pasiflerinin yeniden flyatlandirmaya gOre kalan vadeleri lie likidite riskinde agikianan
kaian vadeieri buyUk Oiçude aynidir. Bu sebeple, bu finansal tablo notlarinda faiz orani riski He ilgili
have bir tablo sunulmamiflr.
Faiz pozisyonu tablosu aaUidaki gibidir;

Faizil finansal araçlar
Finansal varliklar

21 Kasim 2014

I

31 Aralik 2013

14.225.414

I

16.552.459

Aaidaki tabioda plyasa faiz oranlarindaki 5 % deiimin, dier bUtun deikenIer sabit kalmak
kaydiyia, Fon’un net variik deerine potansiyel etkisi sunulmaktadir:

.

Faiz artiiI(azaIii)
%5

(%5)

21 Kasim 2014
Kar zarar uzerindeki
etkisi

31 Aralik 2013
Kar zarar üzerindeki
etkisi

711.271

827.623
(827.623)

(711.271)

Fiyat riski
çirket piyasa flyatiyia deerIenen finansal varlikiara sahip oIduundan flyat riskine mawz kaimaktadir.
Aaidaki tabloda, dier bUtOn deikenierin sabit kaimasi kouIuyia. irket’in portfOyundeki satilmaya
hazir finansai varhkiari oIuturan hisse senetlerinin piyasa fiyatlarinda %5 deer arti/(azaIiinin)
$irket’in varlikiari uzehndeki etkisi gOsterilmektedir.
21 Kasim 2014
Kar zarar Uzerindeki
etkisi

Piyasa flyat artisiI(azaIii)
%5
(%5)

-

-

31 Aralik 2013
Kar zarar uzerindeki
etkisi
54.392
(54.392)

Kur riski
Yabanci para varlikiar, yUkUmIUIUkier ye bhianco dii yQkOmiulUklere sahip olma durumunda ortaya
cikan kur hareketlerinden kaynakianacak etkhier kur riskini oIuturmaktadir. Fon’un 21 Kasim 2014 ye
31 Arahk 2013 tarihleri itibariyia, dovizh ilemieri buIunmadiindan doiayi kur riskine maruz
kaImamitir.

(21)

Denizbank A.$.
Koruma Amaçh $emsiye Fonu’na (ernsiye Fon) BaOh %100 Anapara Koruma Arnacli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YQkseIeceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin aciklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gosteñlrniflr.)

15.

Finansa araçlardan kaynakianan riskierin niteIii ye dUzeyi (devami)

Likidite riski
Likidite riski, nakit olarak ya da difler bir finansal varliOin teslimi sureUyle Odenen finansal borçlarla ilgili
yukQmlUlUklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Fon, katilma paylarinin paraya çevrilrnesine
baIi olarak gunlUk nakit ciki riskine rnaruzdur. Fon’un politikasi varlikiarinin en az %0 %100 ni
piyasada hemen satilabilecek likit yatirimlarda tutmaktir. Ayrica Fon’un 21 Kasim 2014 tarihi itibariyle
1.326 TL nakit ye nakit benzeri bulunrnaktadir.
-

Aktif ye pasif kalemlerin kalan vadelerine gOre daiIimi aaidaki gibidir:
21 Kasim 2014
I aya kadar

3 aya
kadar

3ayI yil arasi

I yll
5 ypl ansi

Syil
Uzeri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

I aya kadar

3aya
Radar

3 ayI yii ansi

I yll
5 yil arasi

Syil
Uzeri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakit ye nakit benzerleri
Finansal yatinmlar

14.225.414

Toplam varliklar

14.225.414

DierbcrçIar
IIikiIi taraflara borçlar
Toplam kaynaklar
Net Ilkldke fazlasi/(aciUi)

(1.132)
(8.966)
(10.100)
14.215.314

-

Vadesiz

Toplam

1326

1326
14.225.414

-

1.326

1.326

14.226.740
(1.132)
(6.968)
(10.1 00)
14.216.640
31 Aralik 2013

Nakit ye nakit bcnzerleri
Finansal yatirimlar
Toplam varlikiar
Dier borçlar
IIikiIi taraflara borçlar

(6.190)
(14.896)

Toplarn kaynaklar

(21.086)

Net likidite fazIasi/(acii)

(21.086)

-

17.640.304
17.640.304

17.640.304

-

(22)

-

-

-

Vadesiz

Toplam

1.672

1.672
17.640.304

-

1.672

1.612

17.641.976
(6.190)
(14.896)
(21.086)
17.620.890

Finansal araclardan kaynakianan riskierin niteIii ye duzeyi (devami)

-

-

Raportama tanhi itibanyta mawz kalinan azami kredi nski (A÷B+C+D+Ej (9
Azami riskin teminal, vs ite guvence altina atinmi kismi
A.Vadesi geçmemi veya deor dUUktUUne uramami ftnansat vailikiarin net defier deerted
B. Kouttari yeniden gOrUitmi4 bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi veya deer dL4UktuUne urami
sayilacak finansat varlikiarin defter dee,i
C. Vadesi geçm, ancak deer dUukiuUne uramami$ varhktarin net defier deeh
Teminat, vs ile gUvence allina atinmi kismi
0. Deer duuktuune urayan vadiktarin net defter deefleri
E. Bitanço dii kredi hski içeren unsudar

31 Aratik 2013

-

-

Raporlama tahhi itibariyla mawz kalenan azami kredi flski (A+B+C+D+E) (9
Azami riskin teminat. VS lie guvence attina aIinmi kismi
AVadesi gecmemi$ veya deOer dUukiuUne uOramami ftnansal varhklarin net defter deederi
B. KouIiari yeniden gort4ulm(4 butunan, aksi takdirde vadesi gecmi veya deer dUUkIuUne urami
sayilacak finansal vartikiarin defter deeh
C. Vadesi gecmi ancak deer di4UkIUune uramami vathklarin net defter deeh
Teminat, vs tie guvence aitina aIinmi k,smi
0. Deer duUkIUUne urayan varlikiarin net defier deOedeh
E. Bitanço d’s’ kredi dski içeren unsurlar

21 Fcas,m 2014

Finansal araç tUrleri itibariyla maruz kalinan kredi riskieri:

-

tamf

(23)

taraf

taraf

Alacakiar
Titan Alacakiar
Dier
lifliti

:

-

taraf

Alacakiar
Titan Alacakiar
Dier
Itifliti

1 672
1.672

17.540 304
17.640 304
-

-

bakiyesi
yatinmtar
taraf
taraf

Nakit Va Nakit Benzerlod
Can hesap
Finansal

1.326

Dter Alacakiar
0ter
itiklIi

-

14.225.414

1.326
14.225 414
-

-

bakiyesi
yatinmiar

lanai

taraf

Finansal

0ier Alacakiar
Dier
IilklIl

Nakit ye Nakit Benzerieri
Cart hesap

Fonun
Fon’un kullandirtlan kredileri buIunmadiindan dolayt kars tarafin anIama yUkUmIUIUkIehni yerine getirememesinden kaynakianan bir risk mevcut deiJdir.
finansal araçlardan dolayi maruz kaIdii kredi riskine iIikin detayli bilgi kredi riski dipnotunda veriImitir.

Kredi riski

16.

21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt
Finansal tablolara iIikin açiklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (“TV’) olarak gösteriImiir.)

Denizbank A.$.
bngoren
Koruma Amacli $emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma AmacIi B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YukseIeceini
Onsekizinci Fonu

Denizbank A.$.
Koruma Amaçii emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Baii %100 Anapara Koruma Amacii B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin Yukseieceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine ait
Finansal tabiolara iliflin acikiayici dipnotiar (devami)
(TUrn tutarlar, Turk Lirasi (“TL”) olarak gösteriimitlr.)
Finansal araçiardan kaynakianan riskierin niteiii ye dUzeyi (devami)

15.

Finansal varlik ye yUkUmlUlUklerin gerçee uygun deeri lie gosteriimesine iliflin aciklamaiar
a)

Finansal tabiolarda maiiyet veya itfa ediimi maliyet ile yansitilaniar:

Finansal tabiolarda maliyet veya itfa ediimi maliyet ile yansitiian nakit ye nakit benzerieri ile difler

alacak ye borçiarin kisa vadeli olmalari nedeniyie defter deerierinin gerçee uygun deerierini
yansittii varsayiimitir.
b) Finansal tabiolarda gerçee uygun deeri lie yansitilaniar
Finansal tabioiarda gercee uygun deeri iie yansitilan finansal varhklarin ye yukUmlulukierin gercee
uygun deerIerinin tespitinde kullanilan girdilerin seviyeierine gOre dailimi aaidaki gibidir:
•
•
•

Birinci seviye: Finansal varlik ye yukUmiUiUkier, Oiçum tarihinde eriiIebiien, bzde variikiarin veya
borçlarin aktif piyasalardaki kotasyon flyatlari (duzeItiimemi olan) lie deerienmektedir.
kind seviye: Finansai varhk ye yukUmiUiukier, iigili variik ya da yUkumiuiuun birinci seviyede
belirtiien borsa flyatindan baka direk ye da indirek oiarak plyasada gOzienebilen fiyatinin
buiunrnasinda kuiianiian girdierden deerienmektedir.
UçuncU seviye: Finansai variik ye yukOmluiukier, varhk ye da yukumiUiuUn gerçee uygun
deerinin buiunmasinda kuNaniian piyasada gozienebilir bir veriye dayanmayan girdlierden
deerienmektedir.

Gerçee uygun deer farki gehr tablosuna yansitiian finansal varhkiar (ahm satim amach finansai
varlikiar) deviet Ic borçianma senetieri, ozei sektOr tahviiieri ye hisse senetierinden oiumaktadir ye
rayiç deOerierinin behrienrnesinde piyasa flyatiari esas ahnir. Bu sebepie, sOz konusu varhklarin
raporiama tarihi itibariyia gerçee uygun deer seviyesi birinci seviyedir.
1. Seviye

21 Kasim 2014
2. Seviye 3. Seviye

Toplam

Finansal varfikiar:
Ahm-satim amaçh flnansai varhkiar—

Ters Repo

14.225.414

14.225.414

Topiarn finansai varlikiar

14.225.414

14.225.414

1. Seviye

31 Araiik 2013
2. Seviye 3. Seviye

Toplam

Finansal varfikiar:
Alim-salim amaçli finansai varlikiar—

Borçianma senetieri
Ahm-satim amaçh finansai vadikiar—
Opsiyon iiemier
Alim-satim amaçli finansai vadikiar—
Ters Repo
Toplam finansal variikiar

16.500.453
-

52.005
17.640.304

(24)

-

1 .087.846

-

-

-

-

-

-

16.500.453
1 .087.846
52.005
17.640.304

Denizbank A.$.
Koruma AmacIi $emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaI, %100 Anapara Koruma Amaçli S Tipi
Denizbank Lüks Endeksi’nin YUkseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami)
(Turn tutarlar, TUrk Urasi (“TL”) olarak gdsterilmiflr.)
16.

Nakit aki tablosuna iliflin aciklamalar

Nakde edeer varlikiar doneme isabet eden kasa ye faiz gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi Uc
aydan kisa olan bankalardan alacakiardan oIumaktadir.
17.

toplam deer!net varhk deeri deiim tablosuna iIikin açikfama(ar

Toplam deOer/ net varlik deerine iIikin agiklamalardipnot ilde açikIanmitir.
18.

Finansal tablolari änemli olcUde etkileyen ya da finansal tablolarin acik, yorumlanabilir ye

anIailabiIir olmasi açisindan aç,klanmasi gereken dier hususlar
Sermaye Piyasasi Kurulunun (SPK) 30 Aralik 2013 tarihli ye 28867(mukerrer) sayili Resmi Gazetede
yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina IIikin TebliOi (11-14.2) ile Menkul
Kiymet Yatirim Fonlari tarafindan dUzenlenecek mali tablo ye raporlarin hazirlanip sunulmasina ilikin
ilke ye kurallara uygun olarak hazirlanmitir.
19.

Raporlama doneminden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, donem karma ilikin herhangi bir duyuru veya dier seçiImi
finansal bilgilerin kamuya açiklanmasindan sonra ortaya çikmm olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayimi için yetkilendirilme tarihi arasindaki tUrn olaylari kapsar. Eon1 bilanço tarihinden
sonraki duzeltme gerektiren olaylarin ortaya çikmasi durumunda. finansal tablolara alinan tutarlari bu
yeni duruma uygun ekiIde dUzeltir. Fonun raporlama doneminden sonraki açiklamasi gereken
olaylari bulunmamaktadir.

(25)

Denizbank A..
Koruma Amaçh $emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100
Anapara Koruma Amaçli B Tipi Denizbank Lüks Endeksi’nin
YUkseleceUini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle portföyündeki borsa diçi
sözIemeIerin adil fiyat içermesi ye birim pay deerinin mevzuata,
içtuzuk ye izahnamede belirlenen deöerleme ilkelerine uygun olarak
hesapianmasina iliflin rapor
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Denizbank A.$. Koruma Amaçli emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaIs %100 Anapara
Koruma Amaçli B Tipi Denizbank Luks Fndeksi’nin YukseIeceini Ongoren
Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle portfoyundeki borsa dii sözIemeIerin
adil flyat içermesi ye birim pay deöerinin mevzuata, içtUzUk ye izahnamede belirlenen
deerleme ilkelerine uygun olarak
hesaplanmasina iliflin rapor
Denizbank A.. Koruma AmaçIl emsiye Fonuna (emsiye Eon) BaIl %100 Anapara Koruma Amaçll
H Tipi Denizbank Luks Endeksinin YUkseIeceini OngOren Onsekizinci Fan (“Fan”) portfoyune borsa

diindan ailnan sbzIemelerin herhangi bir iIikiden etkilenmeyecek ekiIde objektif kouIIarda
yaplimasl ye adil bir flyat igermesi için Fan içtQzuUnde belirlenen ybntemlerin uygulanlp
uyguIanmadllnl ye sOz konusu sdzIemeIerin deOerlenmesi de dahil olmak Ozere, birim pay deerinin
mevzuata uygun alarak hesaplanlp hesapIanmadllnl Sermaye Piyasasl Kurulunun konu He ilgili
dUzenleme ye duyurularl çerçevesinde 21 Kaslm 2014 tarihi tibariyle inceIemi bulunuyoruz.

GbrUumUze gore Denizbank k$. Koruma AmacIl çemsiye Fonuna (çemsiye Fon) BaIl %100
Anapara Koruma Amaçli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YukseIeceini Ongoren Onsekizinci Fan
partfoyUne barsa dIlndan allnan 5ozIemeIerin herhangi bir ihfliden etkilenmeyecek ekilde objektif
kouIIarda yaplimasl ye adfl bir fiyat içermesi icin Fan içtUzuunde belirlenen yontemler uyguIanmi
olup, sOz konusu sozIemeIerin deerIenmesi de dahil almak uzere, birim pay deerinin hesaplanmasl
jIemIeri mevzuata, içtuzUk ye izahnamede belirlenen deerIeme ilkelerine uygunluk arz etmektedir.
Bu gOrü tamamen Sermaye Piyasasl Kurulu ye Denizbank A..’nin bilgisi ye kullanlml için
hazIrIanml alup, baka bir maksatla kullanlimasi mumkun deildir.
Goney Balmslz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MuavirIik Anonim irketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatma r YuCèfSMMM/
sorumiii’trtaa Ba$6éne,W
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Istanbul, TUrkiye
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Denizbank A..
Koruma Amaçli emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaUh %100
Anapara Koruma Amaçli B Tipi Denizbank Lüks Endeksi’nin
YUkseleceUini Ongören Onsekizinci Fonu

21 Kasim 2014 tarihi itibariyle
Ic kontrol sisteminin durumuna iliflin rapor
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Denizbank A..
Koruma Amacli emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Bali %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
Denizbank LUks Endeksi’nin YUkseieceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle Ic kontrol sisteminin
durumuna iliflin rapor
Denizbank A.$. Koruma Amaçli çemsiye Fonu’na (emsiye Fan) BaIl %100 Anapara Koruma Amaçil
B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseleoeflini Ongoren Onsekizinci Fonu’nun risk yonetim
sistemini de içeren ic kontrol sistemini Sermaye Plyasasl Kurulunun konu lie ilgili duzenlemeierinde
belirienen asgari esas ye usuller gercevesinde 21 Kasim 2014 tarihi itibariyie inceIemi buiunuyoruz.
GOrUØ)mUze gOre Denizbank A.. Koruma Amacll çemsiye Fonuna (emsiye Fan) Ball %1 00
Anapara Koruma Amaçli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseieceini Ongoren Onsekizinci
Fonunun risk yonetim sistemini de içeren iç kontrol sistemi, yatirim foniarlna ihkin Sermaye Piyasasl
Kuruunun duzenlemelerinde belirtilen asgari esas ye usulleri içermektedir.
Bu gOr(4 tamamen Sermaye Piyasasl Kurulu ye Denizbank A.,’nin bilgisi ye kuilanlml
hazirlanml olup, baka bir maksatla kuNanhimasl mQmkun deildir.
Guney Balmslz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Muavirhk Anonim $irkeU
Global Limited

17 AraIlk 2014
Istanbul, Turkiye
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Denizbank A..
Koruma Amaçli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Baöli %100
Anapara Korurna Amaçli B Tipi Denizbank LUks Endeksi’nin
YUkseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle
Varlikiarin sakianmasina iliflin rapor
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Denizbank A.S. Koruma Amacli $emsiye Fonu’na (emsiye Fon) Bali %100 Anapara Koruma
Amach B Tipi Denizbank Lüks Endeksi’nin YUkseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle varlikiarin sakianmasina iliflin rapor
Denizbank A.. Karuma Amaçli Semsiye Fanu’na (emsiye Fan) BaIi %100 Anapara Koruma
Amach B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseieceini Ongoren Onsekizinci Fon (“Fan”) 18 Kasim
2013—21 Kasim 2014 yatirim donemine alt para ye sermaye piyasasi aiim satim ilemlerini ye buna
ilikin sozlemelerini, Fon varlikiarinin Sermaye Plyasasi Kurulunun yatirim fonlarina iIikin
dUzenlemelerine ye Fan içtOzuUnde yer alan hukumlere uygun olarak saklanip saklanmadii
açisindan inceIemi bulunuyoruz. ncelememiz aaidaki hususlarin test edilmesini içermitir.
1.

Saklayicinin kasasinda bulunan para ye sermaye piyasasl araglarinin, fan kurucusu veya fan
kurulunun Onceden haberi almaksizin yerinde tespiti ye mutabakati (borsa diinda taraf alunan
sOzIemeIer için alinan teminatlar ye borsa dti ters repa sOzIemelerine kanu varlikiar dahil
olmak Uzere),

2.

Kaydi artamda tutulan para ye sermaye piyasasi araçiarinin kayltiari tutan kurulularIa teyit
edilmesi,

3.

Odunç menkul kiymet iIemIeri kanusunda tarafiardan teyit alinmasi,

4.

Fan hesabindan yapilan Odeme ye virman ilemlerinin kantrolu,

5.

Fan portfoyundeki menkul kiymetler Ozerindeki hakiarin partfOy yOnetim irketinin talimati
çercevesinde kullanilip kuIIaniImadiinin tespiti,

6.

Fan paylarinin katilimci bazinda tutulup tutulmadil ye katlilmellara sahip oiduklari pay
sayllarini fan bazinda izieme imkani salanip salanmadiinin kantrolü.

GbruumQze gore Denizbank A.$. Koruma Amaçli çemsiye Fanu’na (emsiye Fan) BaOh %100
Anapara Karuma Amaçli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YUkseleceini Ongoren Onsekizinci Fonu
18 Kasim 2013—21 Kasim 2014 yatirim doneminde varlikiari Sermaye Piyasasl Kurulu’nun yatirim
fanlarina iIikin duzenlemeieri ye Fan içtuzuunde yer alan hUkumleri çerçevesinde saklanmitir.
Bu gorU tamamen Sermaye Piyasasi Kuruiu ye Denizbank A.c.’nin bilgisi ye kullanimi
hazirlanmi alup. baka bir maksatla kuflanilmasi mUmkOn deildir.
Mail MUavirllk Anonim Sirketi
A memb

ist&Young Global Limited

tçi

Soru

17 Aralik 2014
Istanbul, Turkiye
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Den izbank A.$.
Koruma Amaçli emsiye Fonu’na ($emsiye
Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amaçli B
Tipi DenizbankLuks Endeksi’nin
YükseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine
ait fiyat raporu
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Denizbank A..
Koruma AmacIi emsiye Fonu’na (emsiye Fon) BaOli %100 Anapara Koruma Amaçli B Tipi
flenizbank LUks Endeksi’nin YUkseIeceini Ongoren Onsekizinci Fon’un Pay Fiyatinin
Hesaplanmasina Dayanak Teflhl Eden Portföy DeUeri Tablosu ye Toplam Deer!Net Varlik
Deeri Tablosunu Içeren Fiyat Raporlarinin Mevzuata Uygun Olarak
Hazirlanmasina iliflin Rapor
Denizbank A.?. Koruma Amaçli emsiye Fonuna (emsiye Fon) Bali %100 Anapara Koruma
Amaçli B Tipi Denizbank LQks Endeksinin YUkseleceini Ongoren Onsekizinci Fonunun pay fiyatinin
hesaplanmasina dayanak tekil eden portfdy deeri tablosu ye toplam deer/net varlik deeri
tablosunu içeren flyat raporlarinin 30 Aralik 2013 tarihli ye 28867 (Mukerrer) sayili Resmi Gazetede
yayimlanan “Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina iIikin Tebli (11-14.2) hOkumlerine ye
Sermaye Piyasasi Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak hazirlanip hazirIanmadiini Sermaye
Piyasasl Kurulunun konu hakkindaki duzenleme ye duyurulari çerçevesinde 21 Kasim 2014 tarihi
itibariyla incelemi bulunuyoruz.
Denizbank A.?. Koruma Amaçli emsiye Fonuna (emsiye Fon) Bali %100 Anapara Koruma
Amaçli B Tipi Denizbank LQks Endeksi’nin YukseIeceini Ongoren Onsekizinci Fonunun pay fiyatinin
hesaplanmasina dayanak tekiI eden portfby deeri tablosu ye toplam deer/net varlik deOeri
tablosunu içeren fiyat raporlari 30 Aralik 2013 tarihli ye 28867 (MUkerrer) sayili Resmi Gazetede
yayimlanan “Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina iIikin TebIi (11-14.2) hukUmlerine ye
Sermaye Piyasasl Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazirIanmitir.
Bu gOrQ tamamen Sermaye Piyasasi Kurulu ye Denizbank A.?.nin bilgi5i ye kullanirni
hazirlanmi olup, baka maksatla kullanilmasi mumkun deiIdir.
Mali MUçavirlik Anonim ?irketi
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Denizbank A.$.
i Ongören
Koruma AmaçIi $emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi Denizbank LUks Endeksi’nin YUkseTecein
Onsekizinci Fonu
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nra,’

Ic hkonlo

Coin
SdzIeme
N0141

52.66

Repo Teninat
TulaniS)

0.041

9I,374t

92.111304

Gunkik 0mm
De4e,

l7.640.30

1.067.141

1.087,14

92.0*

52.00

16.500.453
11.500.453

Toplan DeOirlNet Vad,k
0101,1

100,00’

100,007

100.00%

Omp
(%)

6,17

617

0.29

0,291

93.54%
93.54%

l%l

Toplan

Denizbank A.S.
Koruma Amacli emsiye Fonu’na ($emsiye Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amacli B Tipi Denizbank Luks Endeksi’nin YükseIeceini Ongoren
Onsekizinci Fonu

Denizbank A.S.
Koruma AmacTi emsiye Fonu’na (Semsive Fon) BaIi %100 Anapara Koruma Amach B Tipi
Denizbank Lüks Endeksi’nin YUkseIeceini Ongören Onsekizinci Fonu
21 Kasim 2014 tarihll toplam deerInet varlik deeri tablosu
(Turn tutarlar, Turk Lirasi (4’TL”) olarak gösteriImitir.)
Tutar
TL
Fan portfby deöeri
Hazir deerier

14.225.414
1.326

21 Kasim 2014
Toplam
Grup

Fan topiam deeri

31 Aralik 2013
Grup
Toplam

100
100

100,06
0,01

17.640.304
1.672

100
100

100,11
0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.326

100

1.672

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.100)

100

(0,07)

(21.086)

100

(0,12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.968)

88.79

(14.896)

70.64

-

-

-

-

(6.190)

29,36

17.620.890

-

Kasa

Bankalar
Dier hazir deerIer
Alacakiar
Takastan alacakiar
Dier alacakiar
Borçiar
Banka avanslari
Banka krediieri
Fan ybnetEm ucretieri
Hisse sened aiim borçlari
Dier borçlar

Tutar
TL

(1.132)

11,21

14.216.640

-

(4)

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

100,00

