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KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2016 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot
Referansları

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem

30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

2.866.556

4.129.744

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri

25

10.080

14.285

Finansal Yatırımlar

4

2.787.066

4.108.989

Ticari Alacaklar

5

52.212

--

4,5

52.212

--

Diğer Alacaklar

6

8.156

6.470

Peşin Ödenmiş Giderler

13

9.042

--

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar

Duran Varlıklar

177.775

193.655

Maddi Duran Varlıklar

7

34.752

43.356

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

8

142.527

150.299

496

--

3.044.331

4.323.399

Ertelenmiş Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
Dipnot
Referansları

Cari Dönem

Geçmiş Dönem

30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

163.480

232.928

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar

5

18.496

146.323

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

5

18.496

146.323

18.512

--

Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar

11

18.512

--

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

13

126.472

86.605

8.574
8.574

5.946
5.006

8.574

5.006

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar

11

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

19

--

940

14

2.872.277
5.000.000

4.084.525
5.000.000

20.155

(909)

20.155

(909)

(914.566)

--

(1.233.312)

(914.566)

3.044.331

4.323.399

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
- Değer Artış / Azalış Fonları
Geçmiş Yıllar Zararları
Net Dönem Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR

14

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT TOPLAM KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem
Dipnot
Referan
sları

Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş
Geçmemiş
Geçmemiş
Cari Dönem Geçmiş Dönem Geçmiş Dönem

1 Ocak30 Eylül 2016

1 Temmuz30 Eylül 2016

26 Mayıs30 Eylül 2015

1 Temmuz30 Eylül 2015

Genel Yönetim Giderleri (-)

16

(1.881.173)

(517.424)

(657.295)

(607.813)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

17

269.374

151.229

--

--

(1.611.799)

(366.195)

(657.295)

(607.813)

372.945

103.965

147.891

115.647

(1.802)

--

--

--

(1.240.656)

(262.230)

(509.404)

(492.166)

7.344
7.344

7.295
7.295

---

---

(1.233.312)

(254.935)

(509.404)

(492.166)

ESAS FAALİYET ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

18

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİTYET
VERGİ ÖNCESİ KARI /
(ZARARI)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI / (ZARARI)
DÖNEM KARI / (ZARARI)

19

Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider):
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme ve/veya
Sınflandırma Kayıpları/Kazançları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme ve/veya
Sınflandırma Kayıpları/Kazançları,
Vergi Etkisi

26.972

--

--

--

(5.908)

--

--

--

Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)

21.064

--

--

--

(1.212.248)

(254.935)

(509.404)

(492.166)

Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK-30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Dipnotlar

Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
veya Giderler

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler

Sermaye Yeniden değerleme ve
Ödenmiş düzeltme
ölçüm kazanç /
sermaye farkları
kayıpları

Değer artış
fonları

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar kar /
(zararları)

Net dönem
kar /
( zararı)

Toplam
Özkaynak

Cari Dönem
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
Net dönem zararı
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)

5.000.000
----5.000.000

-------

-------

(909)
---21.064
20.155

-------

-(914.566)
---(914.566)

(914.566)
4.084.525
-914.566
-- (1.212.248)
(1.233.312) (1.233.312)
-21.064
(1.233.312)
2.872.277

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bakiyeler

5.000.000

--

--

20.155

--

(914.566)

(1.233.312)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3

2.872.277

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK-30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot
Referansları

Sınırlı Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem
1 Ocak-30 Eylül

A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen
Nakit Akışları
Dönem Zararı

(1.233.312)

Dönem Net Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler

7,8

16.376

Karşılıklarla ilgili düzeltmeler
Finansal varlıklıklar gerçeğe uygun değer kayıp / kazançlarıyla ilgili
düzeltmeler

11

22.080

Vergi (gelir) / gideriyle ilgili düzeltmeler

19

(35.424)

Faiz geliri ve gideriyle ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış

(7.344)
(11.237)
(1.248.861)

5

(52.212)

Diğer alacaklardaki (artış) / azalış

6

(1.686)

Diğer varlıklardaki (artış) / azalış

13

(9.042)

Ticari borçlardaki artış / (azalış)

5

(127.827)

Diğer yükümlülükteki artış / (azalış)

13

45.775

Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akışları

(1.393.853)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Finansal yatırımlardaki değişim

1.378.411

Menkul kıymetlerden elde edilen kar payı

11.237

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit

1.389.648

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Sermaye

--

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit

--

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)

(4.205)

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri

25

14.285

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

25

10.080

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1.

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
KT Portföy Yönetim Anonim Şirketi (“Şirket”), Türkiye’de faaliyet göstermekte olup genel müdürlüğü Büyükdere
Caddesi No:129/1 Zemin Kat 34394 Esentepe/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket, 26 Mayıs 2015 tarihinde
kurulmuştur.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak müşterileriyle portföy
yöneticiliği sözleşmeleri yaparak sermaye piyasası araçlarından oluşan portföy yöneticiliği faaliyetlerinde
bulunmaktadır. Şirket portföy yönetimi faaliyetinin konusu olan fonların, yatırım ortaklıklarının ve gerçek veya
tüzel kişilerin portföylerini yönetmektedir. Şirket’in portföy yöneticiliği lisansına ilave olarak yatırım danışmanlığı
yetki sertifikası bulunmaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla gerekli başvurularını yapmış ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde hazırlanan portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin 7 Eylül 2015
tarihinde yeni yetki belgesini almıştır.
30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in çalışan sayısı 6 kişidir (31 Aralık 2015: 6 ).
Şirket’in 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, sahip olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) yetki belgeleri
aşağıdaki gibidir:
Yetki Belgesi Türü
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi

Yürürlük Tarihi
7 Eylül 2015
7 Eylül 2015

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

30 Eylül 2016

Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş.
Toplam

Pay oranı (%)

Pay tutarı

Pay oranı (%)

Pay tutarı

100,00
100,00

5.000.000
5.000.000

100,00
100,00

5.000.000
5.000.000

100,00

5.000.000

100,00

5.000.000

Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 27 Ekim 2016 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları
(“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır.
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KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
TMS’ye Uygunluk Beyanı (Devamı)
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun
olarak sunulmuştur. 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
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para
birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Karşılaştırmalı Bilgiler
Şirket’in 26 Mayıs 2015 tarihinde kurulmasından dolayı toplam kapsamlı gelir/gider tablosu önceki dönemle
karşılaştırmalı olarak hazırlanmamıştır.

2.2

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Cari dönemde, Şirket’in finansal performansı, bilançosu, sunum veya dipnot açıklamalarını etkileyen herhangi bir
standart veya yorum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aşağıda cari dönemde geçerli olup Şirket’in finansal
tablolarına etkisi olmayan standartlar ile henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından da erken uygulanması
benimsenmemiş standartlar ve yorumlara ilişkin detaylara yer verilmiştir.
(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir
Olan Yöntemlerin Açıklanması¹

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1,
TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
(Değişiklikler)

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler¹
Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi¹

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 1 (Değişiklikler)
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler

TFRS 1²
Açıklama Hükümleri²
TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19²
Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak
Yöntemi
Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı
Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye
Katkıları²
Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon
İstisnalarının Uygulanması²
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları²

TMS 27 (Değişiklikler)
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler)
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler)
TFRS 14

¹ 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
² 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
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30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Şirket, henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik
ve yorumları henüz uygulamamıştır:
Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu
Yürürlük Tarihi

TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)

d) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir
parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Değişiklik)
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi
(Değişiklikler)
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar ( Değişiklikler)
2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi:
Şirket, portföyündeki menkul kıymetlerin satış gelirlerini, satış anında tahsil edilebilir hale geldiğinde; temettü ve
benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldiğinde gelir kaydetmektedir.
Kar payı ve giderleri kar veya zarar tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Ücret ve
komisyon giderleri hizmet gerçekleştiği veya ödeme yapıldığı esnada gider olarak kaydedilirler.
Maddi duran varlıklar:
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten
sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet değerlerinden
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi duran varlıklar (Devamı):
İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar,
maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma
maliyetleri aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran
varlık kalemine sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde
olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı ömrüne
göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin kazanılıp kazanılmayacağı
kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi
tutulur.
Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların
elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı
ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa
payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan
sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla
gösterilirler.
Borçlanma Maliyetleri:
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar:
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden
kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan
ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa
tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların
alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Araçlar (Devamı):
Finansal varlıklar (Devamı):
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler 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 edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın
tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile
ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) krediler ve
alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardır.
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma
senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir.
Kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal
varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan
kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda
biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış
fonunda biriken toplam kar/zarar, kar veya zarar tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda gelir
tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen
satılmaya hazır özkaynak araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla ilişkili olan ve ödemesi bu tür varlıkların satışı
yoluyla yapılan türev araçları, maliyet değerinden her raporlama dönemi sonunda belirlenen değer düşüklüğü
zararları düşülmüş tutarlarıyla değerlenir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer
düşüklüğü düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı
yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Araçlar (Devamı):
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık
grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair
değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın
meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin
edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer
düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin
faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer
düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını
aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış,
doğrudan kapsamlı gelir hesaplarında muhasebeleştirilir.
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 değişikliği riski taşımayan yüksek
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun
değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili
finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun
değere ilave edilir. Finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Araçlar (Devamı):
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin
faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili
finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Kur Değişiminin Etkileri:
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para
birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için sunum birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
İşletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden
kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye
çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden
çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Pay Başına Kazanç:
TMS 33 “Pay Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler pay başına
kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal
tablolarda pay başına kazanç / kayıp hesaplanmamıştır.
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar:
Raporlama döneminden sonraki olaylar; karara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme
tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda
finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
11

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Devamı):
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
İlişkili taraflar:
İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmedir.
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: Söz
konusu kişinin,
(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi
olması durumunda.
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve
diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş
ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin
olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle
bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz
konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Durdurulan Faaliyetler:
Bulunmamaktadır.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin yasallaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır.
Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi
varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar
elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması
sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini
yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile
ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir
vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme
niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk
kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da
gelir olarak muhasebeleştirilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Nakit Akış Tablosu:
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (“VİOP”) İşlemleri:
VİOB piyasasında işlem yapmak için verilen nakit teminatlar nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Dönem içinde yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler /
(giderlere) kaydedilmiştir. Açık olan işlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir tablosuna
yansıyan değerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının nemalandırılması sonucu oluşan faiz
gelirleri netleştirilerek nakit ve nakit benzerleri olarak gösterilmektedir. Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla VOB
işlemi bulunmamaktadır.
Sermaye ve Temettüler:
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım kararı
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır .

3.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
TFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmelerin faaliyet
bölümleri ile ilgili raporlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle finansal tablolarda faaliyet bölümlerine
ilişkin bilgi sunulmamıştır.

4.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

227

13.244

2.603.846

4.108.989

İlişkili taraf bakiyeleri
Nakit ve nakit benzerleri
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Menkul Kıymetler - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
Yatırım Fonları - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu
Ticari Alacaklar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
KT Portföy Fon Hesapları
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Toplam alacaklar
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4.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Gelirler
İlişkili taraflardan hizmet ve komisyon gelirleri
Kuveyt Turk Katılım Bankası A.Ş.
İlişkili taraflardan menkul kıymet gelirleri
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
Toplam gelirler
Kira ve Bina Giderleri
Kuveyt Turk Katılım Bankası A.Ş.
Toplam giderler
5.

1 Ocak -

26 Mayıs -

30 Eylül 2016
269.374
269.374

31 Aralık 2016
---

372.946
372.946
642.320

257.696
257.696
257.696

57.939
57.939
57.939

40.950
40.950
40.950

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki gibidir:Şirketin
kısa vadeli alacaklarını ilişkili taraflarından alacakları oluşturmaktadır.
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

Ticari Alacaklar

52.212

--

Toplam

52.212

--

Ticari borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir:

6.

30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

Satıcılar

18.496

146.323

Toplam

18.496

146.323

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

Katılım Hesabı Stopajı

8.156

6.470

Toplam

8.156

6.470
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7.

MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2016 itibariyle maddi duran varlıkların hareketi aşağıdaki gibidir.
Maliyet
Makine Tesis ve Cihazlar
Döşeme ve Demirbaşlar

Birikmiş amortismanlar
Makine Tesis ve Cihazlar
Döşeme ve Demirbaşlar

Net

31 Aralık 2015
32.582

Girişler
--

Çıkışlar
--

30 Eylül 2016
32.582

16.632

--

--

16.632

49.214

--

--

49.214

31 Aralık 2015
(2.532)

Cari dönem
amortismanı (*)
(6.109)

Çıkışlar
--

30 Eylül 2016
(8.641)

(3.326)

(2.495)

--

(5.821)

(5.858)

(8.604)

--

(14.462)

43.356

(8.604)

--

34.752

(*)Amortisman giderleri genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.
8.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2016 itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketi aşağıdaki gibidir.
Cari dönem
Maliyet
Haklar

31 Aralık 2015
155.434

Girişler
--

Çıkışlar
--

30 Eylül 2016
155.434

Birikmiş itfa payı

31 Aralık 2015

Cari dönem
itfa payı (*)

Çıkışlar

30 Eylül 2016

(5.135)

(7.772)

--

(12.907)

150.299

(7.772)

--

142.527

Haklar
Net

(*) İtfa payları genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.
9.

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
Bulunmamaktadır.

10.

TAAHHÜTLER
Bulunmamaktadır.
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11.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Bulunmamaktadır.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

18.512
18.512

---

30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

8.574
8.574

5.006
5.006

Kısa vadeli
İzin karşılığı
Toplam
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

Uzun vadeli
Kıdem tazminatı karşılığı
Toplam

İzin karşılığının 30 Eylül 2016 tarihli itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin hareketi aşağıdaki gibidir.
1 Ocak30 Eylül 2016
-18.512
18.512

Dönem başı bakiyesi
Dönem gideri
Dönem sonu bakiyesi

26 Mayıs31 Aralık 2015
----

Kıdem tazminatı karşılığının 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin hareketi aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak30 Eylül 2016
5.006
3.568
8.574

Dönem başı bakiyesi
Hizmet maliyeti
Dönem sonu bakiyesi
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12.

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
1 Temmuz 30 Eylül 2016

1.276.361

386.270

421.134

421.134

Danışmanlık Gideri

166.715

17.991

54.918

35.006

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Gideri

126.668

40.859

43.222

33.922

Resmi Harçlar ,Vergi Gideri

89.860

15.703

56.175

54.383

Kira ve Bina Giderleri

99.507

24.550

27.300

27.300

Lisans Aidat ve Üyelik Giderleri

44.245

5.152

13.296

2.691

Amortisman Gideri

16.376

5.459

21.543

15.427

Seyahat ve Ulaşım Gideri

34.909

11.206

11.501

11.356

Gazete, Dergi, Matbaa Gideri

7.239

1.293

2.233

1.699

Temsil Ağırlama Gideri

6.488

3.550

585

405

Bakım Onarım Gideri

1.823

1.711

2.321

2.321

10.982

3.680

3.067

2.169

1.881.173

517.424

657.295

607.813

Genel yönetim giderleri
Personel Gideri

Diğer Giderler
Toplam
13.

26 Mayıs 1 Temmuz 30 Eylül 2015 30 Eylül 2015

1 Ocak 30 Eylül 2016

DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Bulunmamaktadır.
Peşin ödenmiş giderler
30 Eylül 2016
5.310
3.732
9.042

Danışmanlık Giderleri
Özel Sağlık Sigortası Giderleri
Toplam

31 Aralık 2015
----

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket’in diğer kısa vadeli yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

Ödenecek vergi kesintileri, resim ve harçlar

126.472

86.605

Toplam

126.472

86.605
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14.

SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

Pay oranı (%)

Pay tutarı

Pay oranı (%)

Pay tutarı

Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş.

100,00

5.000.000

100,00

5.000.000

Toplam

100,00

5.000.000

100,00

5.000.000

5.000.000

5.000.000

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, Şirket’in esas sermayesi 5.000.000 TL’dir. 26 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in
sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 5.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Sermayenin
5.000.000 TL’si nakden ödenmiştir.
Değer artış fonları
30 Eylül 2016 itibariyle satılmaya hazır menkul kıymetlere ilişkin değer artış tutarı 73.897 TL olup 20.155 TL
tutarındaki kısmı özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Bulunmamaktadır.
15.

HASILAT
Bulunmamaktadır.

16.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1 Ocak

1 Temmuz-

26 Mayıs-

1 Temmuz-

30 Eylül 2016

30 Eylül 2016

30 Eylül 2015

30 Eylül 2015

Genel yönetim giderleri

1.881.173

517.424

657.295

607.813

Toplam

1.881.173

517.424

657.295

607.813

1 Ocak30 Eylül 2016

1 Temmuz30 Eylül 2016

26 Mayıs30 Eylül 2015

1 Temmuz30 Eylül 2015

269.374
269.374

151.229
151.229

---

---

17.

ESAS FAALİYETLERDEN GELİRLER

Fon Yönetim Ücretleri
Toplam
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18.

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER
1 Ocak30 Eylül 2016

1 Temmuz30 Eylül 2016

372.945
372.945

103.964
103.964

Menkul Kıymetlerden Alınan Kar Payı
Toplam
19.

1 Temmuz26 Mayıs30
Eylül 2015
30 Eylül 2016
147.891
147.891

115.647
115.647

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
Gelir tablosundaki vergi karşılığı:
26 Mayıs1 Temmuz30 Eylül 2016 30 Eylül 2015

1 Ocak30 Eylül 2016

1 Temmuz30 Eylül 2016

7.344

7.295

--

--

7.344

7.295

--

--

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)

Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen vergi:
Satılmaya hazır menkul kıymetlere ait 5.908 tutarındaki vergi özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir.
Kurumlar vergisi:
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini
vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan
gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri)
düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2016 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2015 %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2016 yılı kurum
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2015: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak
önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler
ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.
Gelir vergisi stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dâhil
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak
üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan
2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006
tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp
sermayeye ilave edilen kar payları, gelir vergisi stopajına tabi değildir.
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19.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
Ertelenmiş vergi:
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TMS’ye göre
hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, ertelenmiş vergi pasifinin
detayı aşağıda sunulmuştur.
30 Eylül 2016

Kıdem Tazminatı Karşılığı
İzin Karşılığı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Mali Zarar
Finansal Yatırımlar(Özkaynak)
Finansal Yatırımlar(Gelir Tablosu)

31 Aralık 2015

Geçici
Farklar
8.574
18.512

Ertelenen vergi
varlığı/yükümlülüğü
1.715
3.702

Geçici
Farklar
5.006
--

Ertelenen vergi
varlığı/yükümlülüğü
1.001
--

49.294
1.260.100
(29.538)
(44.359)

9.859
252.020
(5.908)
(8.872)
252.516

10.841
860.174
1.136
--

(2.168)
172.035
227
-171.095

Ertelenmiş vergi varlığı için
ayrılan karşılık
Ertelenmiş vergi varlığı
yükümlülüğü

(252.020)

(172.035)

496

(940)

Şirket öngörülebilir gelecekte yararlanılması muhtemel olmayan geçmiş yıl zararları için ertelenmiş vergi varlığı
ayırmamıştır.
1 Ocak30 Eylül 2016

26 Mayıs31 Aralık 2015

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi

(940)

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen

7.344

-(1.167)

(5.908)

227

496

(940)

Ertelenmiş vergi varlığı /(yükümlülüğü) hareketleri:

Özkaynak altında muhasebeleştirilen
Toplam
20.

PAY BAŞINA KAZANÇ
TMS 33 “Pay Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler pay başına
kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal
tablolarda hisse başına kazanç hesaplanmamıştır.
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21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Sermaye Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği Gereklilikleri
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye
Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’ne (“Tebliğ Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayesini tanımlamakta ve
yönetmektedir. Söz konusu Tebliğ’e göre portföy yönetim şirketleri de bu tebliğin hükümlerine tabi olup söz
konusu şirketlerin öz sermayeleri, Tebliğ Seri: V No: 34’te getirilen değerleme hükümleri çerçevesinde, değerleme
günü itibarıyla hazırlanmış bilançolarında yer alan ve net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını
ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur.
SPK’nın Seri: V No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar
Tebliği’nin 25. maddesine istinaden Portföy Yönetimi Şirketleri sermaye yeterliliklerini aynı tebliğin
düzenlemelerine göre hesaplamak ve SPK’ya bildirmekle yükümlüdür. Seri: V No: 34 sayılı tebliğin 4. maddesine
göre portföy yönetimi şirketlerinin sermaye yeterliliği tabanı, Tebliğ Seri: V No: 34’ün 3. maddesi uyarınca
hesaplanan öz sermayelerinden maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net tutarı, borsalarda ve teşkilatlanmış
diğer piyasalarda işlem görenler hariç olmak üzere, değer düşüklüğü karşılığı ve sermaye taahhütleri düşüldükten
sonra kalan finansal duran varlıklar ve diğer duran varlıklar ile müşteri sıfatı ile olsa dahi, personelden,
ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı
olarak ilişkili bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kişi ve kurumlar tarafından ihraç
edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçları tutarlarının
indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder.
Tebliğ Seri: V No: 34’ün 8. maddesine göre portföy yönetimi şirketlerinin sermaye yeterliliği tabanları, sahip
oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari öz sermayeleri, Tebliğ Seri: V No: 34’de anılan risk karşılıkları ve
değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri, kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.
Şirket, 30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini yerine
getirmektedir.
Finansal Risk Faktörleri
Şirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.
Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve
Şirket’i olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek
maruz kalınan piyasa riskini ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket
Yönetim Kurulu’nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul
kıymet portföyü, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların
durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari
düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.
Kredi riski
Kullandırılan krediler ve alacaklar için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden
kaynaklanan bir risk mevcuttur. Bu risk derecelendirmeler veya belli bir kişiye kullandırılan kredinin
sınırlandırılmasıyla yönetilmektedir. Kredi riski, ayrıca, kredi verilen müşterilerden alınan ve borsada işlem gören
hisse senetlerinin teminat olarak elde tutulması suretiyle de yönetilmektedir. Şirket’in kredi riski, faaliyetlerini
yürüttüğü Türkiye’dedir ve ağırlık olarak ilişkili taraftan kaynaklanmaktadır.
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21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Kredi riski (Devamı)
Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
30 Eylül 2016

Nakit ve Nakit Benzerleri
Bankadaki

Diğer Taraf

Finansal Yatırımlar

8.156

2.787.066

--

8.156
--

2.787.066
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-Vadesi geçmiş (brüt defter değerleri)

--

--

--

--

--

--

- Değer düşüklüğü (-)

--

--

--

--

--

--

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı

--

--

--

--

--

--

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

--

--

--

--

--

--

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)
A. Vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değerleri
-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

52.212

--

--

52.212

--

--

--

--

--

(*) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Kredi riski (Devamı)
Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2015

Nakit ve Nakit Benzerleri
Bankadaki
Finansal Yatırımlar

Nakit Değerler

6.470

4.108.989

14.285

--

6.470

4.108.989

14.285

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-Vadesi geçmiş (brüt defter değerleri)

--

--

--

--

--

--

- Değer düşüklüğü (-)

--

--

--

--

--

--

- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı

--

--

--

--

--

--

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

--

--

--

--

--

--

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)
A. Vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değerleri
-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

İlişkili Taraf Diğer Taraf

--

--

--

--

--

--

(*) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen
bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların
meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını
dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı
bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Şirket’in 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla türev finansal varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Şirket’in, türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülükleri bulunmadığından 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla
indirgenmemiş nakit akımlarının sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı tablosu
sunulmamıştır.
Piyasa riski yönetimi
Şirket’in faaliyetleri aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler
ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Döviz kuru riski
Yabancı para cinsinden varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı kalemlere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur
hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır.
Şirket’in 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden yapılan işlemi bulunmamaktadır:
30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para varlık ve borç bulunmamaktadır.
Kur riskine duyarlılık
Şirket’in yabancı para varlık ve borcu bulunmadığından kur riskine duyarlılık tablosu sunulmamıştır.
Faiz oranı riski
Kar payı oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in kar payı
oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in kar payı oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif
hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk kar payı değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı
tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.
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21.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Faiz oranı duyarlılığı
Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

2.787.066
2.603.846

4.108.989
4.108.989

183.220

--

Sabit Faizli Araçlar
Menkul Kıymetler
Sukuk
Ktr Yatırım Fonu

30 Eylül 2016 itibarıyla Şirket’in 2.543.954 TL nominal tutarlı, 9,9 kar payı oranlı, vadesi 16 Ağustos 2017
olan sukuk menkul kıymeti ve 174.286 TL nominal değerli vadesi 8 Kasım 2016 olan yatırım fonu
bulunmaktadır. Bu menkul kıymetler satılmaya hazır finansal varlık olarak finansal tablolarda sınıflandırılmıştır
(Sukuk Nominal Değer 31 Aralık 2015: 3.900.000).
30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla finansal yatırımların yenileme tarihlerinde faiz oranlarının %1 baz puan daha
yüksek / düşük olup diğer bütün değişkenler sabit kalsaydı faiz geliri / giderindeki değişimin sonucu vergi
öncesi dönem karı 3.979 TL daha yüksek, 3.979 TL daha düşük olacaktı.
Diğer fiyat riskleri
Bulunmamaktadır.
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22.

FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI)

30 Eylül 2016
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Krediler ve
alacaklar (nakit ve
nakit benzerleri dahil)

Gerçeğe uygun değer
farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter değeri

Not

10.080
--

---

-2.787.066

---

10.080
2.787.066

25
4

--

--

--

18.496

18.496

5

Şirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

31 Aralık 2015
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Krediler ve
alacaklar (nakit ve
nakit benzerleri dahil)

Gerçeğe uygun değer
farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter değeri

Not

14.285
--

---

-4.108.989

---

14.285
4.108.989

25
4

--

--

--

146.323

146.323

5
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22.

FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI) (Devamı)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri (Devamı)
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada
işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa
fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden
değerlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir.
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu satış ya da tasfiyesi haricinde, cari bir işlemde istekli taraflar
arasındaki alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın
makul değerini en iyi yansıtan değerdir.Bilanço tarihi itibari ile satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılan “ Menkul Kıymetler “ in gerçeğe uygun değer seviyesi “ birinci seviye “dir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıkların ve
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar
kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda
olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
varsayılmaktadır.

23.

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.

24.

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.

25.

NAKİT VE NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Nakit akımda gösterilen nakit ve nakit benzerleri;

Bankadaki ve aracı kurumlardaki nakit
- Vadesiz mevduat
- Vadesi üç aydan kısa olan katılım hesapları
Toplam
28

30 Eylül 2016

31 Aralık 2015

10.080

14.285

9.853

14.285
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14.285

