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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

Cari Dönem
31 Mart
2010

GeçmiĢ Dönem
31 Aralık
2009

11.556.624
5.564.768
5.990.545
0
1.311

10.096.254
4.718.133
5.334.577
40.922
2.622

-

-

11.556.624

10.096.254

Cari Dönem
31 Mart
2010

GeçmiĢ Dönem
31 Aralık
2009

11

1.213.693
1.160.767
47.148
1.113.619
12.420

112.355
56.506
46.672
9.834
19.491

24

40.506

36.358

42.907

41.560

42.907

41.560

10.300.024
7.946.201
2.285
21
91.751
1.902.081
357.685
11.556.624

9.942.339
7.946.201
2.285
21
91.751
(859.135)
2.761.216
10.096.254

Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar

6
7
10
26

Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
ĠliĢkili taraflara ticari borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
karĢılıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
karĢılıklar
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar kar/(zararları)
Net dönem karı /(zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR

10

24

27
27
27
27
27

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠNDE
SONA EREN DÖNEME AĠT GELĠR TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
SatıĢ gelirleri
Esas faaliyetlerden diğer
gelirler/(giderler)
SatıĢların maliyeti (-)

Dipnot

Cari Dönem
1 Ocak –
31 Mart
2010

28

45.842.123

16.204.293

28

813.645

(495.247)

46.655.768

15.709.046

(45.970.621)

(15.520.725)

685.147

188.321

28

BRÜT KAR/(ZARAR)
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

29/30
29/30
31
31

GeçmiĢ Dönem
1 Ocak –
31 Mart
2009

(112.430)
(215.032)
-

(40.012)
(162.536)
(186.088)

357.685

(14.227)

-

-

357.685

(14.227)

-

-

357.685

(14.227)

0,04501

(0,00179)

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR/(GĠDER)

-

-

DĠĞER KAPSAMLI
GELĠR/(GĠDER) (VERGĠ SONRASI)

-

-

357.685

(14.227)

FAALĠYET KARI/(ZARARI)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

32
33

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen faalieytler
vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gelir/(gideri)
- ErtelenmiĢ vergi gelir/(gideri)

35
35

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
DÖNEM KARI/(ZARARI)
Hisse baĢına kazanç/(kayıp)

36

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR /
(GĠDER)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

ÖdenmiĢ
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

Hisse senedi
ihraç primleri

Kardan ayrılan
kısıtlanmıĢ yedekler

Net dönem
karı/(zararı)

GeçmiĢ yıllar
kar/(zararları)

Toplam

7.946.201

2.285

21

91.751

(2.334.123)

1.474.988

7.181.123

-

-

-

-

2.334.123
(14.227)

(2.334.123)
-

(14.227)

31 Mart 2009 itibarıyla bakiye

7.946.201

2.285

21

91.751

(14.227)

(859.135)

7.166.896

1 Ocak 2010 itibarıyla bakiye

7.946.201

2.285

21

91.751

2.761.216

(859.135)

9.942.339

-

-

-

-

(2.761.216)
357.685

2.761.216
-

357.685

7.946.201

2.285

21

91.751

357.685

1.902.081

10.300.024

Dipnot
1 Ocak 2009 itibarıyla bakiye
GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Yedeklere aktarılan tutarlar
Toplam kapsamlı gelir / (gider)

GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Yedeklere aktarılan tutarlar
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
31 Mart 2010 itibarıyla bakiye

27

27
27

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN
DÖNEME AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

Cari Dönem
1 Ocak –
31 Mart
2010

GeçmiĢ Dönem
1 Ocak –
31 Mart
2009

357.685

(14.227)

7
24
24
6

(1.351.972)
1.347
4.148
(49)

(1.493.260)
1.134
232

10
26
10
11

(988.841)
696.004
40.922
1.311
1.104.261
(7.071)

(1.506.121)
1.723.073
(27.850)
1.037
(6.365)
(7.634)

846.586

176.140

YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN
KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

-

-

FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN
KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit

-

-

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ
NET DEĞĠġĠM

846.586

176.140

Dipnot
ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN
KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI
Net dönem karı/(zararı)
Net dönem karını iĢletme faaliyetlerinden
elde edilen nakit akımına getirmek için
yapılan düzeltmeler:
Finansal yatırımlar değer (artıĢı) / azalıĢı
Kıdem tazminatı karĢılık gideri
KullanılmamıĢ izin karĢılığı gideri
Faiz (gider)/gelir tahakkuku
ĠĢletme sermayesindeki değiĢim öncesi
faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit
akımı
Finansal yatırımlardaki artıĢ/(azalıĢ)
Ticari alacaklardaki artıĢ /(azalıĢ)
Diğer dönen varlıklardaki artıĢ/(azalıĢ)
Ticari borçlardaki artıĢ/(azalıĢ)
Diğer borçlardaki artıĢ/(azalıĢ)
ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen /
(kullanılan) nakit

DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT
BENZERLERĠ

6

4.717.251

2.390.415

DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT
BENZERLERĠ

6

5.563.837

2.566.555

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

1.

ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Ata Yatırım Ortaklığı A.ġ. (“ġirket”), 20 Mart 1997 tarihinde kurulmuĢ ve 367415/314997 sicil
numarası ile Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu‟na kayıtlı bir yatırım ortaklığıdır. ġirket‟in
faaliyet konusu, menkul kıymet portföy yönetimidir. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun
düzenlemeleri ve mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
ġirket, Emirhan Caddesi No: 109 Atakule Balmumcu/Ġstanbul adresinde ikame etmektedir.
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla ġirket hisselerinin % 55,52‟lik kısmı, % 9,12 A Grubu ve % 46,40
B Grubu olmak üzere, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. (“Ata Yatırım”)‟ye aittir. B Grubu
% 44,07 oranındaki hisse halka açık olarak Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda iĢlem
görmekte olup, kalan %0,41‟lik B Grubu hisse ise diğer ortaklara aittir. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde A Grubu hisse senetlerinin her biri 10.000 (onbin) adet oy hakkına, B
Grubu hisse senetlerinin herbiri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla ġirket‟in çalıĢan sayısı 2‟dir (31 Aralık 2009: 2). ġirket‟in bağlı
ortaklığı, iĢtiraki ve müĢterek yönetime tabi teĢebbüsü bulunmamaktadır.
Ödenecek Temettü
31 Mart 2010 itibarıyla bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).
Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 30 Nisan 2010 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiĢtir. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi
bulunmaktadır.

2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR

2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların HazırlanıĢ Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
ġirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından
düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke,
usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap
dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir ve bu Tebliğ
ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"
yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu tebliğe istinaden, iĢletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)‟na
göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan
edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı
olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları
(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
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FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı)
Finansal Tabloların HazırlanıĢ Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları (devamı)
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan
farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı
tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmaktadır. ĠliĢikteki finansal tablolar ve
dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur.
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın
gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
ġirket‟in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. ġirket‟in finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
ġirket‟in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası
(“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak
finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıĢtır.

2.2

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı
cari dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de
gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirket‟in cari yıl içerisinde muhasebe
tahminlerinde önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.4

Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

a)

Mart 2010 tarihinde geçerli olan ve ġirket faaliyetleri ile ilgili olan mevcut standartlar ile ilgili
değiĢiklikler bulunmamaktadır.

b)

Mart 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Mart 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan
standart ve yorumlar
UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar
UFRS 2 (DeğiĢiklik) Hisse Bazlı Ödemeler – Grubun Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı
AnlaĢmalar
UFRS 3 (2008) ĠĢletme BirleĢmeleri
UFRS 5 (2008 ve 2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) SatıĢ
Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS 8 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Faaliyet Bölümleri
UMS 1 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Mali Tabloların
Sunumu
UMS 7 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Nakım Akım Tablosu
UMS 17 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Finansal Kiralamalar
UMS 27 (2008) Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar
UMS 36 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelerdeki değiĢiklikler) Varlıklarda Değer
DüĢüklüğü
UMS 38 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
UMS 39 Finansal Araçlar Standardındaki DeğiĢiklikler: MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm –
Finansal Riske KarĢı Korunmaya Uygun Kalemler
UFRYK 9 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Saklı Türev
Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi
UFRYK 16 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) YurtdıĢındaki Net
Bir Yatırımın Finansal Riske KarĢı Korunması
UFRYK 17 „Nakit DıĢı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı‟

(c)

Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiĢ standartlar
ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar:

1 Nisan 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan finansal dönemler için geçerli olacak olan
fakat ġirket‟in finansal tablolarına herhangi bir etkisi olması beklenmeyen mevcut standartlarla ilgili
yorumlar ve değiĢiklikler aĢağıda belirtilmiĢtir.
UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar (1
Temmuz 2010 ve sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir)
UFRS 9 „Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme ‟(1 Ocak 2013 ve sonrasında baĢlayan
mali dönemler için geçerlidir)
UMS 24 (2009) „ĠliĢkili Taraf Açıklamaları‟ (1 Ocak 2011 ve sonrasında baĢlayan mali
dönemler için geçerlidir)
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UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tabloların Sunumu (1 Ocak
2011 ve sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir)
UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin PeĢin Ödenmesi (1 Ocak 2011 ve
sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir)
UFRYK 19 „Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi‟(1
Temmuz 2010 ve sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir)
2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Esas faaliyet gelir/(giderleri)
ġirket, portföyündeki menkul kıymetlerin satıĢ gelirlerini, satıĢ iĢlemi gerçekleĢtiğinde gelir
kaydetmektedir.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu
zaman kayda alınır.
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir. Faiz
gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, borsa para piyasası ile ters
repo iĢlemlerinden kaynaklanan faizleri ve vadeli iĢlem teminatlarının nemalarını içermektedir.
Ücret ve komisyonlar hizmet gerçekleĢtiği zaman gelir veya gider olarak kaydedilirler.
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
ġerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer
düĢüklüğü testi uygulanır. Ġtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır.
Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun
değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için
varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düĢük seviyede gruplanır (nakit üreten
birimler). ġerefiye haricinde değer düĢüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama
tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
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Borçlanma Maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluĢtukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri
ile alım iĢlemiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden
muhasebeleĢtirilir.Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak
teslimatı koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satıĢı sonucunda
ilgili varlıklar, iĢlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve
alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve
özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin
iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek
tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen
orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢında sınıflandırılan
finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karĢı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmemiĢ olan türev ürünleri teĢkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
ġirket‟in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme
planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiĢ
maliyet bedelinden değer düĢüklüğü tutarı düĢülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz
yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır.
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Finansal Araçlar (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
ġirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada iĢlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile
bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun
değerleriyle gösterilir. Aktif bir piyasada iĢlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat
satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları gerçeğe uygun değerleri
güvenilir olarak ölçülemediğinde maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna
kaydedilen değer düĢüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal
varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değiĢikliklerden
kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleĢtirilir ve finansal varlıklar
değer artıĢ fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düĢüklüğüne uğraması
durumunda, finansal varlıklar değer artıĢ fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna
sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına iliĢkin temettüler ġirket‟in temettü alma hakkının oluĢtuğu
durumlarda gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmektedir.
Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri
ifade edildiği para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli
kurdan çevrilmektedir. Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen kur farkı kazançları/zararları,
parasal varlığın itfa edilmiĢ maliyet değeri üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı
kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleĢtirilmektedir.
ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır.
Satım ve geri alım anlaşmaları
Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve karĢı tarafa
olan yükümlülük müĢterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul
kıymetler (“ters repo”), satıĢ ve geri alıĢ fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre
döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit
benzerleri hesabına ters repo iĢlemlerinden alacakları olarak kaydedilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iĢlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve
krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiĢ maliyeti üzerinden değer düĢüklüğü düĢülerek gösterilir.
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlık
veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düĢüklüğüne uğradıklarına iliĢkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer
düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğü
zararı oluĢur. Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düĢüklüğü tutarı
gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto
edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karĢılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde,
bütün finansal varlıklarda, değer düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden
düĢülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık hesabından
düĢülerek silinir. KarĢılık hesabındaki değiĢimler gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalıĢ değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
iliĢkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı, değer düĢüklüğünün
iptal edileceği tarihte yatırımın değer düĢüklüğü hiçbir zaman muhasabeleĢtirilmemiĢ olması
durumunda ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet tutarını aĢmayacak Ģekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düĢüklüğü sonrasında
meydana gelen artıĢ, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değiĢikliği riski taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
ġirket‟in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleĢmeye bağlı düzenlemelere, finansal
bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. ġirket‟in
tüm borçları düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa dayalı
finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan
muhasebe politikaları aĢağıda belirtilmiĢtir. Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar
veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak
sınıflandırılır.
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Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun
değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle
yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢim, gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük
için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ gerçeğe uygun
değerleriyle muhasebeleĢtirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı
üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet
bedelinden muhasebeleĢtirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte
yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
Kur DeğiĢiminin Etkileri
ġirket‟in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. ĠĢletmenin mali durumu ve faaliyet sonucu, ġirket‟in
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir.
ĠĢletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para
birimleri) gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak TL‟ye çevrilmektedir.
31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla ġirket‟in dövizli iĢlemleri bulunmamaktadır.
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse baĢına kazanç miktarı, dönem kar/zararının ġirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
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Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda,
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir.
KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır.
KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin
edilmesi yoluyla hesaplanır.
KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eĢittir.
KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleĢtirilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun‟un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre
Türkiye‟de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy iĢletmeciliğinden
doğan kazançları Kurumlar Vergisi‟nden istisnadır. Söz konusu Kurumlar Vergisi istisnası
geçici vergi uygulaması bakımından da geçerlidir.
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Aynı kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve
ortaklıklarının Kurumlar Vergisi‟nden istisna edilen söz konusu portföy iĢletmeciliği kazançları
üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Bakanlar Kurulu, bu
vergi kesintisi oranını her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, Kurumlar
Vergisi oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak uygulanmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 34 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet
yatırım fon ve ortaklıklarının, portföy iĢletmeciliği kazançlarının elde edilmesi sırasında 15 inci
madde gereğince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine
ödenmiĢ olmak Ģartıyla, aynı kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurum
bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti
tutarının baĢvuru halinde kendilerine red ve iade edileceği belirtilmiĢtir.
5281 sayılı kanun ile 1 Ocak 2006 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟na eklenen 5527 sayılı kanun ile değiĢik geçici 67 nci maddenin (1)
numaralı fıkrasına göre menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının banka ve aracı kurumlar
vasıtasıyla elde ettikleri menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satım
kazançları ile dönemsel getirileri üzerinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren % 0 oranında gelir
vergisi kesintisi yapılmaktadır.
Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve
ortaklılarının bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve
Gelir Vergisi Kanunlarına göre ayrıca tevkifat yapılmaz.
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı,
emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler
tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre
hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar
gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Nakit Akım Tablosu (devamı)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, ġirket‟in portföy iĢletmeciliği faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değiĢikliği riskini taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası (“VOB”) ĠĢlemleri
VOB piyasasında iĢlem yapmak için verilen nakit teminatlar nakit ve nakit benzerleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan iĢlemler sonucu oluĢan kar ve zararlar gelir
tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderlere) kaydedilmiĢtir. Açık olan iĢlemlerin
piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir tablosuna yansıyan değerleme farkları,
ve kalan teminat tutarının nemalandırılması sonucu oluĢan faiz gelirleri netleĢtirilerek nakit ve
nakit benzerleri olarak gösterilmiĢtir.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler,
temettü kararının alındığı dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir.

3.

ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ
Bulunmamaktadır.

4.

Ġġ ORTAKLIKLARI
Bulunmamaktadır.

5.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.
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6.

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

Vadesiz mevduat
Ters repo iĢlemlerinden alacaklar
Vadeli iĢlemlerden doğan teminat alacakları

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

648
5.164.931
399.189
5.564.768

1.738
4.607.882
108.513
4.718.133

Ters repo iĢlemlerinden alacaklar:
Faiz Oranı (%)

Vade Tarihi

31 Mart 2010
Maliyet

Kayıtlı Değer

6,05 – 6,60

1 Nisan 2010

5.164.000

5.164.931

31 Aralık 2009
Vade Tarihi
Maliyet

Kayıtlı Değer

Faiz Oranı (%)
6,70 – 7,00

4 Ocak 2010

4.607.000

4.607.882

ġirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve
nakit benzeri değerler, nakit ve nakit benzerlerinden faiz tahakkukları düĢülerek
gösterilmektedir:
31 Mart
31 Aralık
2010
2009
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları (-)

5.564.768
(931)
5.563.837

4.718.133
(882)
4.717.251

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar Not 38‟de
açıklanmıĢtır.
7.

FĠNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal yatırımlar

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

5.990.545
5.990.545

5.334.577
5.334.577

ġirket‟in faaliyeti gereği finansal yatırım hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı finansal
varlıklar olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiĢtir. Gerçeğe uygun değer 31 Mart 2010
tarihi itibarıyla Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (“ĠMKB”) bekleyen güncel emirler
arasındaki en iyi alıĢ emirlerini, bunların bulunmaması durumunda gerçekleĢen en yakın zamanlı
iĢlemin fiyatını, bunun da olmaması durumunda ise maliyet değerini ifade etmektedir.
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7.

FĠNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
31 Mart 2010
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Hisse senetleri
Borsada iĢlem gören hisse senetleri

Maliyet

Makul Değeri

Kayıtlı
Değeri

5.227.925
5.227.925

5.990.545
5.990.545

5.990.545
5.990.545

31 Aralık 2009
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Hisse senetleri
Borsada iĢlem gören hisse senetleri

8.

Maliyet

Makul Değeri

Kayıtlı
Değeri

4.822.199
4.822.199

5.334.577
5.334.577

5.334.577
5.334.577

FĠNANSAL BORÇLAR
ġirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla finansal borçları bulunmamaktadır.

9.

DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ġirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla diğer finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.

10.

TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
Bilanço tarihi itibarıyla ġirket‟in ticari alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari alacaklar
Takas ve saklama merkezinden alacaklar

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

-

40.922
40.922

31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiĢ ve Ģüpheli hale gelmiĢ
alacakları bulunmamaktadır.
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10.

TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar Not 38‟de verilmiĢtir.
Bilanço tarihi itibarıyla ġirket‟in ticari borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari borçlar
ĠliĢkili taraflara ticari borçlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. danıĢmanlık ücreti (Not 37)
Ata Holding A.ġ. - hukuk hizmeti ücreti (Not 37)
Takas ve saklama merkezine borçlar
Diğer ticari borçlar

11.

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

47.148

46.672

47.148
1.108.736
4.883
1.160.767

45.256
1.416
3.140
6.694
56.506

DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
ġirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacağı
bulunmamaktadır.
Kısa vadeli diğer borçlar

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

8.973
2.985
462
12.420

15.583
2.838
1.070
19.491

Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Gider tahakkukları

12.

FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR
ġirket finans sektöründe faaliyet gösterdiğinden bu hesap kalemi kullanılmamıĢtır.

13.

STOKLAR
Bulunmamaktadır.

14.

CANLI VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.

15.

DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.

16.

ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.
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17.

YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER
Bulunmamaktadır.

18.

MADDĠ DURAN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.

19.

MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.

20.

ġEREFĠYE
Bulunmamaktadır.

21.

DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI
Bulunmamaktadır.

22.

KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır.

23.

TAAHHÜTLER
Bulunmamaktadır.

24.

ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR
Kısa vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar, kullanılmamıĢ izin karĢılığından
oluĢmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla kullanılmamıĢ izin karĢılığı tutarı 40.506 TL‟dir (31
Aralık 2009: 36.358 TL).
Uzun vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar, kıdem tazminatı karĢılığından
oluĢmaktadır.

Kıdem tazminatı karĢılığı
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31 Mart
2010

31 Aralık
2009

42.907
42.907

41.560
41.560

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

24.

ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR (devamı)
Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümleri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak
Ģekilde iĢ sözleĢmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‟nun
6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değiĢik 60.
maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak iĢten ayrılma hakkı kazananlara da yasal
kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet Ģartlarıyla
ilgili bazı geçiĢ karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiĢtirilmesi ile Kanun‟dan
çıkarılmıĢtır.
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.427,04 TL (31 Aralık 2009:
2.365,16 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı karĢılığı, ġirket‟in, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel
yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19
(“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), Ģirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliĢtirilmesini öngörür. Bu
doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aĢağıda
belirtilmiĢtir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak
artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin
düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Mart 2010 tarihi
itibarıyla, ekli finansal tablolarda karĢılıklar, geleceğe iliĢkin, çalıĢanların emekliliğinden
kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Mart
2010 itibarıyla kıdem tazminatı karĢılığı, yıllık %4,80 enflasyon ve %11 iskonto oranı
varsayımlarına göre yaklaĢık %5,92 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle
hesaplanmıĢtır (31 Aralık 2009: Yıllık %4,80 enflasyon ve %11 iskonto oranı varsayımlarına
göre yaklaĢık % 5,92 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıĢtır).
Ġsteğe bağlı iĢten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, ġirket‟e kalacak olan kıdem tazminatı
tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıĢtır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize
edilmekte olup, ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2010 tarihinden
itibaren geçerli olan 2.427,04 TL tavan tutarı dikkate alınmıĢtır.
Kıdem tazminatı karĢılığının hareketi aĢağıda sunulmuĢtur:

AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem sonu itibarıyla, 31 Aralık

1 Ocak –
31 Mart
2010

1 Ocak –
31 Mart
2009

41.560
705
642
42.907

31.854
642
492
32.988

1 Ocak – 31 Mart 2010 dönemine ait kıdem tazminatı karĢılık gideri olan 1.347 TL (1 Ocak –
31 Mart 2009: 1.134 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiĢtir.
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25.

EMEKLĠLĠK PLANLARI
Bulunmamaktadır.

26.

DĠĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

1.311
1.311

2.622
2.622

Gelecek aylara ait giderler

27.

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
ġirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerindeki ödenmiĢ sermaye yapısı aĢağıdaki
gibidir:
Hissedar adı / unvanı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.
Halka Arz
Diğer
Tarihi değerli sermaye
Sermaye düzeltmesi farkı

(%)

31 Mart
2010

(%)

31 Aralık
2009

55,52
44,07
0,41

4.411.383
3.502.193
32.625

54,13
45,46
0,41

4.301.406
3.612.170
32.625

100,00

7.946.201

100,00

7.946.201

2.285

2.285

ġirket‟in sermayesi nominal olarak 7.946.201 TL (yedimilyondokuzyüzkırkaltıbinikiyüzbir
Türk
Lirası)‟dir.
Bu
sermaye,
her
biri
1
TL
değerinde
7.946.201
(yedimilyondokuzyüzkırkaltıbinikiyüzbir) adet hisseye ayrılmıĢtır. Hisse Senetleri A ve B grubu
olarak ikiye ayrılmıĢ olup 725.000 (yediyüzyirmibeĢbin) adedi A grubu, geri kalan 7.221.201
(yedimilyonikiyüzyirmibirbinikiyüzbir) adedi B grubu hisse senedidir. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinin her biri 10.000 (onbin) adet oy hakkına, B
grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. 1 Ocak–31 Mart 2010 döneminde ĠMKB'den 109.977 TL
nominal değerinde alım yapmıĢtır (1 Ocak–31 Aralık 2009 dönemi: 1.513.221 TL).
Kayıtlı sermaye tavanı nominal olarak 50.000.000 TL'dir (31 Aralık 2009 : 50.000.000 TL).
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Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler, tarihi ödenmiĢ sermayenin (enflasyona
göre düzeltilmemiĢ) %20‟sine eriĢene kadar, yasal yedeklerde yer alan ticari karın yıllık %5‟i
oranında ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra,
tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.
31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla kar yedekleri aĢağıdaki gibidir:

Yasal yedekler

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

91.751
91.751

91.751
91.751

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

1.902.081
1.902.081

(859.135)
(859.135)

Geçmiş yıllar kar/(zararları)

GeçmiĢ yıllar kar/(zararları)

ġirket‟in geçmiĢ yıl kar/(zararları) içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekler 31 Mart 2010
tarihi itibarıyla 1.472.976 TL (31 Aralık 2009: 1.472.976 TL)‟dir.
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla kar dağıtımına konu edilebilecek 982.954 TL (31 Aralık 2009:
1.388.821) kaynağı bulunmaktadır.
Hisse senedi ihraç primleri
ġirket‟in özkaynaklar altında sınıfladığı hisse senedi ihraç primleri 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla
21 TL (31 Aralık 2009: 21 TL)‟dir.

22

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

28.

SATIġ GELĠRLERĠ, SATIġLARIN MALĠYETĠ VE ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER
GELĠRLER / (GĠDERLER)

SatıĢ gelirleri
Hisse senedi satıĢları
Devlet tahvili satıĢları

Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler)
Faiz gelirleri
Ödünç menkul kıymet komisyon gelirleri
Temettü gelirleri
Hisse senedi değer artıĢı / (azalıĢı)
Vadeli iĢlem sözleĢme gelirleri / (giderleri)
Ters repo faiz gelirleri

SatıĢların maliyeti
Hisse senedi alıĢları
Devlet tahvili alıĢları

1 Ocak –
31 Mart
2010

01 Ocak –
31 Mart
2009

44.769.992
1.072.131
45.842.123

16.204.293
16.204.293

1 Ocak –
31 Mart
2010

01 Ocak –
31 Mart
2009

5.425
762.620
(11.453)
57.053
813.645

6.143
58
1.700
(589.352)
13.965
72.239
(495.247)

1 Ocak –
31 Mart
2010

01 Ocak –
31 Mart
2009

(44.903.618)
(1.067.003)
(45.970.621)

(15.520.725)
(15.520.725)

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:IV No:27 sayılı tebliği uyarınca, net dönem karının bir
unsuru olarak değerlendirilen gerçekleĢmemiĢ sermaye kazançları (menkul kıymet değer
artıĢları/azalıĢları (net)) dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.
29.

PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM VE GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
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1 Ocak –
31 Mart
2010

01 Ocak –
31 Mart
2009

(112.430)
(215.032)
(327.462)

(40.012)
(162.536)
(202.548)

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

30.

NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER

DanıĢmanlık gideri
Hisse senedi aracılık komisyonu
Personel ücret ve giderleri
Diğer genel yönetim giderleri
Denetim ve müĢavirlik giderleri
Vadeli iĢlemler komisyonu
Vergi, resim ve harç giderleri
Kıdem tazminatı karĢılığı
KullanılmamıĢ izin karĢılığı
Tahvil borsa payı
Kira gideri
Takas ve saklama giderleri
ĠMKB kotasyon ücreti
Diğer pazarlama, satıĢ, dağıtım giderleri

31.

DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / (GĠDERLER)
Bulunmamaktadır.

32.

FĠNANSAL GELĠRLER

1 Ocak –
31 Mart
2010

01 Ocak –
31 Mart
2009

(138.409)
(94.045)
(60.622)
(4.464)
(4.880)
(14.917)
(145)
(1.347)
(4.148)
(1.016)
(1.017)
(465)
(1.987)
(327.462)

(93.827)
(33.689)
(48.809)
(8.554)
(2.857)
(9.122)
(1.134)
(1.112)
(1.090)
(362)
(1.987)
(5)
(202.548)

Bulunmamaktadır.
33.

FĠNANSAL GĠDERLER

34.

Bulunmamaktadır.
SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALĠYETLER
Bulunmamaktadır.

35.

VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL)

(ERTELENMĠġ

VARLIK

VE

Bulunmamaktadır.
36.

HĠSSE BAġINA KAZANÇ

Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibarıyla (toplam)
24

1 Ocak –
31 Mart
2010

01 Ocak –
31 Mart
2009

7.946.201

7.946.201

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

Nakit karĢılığı çıkarılan hisse senetleri

-

-

Tedavüldeki hisse senedi adedi
31 Mart itibarıyla (toplam)

7.946.201

7.946.201

Tedavüldeki hisse senedinin
ağırlıklı ortalama adedi

7.946.201

7.946.201

Net dönem karı/(zararı) (TL)

357.685

(14.227)

Hisse baĢına kar/(zarar) (TL)

0,04501

(0,00179)

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:IV No:27 sayılı tebliği uyarınca, net dönem karının bir
unsuru olarak değerlendirilen ve 31 Mart 2010 itibarıyla 763.551 TL tutarında olan
gerçekleĢmemiĢ sermaye kazançları (net değer artıĢları/(azalıĢları)) dağıtılabilir kar tutarının
hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır (31 Mart 2009: (588.671) TL gerçekleĢmemiĢ
sermaye zararları).
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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

37.

ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
ġirket‟in ana ortağı, Türkiye‟de kurulmuĢ olan Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.‟dir.
ġirket ile iliĢkili taraflar arasındaki iĢlemlerin detayları aĢağıda açıklanmıĢtır.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.‟deki mevduatlar
Vadesiz mevduat

31 Mart
2010

31 Aralık
2009

648

1.738

ĠliĢkili taraflardan alacaklar
ġirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan alacakları
bulunmamaktadır.
ĠliĢkili taraflara borçlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.
– danıĢmanlık ücreti
Ata Holding A.ġ. - hukuk hizmeti ücreti

ĠliĢkili taraflara ödenen giderler
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.
- danıĢmanlık gideri
Ata ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. – kira gideri

Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
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31 Mart
2010

31 Aralık
2009

47.148
47.148

45.256
1.416
46.672

1 Ocak –
31 Mart
2010

1 Ocak –
31 Mart
2009

138.409
1.017
139.426

93.827
1.090
94.917

1 Ocak –
31 Mart
2010

1 Ocak –
31 Mart
2009

30.153
30.153

22.218
22.218

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

38.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
Finansal Risk Faktörleri
ġirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul
kıymetlerin veya diğer finansal sözleĢmelerin değerinde meydana gelecek ve ġirket‟i olumsuz
etkileyecek dalgalanmalardır. ġirket finansal varlıklarını gerçeğe uygun fiyatlar ile
değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük
olarak takip etmektedir. ġirket Yönetim Kurulu‟nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine
iliĢkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portöyü, portföy yöneticileri
tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu
limit ve politikalar değiĢim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari
düzeye indirilmesine çalıĢılmaktadır.
Kredi riski
Finansal araçlar karĢı tarafın anlaĢma gereklerini yerine getirememe riskini taĢımaktadır.
Finansal varlıklar, vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ alacaklardan
oluĢmaktadır.
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla ġirket‟in vadesi geçen alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2009:
Bulunmamaktadır).
Alacakların teminatla güvence altına alınmıĢ kısmı bulunmamaktadır.
31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi
riskinin detayı aĢağıdaki gibidir:
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ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiĢtir.)

38.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Kredi riski (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar

ĠliĢkili Taraf

Diğer Taraf

ĠliĢkili Taraf

Diğer Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Gerçeğe Uygun
Değ. Farkı Gelir
Tablosuna Yans.
Fin. Varlıklar

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)

-

-

-

-

648

5.990.545

5.564.120

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal
varlıkların net defter değeri

-

-

-

-

648

5.990.545

5.564.120

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Mart 2010

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.
(**) 5.164.931 TL tutarındaki kısmı ters repo iĢlemlerinden alacaklar ve 399.189 TL tutarındaki kısmı vadeli iĢlemlerden doğan teminat alacaklarından oluĢmaktadır.
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Diğer
(**)
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FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
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38.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı)
Kredi riski (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar

ĠliĢkili Taraf

Diğer Taraf

ĠliĢkili Taraf

Diğer Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Gerçeğe Uygun
Değ. Farkı Gelir
Tablosuna Yans.
Fin. Varlıklar

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)

-

40.922

-

-

1.738

5.334.577

4.716.395

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal
varlıkların net defter değeri

-

40.922

-

-

1.738

5.334.577

4.716.395

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2009

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.
(**) 4.607.882 TL tutarındaki kısmı ters repo iĢlemlerinden alacaklar ve 108.513 TL tutarındaki kısmı vadeli iĢlemlerden doğan teminat alacaklarından oluĢmaktadır.
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Diğer
(**)
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38.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Faiz oranı riski
Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların ġirket‟in faize duyarlı varlıkları
üzerinde meydana getirebileceği değer düĢüĢü olarak tanımlanır.
ġirket‟in 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlülüklerinin yeniden fiyatlandırmaya göre
kalan vadeleri ile likidite riskinde açıklanan kalan vadeleri büyük ölçüde aynıdır. Bu sebeple, bu
finansal tablo notlarında faiz oranı riski ile ilgili ilave bir tablo sunulmamıĢtır.
Hisse senedi fiyat riski
ġirket aynı zamanda, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat
değiĢimlerinin yol açacağı hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. 31 Mart 2010 tarihi
itibarıyla ĠMKB‟de iĢlem gören bu hisse senetlerinin fiyatlarında %10‟luk bir artıĢ/azalıĢ olması ve
diğer tüm değiĢkenlerin sabit tutulması durumunda, ġirket‟in net kar/zararındaki değiĢim, sırasıyla
469.804 TL / (469.804) TL tutarında olacaktır. (31 Mart 2009: ĠMKB‟de iĢlem gören hisse
senetlerinin fiyatlarında %10‟luk bir artıĢ/ azalıĢ olması ve diğer tüm değiĢkenlerin sabit tutulması
durumunda, ġirket‟in net kar/zararındaki değiĢim, sırasıyla 403.711 TL/ (403.711) TL olacaktır).
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dıĢı yükümlülüklere sahip olma durumunda
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluĢturmaktadır. ġirket 31 Mart
2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, dövizli iĢlemleri bulunmadığından dolayı kur riskine
maruz kalmamıĢtır.
Likidite riski
Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak
ortaya çıkabilmektedir. ġirket‟in faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve
benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluĢturmaktadır. ġirket yönetimi, varlıkları özkaynak ile
finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır.
AĢağıdaki tablo 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla ġirket‟in varlık ve yükümlülüklerin bilanço tarihinde
kalan vadeleri baz alınarak ilgili vade gruplamalarına göre dağılımını göstermektedir:
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38.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Likidite riski (devamı)
31 Mart 2010
1 aya
kadar

3 ay –
1 yıl

1 ay3 ay

1 yıl5 yıl

5 yıl
üzeri

Vadesiz

Toplam

Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Toplam varlıklar

5.164.931
5.164.931

-

1.311
1.311

-

-

399.837
5.990.545
6.390.382

5.564.768
5.990.545
1.311
11.556.624

Ticari borçlar
Diğer borçlar
ÇalıĢanlara sağ.fayd. ilĢ. karĢ.
Özkaynaklar
Toplam kaynaklar

1.155.946
12.420
1.168.366

4.821
4.821

-

-

-

83.413
10.300.024
10.383.437

1.160.767
12.420
83.413
10.300.024
11.556.624

Net likidite fazlası / (açığı)

3.996.565

(4.821)

1.311

-

-

(3.993.055)

-

31 Aralık 2009
1 aya
kadar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Toplam varlıklar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
ÇalıĢanlara sağ.fayd. ilĢ. karĢ.
Özkaynaklar
Toplam kaynaklar
Net likidite fazlası / (açığı)

3 ay –
1 yıl

1 ay3 ay

1 yıl5 yıl

5 yıl
üzeri

Vadesiz

Toplam

4.607.882
40.922
4.648.804

-

2.622
2.622

-

-

110.251
5.334.577
5.444.828

4.718.133
5.334.577
40.922
2.622
10.096.254

50.606
19.491
70.097

5.900
5.900

-

-

-

77.918
9.942.339
10.020.257

56.506
19.491
77.918
9.942.339
10.096.254

4.578.707

(5.900)

2.622

-

-

(4.575.429)

-

AĢağıdaki tablo, ġirket‟in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en
erken tarihler esas alınarak hazırlanmıĢtır. ġirket‟in türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
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38.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(devamı)
Likidite riski (devamı)
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III+IV)

31 Mart 2010
SözleĢme uyarınca vadeler

Defter Değeri

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
ĠliĢkili taraflara borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar (*)
Toplam

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

-

-

-

-

-

-

47.148
1.113.619
462
1.161.229

47.148
1.113.619
462
1.161.229

47.148
1.113.619
462
1.161.229

-

-

-

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

31 Aralık 2009
SözleĢme uyarınca vadeler

3 aydan
kısa (I)

SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III+IV)

Defter Değeri

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
ĠliĢkili taraflara borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar (*)
Toplam

3 aydan
kısa (I)

-

-

-

-

-

-

46.672
9.834
1.070
57.576

46.672
9.834
1.070
57.576

46.672
9.834
1.070
57.576

-

-

-

(*)Kısa vadeli diğer borçlar içerisinde yer alan gider tahakkuklarından oluĢmaktadır.

Beklenen vade, sözleĢme vadelerinden farklı olmadığı için ayrıca bir tablo verilmemiĢtir.
39.

FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçlar Kategorileri
31 Mart 2010
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
ĠliĢkili taraflara borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar (*)

Defter
değeri

Gerçeğe uygun
değeri

5.564.768

5.564.768

5.990.545
-

5.990.545
-

47.148
1.113.619
462

47.148
1.113.619
462

(*)Kısa vadeli diğer borçlar içerisinde yer alan gider tahakkuklarından oluĢmaktadır.
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39.

FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Finansal Araçlar Kategorileri (devamı)
31 Aralık 2009
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
ĠliĢkili taraflara borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar (*)

Defter
değeri

Gerçeğe uygun
değeri

4.718.133

4.718.133

5.334.577
40.922

5.334.577
40.922

46.672
9.834
1.070

46.672
9.834
1.070

(*)Kısa vadeli diğer borçlar içerisinde yer alan gider tahakkuklarından oluĢmaktadır.

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiĢtir.
Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiĢtir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiĢtir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların (alım satım amaçlı finansal
varlıklar) raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlıkların
ve finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aĢağıdaki yöntem ve
varsayımlar kullanılmıĢtır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile
gösterilen finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların
önemsiz miktarda olabileceği düĢünülerek defter değerlerine yaklaĢtığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine
yaklaĢtığı varsayılmaktadır.
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40.

BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.

41.

FĠNANSAL
TABLOLARI
ÖNEMLĠ
ÖLÇÜDE
ETKĠLEYEN
YA
DA
FĠNANSALTABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
5838 sayılı Kanunun 32/8 maddesine istinaden 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29/t
bendinde yapılan değiĢiklik uyarınca, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının sermaye
piyasalarında yaptıkları iĢlemler nedeniyle elde ettikleri paralar Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi‟nden (B.S.M.V.) istisna olup, menkul kıymet yatırım ortaklıkları için bu istisnanın yürürlük
tarihi 1 Mart 2009‟dur.
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