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İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR

Dipnot
referansları

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
- Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara
yansıtılan finansal varlıklar
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan finansal varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar

4

5
10

10

Duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Kullanım hakkı varlığı
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Toplam varlıklar

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2019

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2018

8.951.650

9.388.447

1.222.386
6.221.865

733.374
7.584.183

4.787.104

6.342.354

1.434.761
858.632
569.922
288.710
506.851
362.444
144.407
88.103
88.103
35.252
18.561
18.561

1.241.829
791.971
306.562
485.409
76.464
35.000
41.464
87.049
87.049
51.409
63.997
63.997

1.351.829

798.274

1.863
1.863
736.947
503.241
59.248
50.530

1.863
1.863
624.945
47.176
124.290

10.303.479

10.186.721

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
1

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2019

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2018

Kısa vadeli yükümlülükler

766.383

1.220.959

Kısa vadeli borçlanmalar
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar
- Kiralama işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler

110.416
110.416
110.416
139.583
139.583
209.958
106.400
106.400
126.394

555.331
555.331
292.168
236.856
66.358
170.498
114.774

126.394
73.632
73.632

114.774
21.830
21.830

Uzun vadeli yükümlülükler

749.839

280.135

Uzun vadeli borçlanmalar
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar
- Kiralama işlemlerinden borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar

385.925
385.925
385.925
363.914

280.135

363.914

280.135

8.787.257

8.685.627

7

6.300.000

6.300.000

7

52.023

49.175

52.023

49.175

26.685

(127.661)

KAYNAKLAR

Dipnot
referansları

5

10

Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
- Tanımlanmiş fayda planları
yeniden ölçüm kazançları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklardan kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem zararı

7
7
7

Toplam kaynaklar

26.685
56.860
2.407.253
(55.564)
10.303.479

(127.661)
56.860
2.820.907
(413.654)
10.186.721

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
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İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
referansları

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2019

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2019

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2018

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2018

8

6.081.409

2.414.255

5.196.944

1.869.263

6.081.409

2.414.255

5.196.944

1.869.263

(6.897.172)
(26.532)

(2.444.070)
(26.532)

(6.450.275)
(105.955)

(2.270.604)
(80.955)

Esas faaliyet zararı

(842.295)

(56.347)

(1.359.286)

(482.296)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri

1.098.270
(277.077)

404.185
(277.077)

1.791.983
-

514.240
-

KAR VEYA ZARAR KISMI
Finans sektörü faaliyeti hasılatı, net
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)

Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi (zararı) / karı

(21.102)

70.761

432.697

31.944

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri

(34.462)
(34.462)

(40.441)
(40.441)

(344.082)
(344.082)

(24.179)
(24.179)

Sürdürülen faaliyetler
dönem (zararı) / karı

(55.564)

30.320

88.615

7.765

2.848

3.256

(14.016)

(25.539)

3.560

4.070

(17.520)

(31.924)

3.504

6.385

DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazançları / (kayıpları)
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazançları / (kayıpları), vergi etkisi

(712)

(814)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklara ilişkin
diğer kapsamlı gelirler, vergi etkisi

154.346

154.346

-

-

192.932

192.932

-

-

(38.586)

(38.586)

-

-

Diğer kapsamlı gelir / (gider)

157.194

157.602

(14.016)

(25.539)

Toplam kapsamlı gelir / (gider)

101.630

187.922

74.599

(17.774)

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
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İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler

Dipnot
Referansı
1 Ocak 2018

30 Eylül 2018
7

Transferler
Toplam kapsamlı gider
- Dönem zararı
- Diğer kapsamlı gider
Birleşme / bölünme / tasfiye etkisi
30 Eylül 2019

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar
karları

Net dönem
(zararı) / karı

Toplam
özkaynak

(470.996)

33.231

-

56.860

564.475

2.727.428

9.210.998

-

470.996

(14.016)
(14.016)
-

-

-

2.727.428
(470.996)

(2.727.428)
88.615
88.615
-

6.300.000

-

19.215

-

56.860

2.820.907

88.615

9.285.597

6.300.000

-

49.175

(127.661)

56.860

2.820.907

(413.654)

8.685.627

-

-

2.848
2.848
-

154.346
154.346
-

-

6.300.000

-

52.023

26.685

56.860

Ödenmiş
sermaye
6.300.000

Transferler
Toplam kapsamlı gelir
- Dönem karı
- Diğer kapsamlı gelir
Birleşme / bölünme / tasfiye etkisi

1 Ocak 2019

Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kazançları

Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
Gerçeğe uygun
değer farkı diğer
kapsamlı gelire
yansıtılan finansal
varlıklardan kazançlar

7

Birleşme
denkleştirme
hesabı

(413.654)
2.407.253

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
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413.654
(55.564)
(55.564)
(55.564)

74.599
88.615
(14.016)
-

(101.630)
(55.564)
(157.194)
8.787.257

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
referansları

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2019

Sınırşı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2018

A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

435.535

(220.094)

Dönem (zararı) / karı

(55.564)

88.615

(207.384)
184.190
98.959

(222.671)
116.144
104.965

98.959
(462.725)
(462.725)
(62.270)

104.965
(212.658)
(212.658)
(648.681)

(62.270)
34.462

(648.681)
417.559

620.556
1.617.520
(66.661)
(263.360)
196.699
(384.951)
(327.444)

(14.293)
(28.000)
274.533
9.621
264.912
(227.875)
(65.828)

(57.507)
(1.054)
(1.054)
(415.748)
(415.748)
(82.210)
(46.340)
(66.358)

(162.047)
(4.480)
(4.480)
55.978
55.978
(37.420)
(47.029)
(2.539)

20.018

(44.490)

357.608
(16.157)
94.084
94.084

(148.349)
(64.706)
(7.039)
(7.039)

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları

(315.164)

(518.986)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
alımından kaynaklanan nakit çıkışları
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
- Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Diğer nakit çıkışları

(308.264)
(278.422)
(29.842)
(6.900)

(518.986)
(483.088)
(35.898)
-

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

462.725

212.658

Alınan faiz

462.725

212.658

D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış) (A+B+C)

583.096

(526.422)

Dönem net (zararı) / karı mutabakatı
ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler
- Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları
ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Finansal yatırımlardaki azalış / (artış)
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış) / azalış
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle
ilgili diğer alacaklardaki artış
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderlerdeki artış
Ticari borçlardaki (azalış) / artış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış
- İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle
ilgili diğer borçlardaki artış / (azalış)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Vergi ödemeleri
Diğer nakit girişleri / (çıkışları)
- Teminata verilen kıymetlerdeki değişim

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

636.709

877.544

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (D+E)

4

1.219.805

351.122

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
5

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), 7 Haziran 2007 tarihinde tescil edilerek, süresiz olarak
kurulan bir sermaye şirketidir. Kuruluşa ilişkin tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin
13 Haziran 2007 tarih ve 6829 sayılı nüshasında ilan edilmiş bulunmaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu
Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum sağlamak amacı ile esas sözleşme
değişikliğine izin verilmesi talebi ile Kurul’a başvuruda bulunmuştur. Şirket’in bu başvurusuna, Kurul
tarafından izin verilmiştir. Şirket’in esas sözleşme tadili 27 Mayıs 2015 tarihli ve 8828 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Değişiklik sonrası Şirket’in amaç ve konusu aşağıdaki gibi
revize edilmiştir:
Şirket’in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28 Mart 2001 tarihli ve
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik
yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının
portföylerinin yönetimi de Şirket’in ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası
mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”)’ndan gerekli izin ve /
veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu
yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım
ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul’a bildirimde bulunmak ve Kurul’un portföy
yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak
şartıyla, Kurul’un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;
(i)
(ii)

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz
yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Şirket’in faaliyet yetki belgesi SPK’nın III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum sağlanması sürecinde 9 Temmuz 2015 tarihinde
yenilenmiş, önceki portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgeleri iptal edilmiştir.
9 Temmuz 2015 tarihli PYŞ/PY.33/389 numaralı Faaliyet Yetki Belgesi ile Şirket’in, portföy
yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunması uygun görülmüştür.
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:
Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul
Şirket’in 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 38’dir. (31 Aralık 2018: 36).
Şirket ile Ashmore Investments (Turkey) N.V. (“Ashmore N.V.”) arasında 1 Aralık 2016 tarihi
itibarıyla imzalanan hisse senedi satın alım anlaşmasına istinaden; Ashmore N.V.’ye ait 9.650.000 TL
nominal bedelli Ashmore Portföy hisselerinin Şirket’e devredilmesi hususunda taraflar anlaşmıştır.
Yukarıda bahsi geçen anlaşmayı takiben 2 Aralık 2016 tarihinde Ashmore Portföy, SPK’ya
2016/475 No’lu yazı ile Ashmore N.V.’ye ait payların Şirket’e devrine ilişkin izin başvurusu yapmış,
ilgili başvuru SPK’nın 22 Aralık 2016 tarih ve 12233903-335.06-E.13822 sayılı yazısı ile
onaylanmıştır.
6

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. (“Ashmore Portföy”), 8 Şubat 2008 tarihinde kurulmuştur. Ashmore
Portföy, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermek için Sermaye
Piyasası Kurulu’na (“SPK” veya “Kurul”) faaliyet izni başvurusu yapmış ve 21 Temmuz 2008
tarihinde izin belgesini almıştır. Ashmore Portföy’ün faaliyet yetki belgesi SPK’nın III-55.1 sayılı
“Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum
sağlanması sürecinde 12 Şubat 2015 tarihinde yenilenmiş, önceki portföy yöneticiliği ve yatırım
danışmanlığı yetki belgeleri iptal edilmiştir. 12 Şubat 2015 tarihli PYŞ/PY.8-YD.5/1225 numaralı
Faaliyet Yetki Belgesi ile Ashmore Portföy’ün, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı
faaliyetlerinde bulunması uygun görülmüştür.
Şirket, 20 Ocak 2017 tarihinde SPK’ya, Ashmore Portföy ile 6102 sayılı TTK’nın ilgili maddeleri
çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde birleşmesine izin
verilmesi talebiyle başvurmuş olup, ilgili başvuru SPK’nın 21 Haziran 2017 tarih ve
12233903-335.99-E.7717 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Bu doğrultuda Şirket, 22 Haziran 2017 tarihi itibarıyla, Ashmore Portföy’ün tüm aktif ve pasiflerinin
külli intikal yolu ile devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
bünyesinde birleşme işlemini gerçekleştirmiştir. Bu birleşme, SPK’nın 16 Haziran 2017 tarih ve
12233903-335.99-E7467 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 22 Haziran 2017 tarihinde tescil işlemi
tamamlanmış ve 30 Eylül 2017 tarih ve 9357 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Birleşme işleminin tamamlanmasının ardından, 22 Haziran 2017 tarihinde Ashmore Portföy Yönetimi
A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü’nde yer alan sicil kaydı terkin edilmiş ve Ashmore
Portföy’ün ticari unvanı sonlandırılmıştır.
Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (“Magna Portföy”) ile Şirket arasında 3 Şubat 2017 tarihi
itibarıyla imzalanan hisse senedi satın alım anlaşmasına istinaden; Magna Portföy’e ait 6.525.000 TL
nominal bedelli Magna Portföy hisselerinin Şirket’e devredilmesi hususunda taraflar anlaşmıştır.
Yukarıda bahsi geçen anlaşmayı takiben 30 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Portföy, SPK’ya
2017-2458 No’lu yazı ile Magna Portföy’e ait payların Şirket’e devrine ilişkin izin başvurusu yapmış,
ilgili başvuru SPK’nın 18 Temmuz 2017 tarih ve 12233903-335.06-E.8537 sayılı yazısı ile
onaylanmıştır.
Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (“Magna Portföy”) (Eski Unvanıyla Arma Portföy Yönetimi
A.Ş.) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası
araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle sözleşme yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Bender Portföy Yönetimi A.Ş. adı ile
27 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Şirket' in unvanı Arma Portföy Yönetimi A.Ş.
olarak değiştirilmiş ve 7499 sayılı 11 Şubat 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde
yayınlanmıştır. Şirket' in unvanı 8672 sayılı 14 Ekim 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde
yayınlandığı üzere Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. olarak yeniden değişmiştir. Şirket ayrıca
portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile özel ve tüzel
kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde
yönetme faaliyetlerinde bulunabilir.
Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş., 18 Eylül 2017 tarih ve 13 sayılı yazı ile SPK’ya, İstanbul
Portföy Yönetimi A.Ş. ile 6102 sayılı TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde birleşmesine izin verilmesi talebiyle başvurmuş olup, ilgili
başvuru SPK’nın 3 Ekim 2017 tarih ve 12233903-350.07-E.11121 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
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1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Bu doğrultuda Şirket, 18 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, Magna Portföy’ün tüm aktif ve pasiflerinin külli
intikal yolu ile devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
bünyesinde birleşme işlemini gerçekleştirmiştir. Bu birleşme, SPK’nın 3 Ekim 2017 tarih ve
12233903-350.07-E.11121 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 18 Ekim 2017 tarihinde tescil işlemi
tamamlanmış ve 23 Ekim 2017 tarih ve 9435 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Birleşme işleminin tamamlanmasının ardından, 18 Ekim 2017 tarihinde Magna Capital Portföy
Yönetimi A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü’nde yer alan sicil kaydı terkin edilmiş ve
Magna Portföy’ün ticari unvanı sonlandırılmıştır.
30 Eylül 2019 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibarıyla hazırlanan özet ara dönem finansal
tabloları 30 Ekim 2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul onaylanan bu
özet ara dönem finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.1 Finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar
1 Ocak - 30 Eylül 2019 ara hesap dönemine ait bu özet ara dönem finansal tablolar, SPK’nın
13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış
olup Tebliğ’in 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas
alınmıştır.
Şirketler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarının tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir.
Şirket’in özet ara dönem finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama
ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in ara dönem özet ara dönem finansal
tabloları 31 Aralık 2018 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Özet ara dönem finansal
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Özet finansal tabloların hazırlanış şekli
2016 TMS Taksonomisi, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve TFRS 16 Kiralamalar
Standartları çerçevesinde Nisan 2019 tarihinde güncellenerek, mevzuatta terim birlikteliğini sağlamak
amacıyla 2019 TFRS Taksonomisi adıyla yeniden yayımlanmıştır. Şirket’in finansal tabloları KGK
tarafından yayımlanan 2019 TFRS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)

2.1.2 Yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar
Şirket, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) tarafından yayınlanan ve 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize
edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
Yeni TMS/TFRS’nin finansal tablolara etkileri ile ilgili açıklamalar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

TMS/TFRS’nin başlığı,
muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak yapıldığı,
muhasebe politikasında değişikliğin açıklaması,
varsa geçiş hükümlerinin açıklaması,
varsa geçiş hükümlerinin ileriki dönemlere olabilecek etkileri,
mümkün olduğunca, cari ve sunulan her bir önceki dönem ile ilgili düzeltme tutarları:
i.
etkilenen her bir finansal tablo kalemi için sunulmalı ve
ii.
şirket için “TMS 33, Hisse Başına Kazanç” standardı geçerliyse adi hisse ve seyreltilmiş
hisse başına kazanç tutarları tekrar hesaplanmalıdır.
eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden önceki dönemlere ait düzeltme tutarları ve
geçmişe dönük uygulama herhangi bir dönem veya dönemler için mümkün değilse bu duruma
yol açan olaylar açıklanmalı ve muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi tarihten itibaren ve
ne şekilde uygulandığı açıklanmalıdır.

•

TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir:
bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate
alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa
edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı
nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları
arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü
boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

•

TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”;
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek
yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa
kavuşturmuştur.
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•

TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile
birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin
yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik
yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu
işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak
zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için
gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım
hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve
düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler
açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin
birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni
standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve
kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya
göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını
ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da
kiralama işlemi içermektedir.

•

TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS
Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin
TMS 12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket
tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul
edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle
ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının
belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları,
vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir.

•

2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:
•
•
•
•

TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce
edindiği payı yeniden ölçer.
TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek
faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez.
TMS 12 ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde
muhasebeleştirir.
TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa
hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak
değerlendirir.
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•

TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine
getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri
için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir:
•
•

Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet
maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;
Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme,
ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa
bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın
finansal tablolara alınması.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler:
•

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların
Sunuluşu” ve TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve
Hatalar” daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler
aşağıdaki gibidir:
i)
ii)
iii)

TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı
önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi , ve
önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi

•

TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir, ve bu işletme birleşmeleri tanımının
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.

•

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar
sağlar. Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle
riskten korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi
bir riskten korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR
bazlı sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu
kolaylaştırıcı uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir.

•

TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin
veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım
özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden
değiştirecektir.

Şirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
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2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)

2.1.3 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK
tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPK’nın tebliğlerine
uymaktadır.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in özet ara dönem
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket, 30 Eylül 2019 tarihi
itibarıyla özet finansal durum tablosunu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum
tablosu ile, 1 Ocak - 30 Eylül 2019 ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak - 30 Eylül 2018 ara hesap
dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
Gerek görüldüğü takdirde cari dönem özet ara dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmektedir.
2.1.4 Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla bu özet ara dönem
finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, TMSK tarafından yayımlanmış 29
No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standart (“TMS 29”)
uygulanmamıştır.
2.1.5 Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.6 Raporlama para birimi
Şirket’in özet ara dönem finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonucu,
Şirket’in geçerli para birimi olan ve özet ara dönem finansal tablo için sunum para birimi olan TL
cinsinden ifade edilmiştir.
2.1.7 İşletmenin sürekliliği
Şirket, özet ara dönem finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
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2.2

Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 2019 yılı
içerisinde muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır.
2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik Ve Hatalar

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket’in,
“TFRS 16 Kiralamalar” standardının ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası
değişikliklerinin ilgili standardın geçiş hükümlerine uygun olarak uygulaması haricinde 2019 yılı
içerisinde muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır.
Yeni bir TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz
konusu TFRS’nin geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları (varsa) geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme
ilişkin ise değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin
yapıldığı dönemde hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.
Şirket, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan ve Şirket’i ilgilendiren yeni standart, değişiklik ve
yorumlardan, “TFRS 16 Kiralamalar” standardının ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe
politikası değişikliklerini, ilgili standardın geçiş hükümlerine uygun olarak yerine getirmiştir.
Söz konusu standart kaynaklı muhasebe politikası değişiklikleri ve ilgili standartların ilk kez
uygulanmasının etkileri aşağıdaki gibidir:
Şirket - kiracı olarak
Eğer bir sözleşme, sözleşmede tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını, belirli bir süre
için ve belirli bir bedel karşılığında devretmesi halini düzenliyorsa, bu sözleşmenin kiralama niteliği
taşıdığı ya da bir kiralama işlemini içerdiği kabul edilir. Şirket, bir sözleşmenin başlangıcında,
sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi içerip içermediğini
değerlendirir. Şirket, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli
bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur:
a)
b)
c)

Kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan, açık veya zımni şekilde tanımlanabilir bir varlık
bulunması,
Kiracının, kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan tanımlı varlığın kullanımından
sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkının olması,
Kiracının, kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan tanımlı varlığın kullanımını yönetme
hakkının olması. Aşağıda sayılan hallerde, kiracının kiralama sözleşmesinin konusunu
oluşturan tanımlı varlığı yönetme hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir;
i.

ii.

Kiracının, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı
kendi belirlediği şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve kiralayanın bu
işletme talimatlarını değiştirme hakkının bulunmaması veya,
Kiracının, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden
belirleyecek şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması.

Sözleşmenin bu şartları sağlaması halinde Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal
tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.
13

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik Ve Hatalar (Devamı)

Kullanım hakkı varlığı
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:
a)
b)
c)
d)

Kullanım hakkı varlığı olarak kayıtlara alınacak kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
Kullanım hakkı varlığı olarak kayıtlara alınan kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarından,
kiralama ile ilgili tüm kiralama teşvikleri indirim konusu yapılır,
Kiralama ile ilgili Şirket tarafından katlanılan tüm doğrudan maliyetler kullanım hakkı varlığı
olarak kayıtlara alınacak kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarına ilave edilir ve
Kiracının, kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan tanımlı varlığın sökülmesi ve
taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restorasyonuyla ya da tanımlı varlığın kiralama hüküm ve
koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesine ilişkin restorasyonuyla ilgili olarak Şirket
tarafından katlanılacak tahmini maliyetler de ilk ölçüm tutarına ilave edilir.

Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:
a)
b)

birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve,
kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.

Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken “TMS 16, Maddi Duran Varlıklar”
standardında yer alan amortisman hükümlerini uygular. Kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne
uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir değer düşüklüğü zararını
muhasebeleştirmek için “TMS 36, Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardını uygular.
Kira yükümlülüğü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte gerçekleşmemiş olan kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak; zımnî faiz oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda ise kiracının alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilir.
Şirket’in kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte
gerçekleşmemiş olan kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur:
a)
b)
c)

Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,
Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks
veya oran kullanılarak yapılan kira ödemeleri,
Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi
durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:
a)
b)
c)

Kayıtlı değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,
Kayıtlı değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve
Kayıtlı değerini, varsa yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak
şekilde yeniden ölçer. Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı
varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
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2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik Ve Hatalar (Devamı)

Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları
Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak
belirlenmektedir. Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı
Şirket ve kiralayan tarafından müştereken uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Ancak eğer söz
konusu uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları, sözleşmeye göre Şirket’in inisiyatifindeyse ve
opsiyonların kullanımı makul derecede kesinse, kiralama süresi bu husus göz önünde bulundurularak
belirlenir. Eğer şartlarda önemli bir değişiklik olursa yapılan değerlendirme Şirket tarafından gözden
geçirilmektedir.
Kolaylaştırıcı uygulamalar
Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Şirket tarafından düşük
değerli olarak belirlenen bilgi teknolojileri ekipman kiralamalarına (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü
bilgisayar, mobil telefon vb.) ilişkin sözleşmeler, TFRS 16, Kiralamalar Standardının tanıdığı istisna
kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin ödemeler oluştukları dönemde gider olarak
muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir.
Şirket, TMS 17, “Kiralama İşlemleri” standardının yerini alan TFRS 16 “Kiralamalar” standardını, ilk
uygulama tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, standardın ilk defa uygulanmasının kümülatif
etkisini (“kümülatif etki yöntemi”) finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. Söz konusu yöntemin
ilgili standartta tanımlanan basitleştirilmiş geçiş uygulaması kapsamında, finansal tabloların
karşılaştırmalı bilgilerinde ve geçmiş yıllar karlarında yeniden düzenleme yapılmamıştır.
TFRS 16, “Kiralamalar” standardının ilk uygulaması kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden önce
TMS 17, “Kiralama İşlemleri” standardına uygun olarak faaliyet kiralaması olarak sunulan kiralama
taahhütleri, finansal tablolarda “kiralama yükümlülüğü” olarak muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu
kira yükümlülüğü, geçiş tarihi itibarıyla gerçekleşmemiş kira ödemelerinin, Şirket’in ilk uygulama
tarihindeki alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değeri üzerinden
ölçülmüştür. Kullanım hakkı varlıkları ise, ilgili standartta yer alan basitleştirilmiş geçiş uygulaması
kapsamında, kiralama yükümlülüklerine (peşin ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş kira
ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş) eşit bir tutar üzerinden muhasebeleştirilmiştir.
30 Eylül 2019 ve 1 Ocak 2019 tarihleri itibarıyla ara dönem finansal tablolarda muhasebeleştirilen
kullanım hakkı varlıklarının, varlık grupları bazında detayları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2019

1 Ocak 2019

Binalar, net
Araçlar, net

450.337
52.904

600.638
112.286

Toplam varlık kullanım hakkı

503.241

712.924
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2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

30 Eylül 2019 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin özet ara dönem finansal tablolar,
TFRS’nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34, “Ara Dönem Finansal
Raporlama” standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla özet ara
dönem finansal tablolar 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması
sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması
suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu özet ara dönem finansal tablolar 31 Aralık 2018 tarihinde
sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
2.5

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları

Özet ara dönem finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin
ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu
tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden
farklılık gösterebilir.
3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket’in ana faaliyet konusu portföy yönetimi hizmetleri sunmak ve hizmet sunduğu bölge Türkiye
olduğundan 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla sona eren ara dönemlerine ait finansal
tablolarda ayrıca bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.
4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2019

31 Aralık 2018

Kasa
Bankalar (*)
- Vadesiz mevduatlar
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri (**)

9.898
1.209.907
1.209.907
2.581

636.709
636.709
96.665

Finansal durum tablosunda yer alan
toplam nakit ve nakit benzerleri

1.222.386

733.374

(*)
(**)

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla, vadeli mevduat bulunmamaktadır (31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, vadeli
mevduat bulunmamaktadır).
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in SPK lehine bloke ettiği 2.581 TL ters repo alacağı bulunmaktadır
(31 Aralık 2018: 96.665 TL).

Şirket’in 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla nakit akış tablosunda nakit ve nakit
benzeri değerleri; hazır değerler toplamından faiz tahakkukları ile Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de
tutulan SPK lehine blokeli ters repo alacakları düşülerek gösterilmektedir:
30 Eylül 2019

31 Aralık 2018

Nakit ve nakit benzerleri
Blokajlı ters repo alacakları

1.222.386
(2.581)

733.374
(96.665)

Nakit akış tablosunda yer alan
toplam nakit ve nakit benzerleri

1.219.805

636.709
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5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
30 Eylül 2019

31 Aralık 2018

569.922

306.562

159.653
127.838
1.219

29.545
454.056
1.808

858.632

791.971

30 Eylül 2019

31 Aralık 2018

139.583
-

507.229
48.102

139.583

555.331

Kısa vadeli ticari alacaklar
Kurucusu ve yöneticisi olunan fonlardan
fon yönetim ücreti alacakları (Dipnot 10)
Yöneticisi olunan fonlardan
fon yönetim ücreti alacakları
Portföy yönetimi ve başarı primi alacakları
Diğer ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
Diğer

6 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
SPK’nın Seri:V No:9 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara
İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen asgari sınırlamalar dahilinde, Şirket, 2.581 TL
(31 Aralık 2018: 96.665 TL) tutarındaki ters repo alacaklarını (Dipnot 4) ve 65.000 TL (31 Aralık
2018: 65.000 TL) teminat mektubunu Takasbank’ta SPK adına bloke etmiştir.
7 - ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde tescil edilen ve ödenmiş sermaye tutarları defter
değerleriyle aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
Hasan Turgay Ozaner
Tufan Deriner
Alpaslan Ensari
Atıf Cezairli
Mehmet Fevzi Çelebi
Toplam ödenmiş sermaye

30 Eylül 2019
Pay (%)
TL

31 Aralık 2018
Pay (%)
TL

35,00
28,60
28,54
5,00
2,86

2.205.000
1.801.800
1.798.256
315.000
179.944

35,00
28,60
28,54
5,00
2,86

2.205.000
1.801.800
1.798.256
315.000
179.944

100,00

6.300.000

100,00

6.300.000

Şirket’in 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi 6.300.000 TL
(31 Aralık 2018: 6.300.000 TL) olup hisseler nama yazılı ve her biri 1 TL nominal değerlidir.
Şirket, 21 Kasım 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereği; III-55.1
“Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000 TL’dir.
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7 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in 2.407.253 TL tutarında (31 Aralık 2018: 2.820.907 TL)
geçmiş yıllar karı bulunmaktadır. Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni
yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla, TMS 19 gereği, Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğünden doğan,
vergi etkisi sonrası aktüeryal kazanç tutarı 52.023 TL’dir (31 Aralık 2018: 49.175 TL, aktüeryal
kazanç). Bahsi geçen tutar, Şirket’in özkaynakları altında “Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları / (kayıpları)” hesabı içerisinde yer almaktadır.
Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar /
(kayıplar)
Bu özet ara dönem finansal tablolarda gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak
ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılmış Sycamore Ridge hisselerine ait kaydedilmiş değer
kazancı tutarı olan 26.685 TL (31 Aralık 2018: 127.661 TL değer kaybı), özsermaye içindeki “gerçeğe
uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar/ (kayıplar)”
hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 Sermaye
Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esas tebliğ duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan
ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden
gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan
farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
-

“Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;

-

“Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nden kaynaklanmakta ve
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar / zararıyla”,

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Dönem sonu itibarıyla Şirket’in
(31 Aralık 2018: 56.860 TL).

kardan

ayrılmış

kısıtlanmış

yedekleri

56.860

TL’dir

24 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu kar
dağıtımı yapılmaması kararı alınmıştır.
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8 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ HASILATI
1 Ocak 30 Eylül 2019

1 Temmuz 30 Eylül 2019

1 Ocak 30 Eylül 2018

1 Temmuz 30 Eylül 2018

4.409.969
1.355.686
452.172
293.301

2.003.670
541.419
11.332

3.369.300
1.428.414
649.725
120.782

1.169.538
520.677
183.111
82.954

Hizmet gelirleri
Fon yönetim gelirleri
Portföy yönetim gelirleri
Portföy yönetim performans primi
Fon yönetim performans primi
Komisyon iadeleri (-)
Toplam hasılat, net

(429.719)

(142.166)

6.081.409

2.414.255

(371.277)
5.196.944

(87.017)
1.869.263

9 - PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanca ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 33’e göre hisse senetleri borsada işlem
görmeyen işletmeler pay başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada
işlem görmediği için bu özet ara dönem finansal tablolarda pay başına kazanç tutarı hesaplanmamıştır.
10 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)

30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla bakiyeler aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2019

31 Aralık 2018

3.880.901

365.720

3.880.901

365.720

569.922

306.562

569.922

306.562

362.444

35.000

362.444

35.000

-

66.358

-

66.358

Finansal yatırımlar
İstanbul Portföy yatırım fonları

Ticari alacaklar (Dipnot 5)
İstanbul Portföy yatırım fonları

Diğer alacaklar
Ortaklardan alacaklar

Diğer borçlar
Ortaklara borçlar
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10 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
b)

30 Eylül 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde ilişkili taraflarla olan
işlemler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2019

1 Ocak 30 Eylül 2018

3.608.900

3.095.205

3.608.900

3.095.205

Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
İstanbul Portföy Yatırım Fonları

c)

1 Ocak - 30 Eylül 2019 ara hesap döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin
toplamı 644.443 TL’dir (1 Ocak - 30 Eylül 2018: 276.372 TL).

11 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Şirket, yürütmekte olduğu portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden dolayı, sermaye
piyasasındaki, faiz oranlarındaki ve diğer çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in
Yönetim Kurulu tarafından da onaylanan bu politikalara göre Şirket yönetimi, finansal risklerin
yönetilmesinden birinci derecede sorumludur. Şirket’in maruz kaldığı riskler ve bunları yönetmek
üzere kullandığı yöntemler aşağıdaki gibidir:
i.

Kredi riski açıklamaları

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Şirket, kredi riskine portföyünde bulundurduğu ticari alacakları ve bankalardaki mevduatı dolayısıyla
maruzdur. Şirket’in maruz kaldığı azami kredi riski aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2019
Raporlama tarihi
itibarıyla maruz kalınan
azami riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değeri
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski
içeren unsurlar

Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraflar
taraf

Nakit ve
nakit benzerleri

Finansal
yatırımlar

569.922

288.710

362.444

144.407

1.222.386

6.221.865

-

-

-

-

-

-

569.922

288.710

362.444

144.407

1.222.386

6.221.865

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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11 -

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

31 Aralık 2018

Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Raporlama tarihi
itibarıyla maruz kalınan
azami riski (A+B+C+D)
306.562
- Azami riskin teminat. vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
306.562
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değeri
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski
içeren unsurlar
-

Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Nakit ve
nakit benzerleri

Finansal
yatırımlar

485.409

35.000

41.464

733.374

7.584.183

-

-

-

-

-

485.409

35.000

41.464

733.374

7.584.183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Şirket’in 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.
Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
unsurlar dikkate alınmamıştır. Şirket’in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir
değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şirket’in bilanço dışı kredi
riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları
bulunmamaktadır.
ii.

Likidite riski açıklamaları

Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe 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 türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal
yükümlülüklerin 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla indirgenmemiş nakit akımlarının
sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2019
Defter
değeri

1 aya
kadar

1-3 ay
arası

3 ay-1 yıl
arası

1-5 yıl
arası

Vadesiz

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı

Çalışanlara sağlanan
faydalar kapsamında borçlar
209.958
Diğer borçlar
106.400
Diğer kısa ve uzun vadeli karşılıklar 490.308
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
73.632

-

209.958
106.400
-

73.632

363.914
-

126.394
-

209.958
106.400
490.308
73.632

Toplam yükümlülükler

-

316.358

73.632

363.914

126.394

880.298

880.298
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11 -

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
31 Aralık 2018
Defter
değeri

1 aya
kadar

1-3 ay
arası

3 ay-1 yıl
arası

1-5 yıl
arası

Vadesiz

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı

Çalışanlara sağlanan
faydalar kapsamında borçlar
292.168
Diğer borçlar
236.856
Diğer kısa ve uzun vadeli karşılıklar 394.909
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
21.830

-

292.168
236.856
-

21.830

280.135
-

114.774
-

292.168
236.856
394.909
21.830

Toplam yükümlülükler

-

529.024

21.830

280.135

114.774

945.763

945.763

Yukarıdaki tablolarda türev olmayan, sadece belirli bir kontrata dayalı finansal yükümlülüklere yer
verilmiştir.
iii.

Piyasa riski açıklamaları

a.

Döviz pozisyonu riski

30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para borçların
orijinal bakiyeleri ve toplam TL karşılıkları aşağıdaki gibidir:
TL
karşılığı

30 Eylül 2019
ABD
Doları

İngiliz
Sterlini

TL
karşılığı

31 Aralık 2018
ABD
Doları

İngiliz
Sterlini

Nakit ve nakit benzerleri

1.188.905

210.087

-

511.440

95.732

1.173

Toplam varlıklar

1.188.905

210.087

-

511.440

95.732

1.173

Ticari borçlar

-

-

-

36.662

3.175

3.000

Toplam yükümlülükler

-

-

-

36.662

3.175

3.000

1.188.905

210.087

-

474.778

92.557

(1.827)

Net yabancı para varlıklar

Aşağıdaki tablo, Şirket’in ABD Doları ve İngiliz Sterlini’ndeki %20’luk değişime olan duyarlılığını
göstermektedir. Bu tutarlar ABD Doları ve İngiliz Sterlini’nin TL karşısında %20 oranında değer
artışının / azalışının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. Bu analiz sırasında tüm değişkenlerin
özellikle faiz oranlarının sabit kalacağı varsayılmıştır.
30 Eylül 2019
Kar / Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında
%20 değişimi halinde
1 - ABD Doları varlık
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

237.781
-

(237.781)
-

237.781
-

(237.781)
-

3 - ABD Doları net etki (1+2)

237.781

(237.781)

237.781

(237.781)

TOPLAM

237.781

(237.781)

237.781

(237.781)
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11 -

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
31 Aralık 2018
Kar / Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%20 değişimi halinde
1 - ABD Doları varlık
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

97.387
-

(97.387)
-

97.387
-

(97.387)
-

3 - ABD Doları net etki (1+2)

97.387

(97.387)

97.387

(97.387)

İngiliz Sterlini’nin TL karşısında
%20 değişimi halinde
4 - İngiliz Sterlini yükümlülüğü
5 - İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım (-)

(2.432)
-

2.432
-

(2.432)
-

2.432
-

6 - İngiliz Sterlini net etki (4+5)

(2.432)

2.432

(2.432)

2.432

TOPLAM (3 + 6)

94.955

(94.955)

94.955

(94.955)

b.

Faiz pozisyonu riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması,
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen
varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.
Faiz pozisyonu tablosu:
Sabit faizli finansal varlıklar
- Ters repo
- Finansman bonosu
Değişken faizli finansal varlıklar
- Finansman bonosu
- Özel sektör tahvilleri

30 Eylül 2019

31 Aralık 2018

2.581
-

96.665
824.975

483.946
-

2.576.245

30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları
ve dönem kar / zararına etkisi aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2019
31 Aralık 2018
(%)
(%)
Sabit faizli finansal varlıklar
- Ters repo
- Finansman bonosu

12,75
-

24,00
21,50

Değişken faizli finansal varlıklar
- Finansman bonosu
- Özel sektör tahvilleri

23,12
-

29,82

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla TL para cinsinden olan faiz 100 baz puan yüksek / düşük olsaydı ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi öncesi kar / zarar 4.839 TL (31 Aralık 2018: 25.762 TL)
artacak veya 4.839 TL (31 Aralık 2018: 25.762 TL) azalacaktı.
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11 iv.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Sermaye yönetimi

Şirket, sermayesini portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini en düşük seviyeye indirerek yönetmeye
çalışmaktadır. Her işletme gibi Şirket’in esas amacı ortaklarına değer katmak, portföyün değerini
korumaya ve artırmaya çalışmaktır. Bu katma değeri sağlayabilmek için yüksek getirili menkul
kıymetlere ve diğer yatırım araçlarına yatırım yapar, finansal piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin
gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
12 - FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hâlihazırda mevcut piyasa bilgileri
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği
miktarların göstergesi olamaz.
Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe
uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
i.

Finansal varlıklar:

Kasa ve bankalardan alacaklar ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile
gösterilen finansal varlıklar bu özet ara dönem finansal tablolarda iskontolu değerleri ile kayıtlara
alınmaktadır ve vadelerinin çok kısa olması sebebiyle bu değerlerinin gerçeğe uygun değerleriyle aynı
olduğu varsayılmaktadır.
Menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.
ii.

Finansal yükümlülükler:

Kısa vadeli olanların parasal yükümlülükler gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
varsayılmaktadır.
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin rayiç değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2019
Gerçeğe
uygun değeri
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Kayıtlı
değeri

31 Aralık 2018
Gerçeğe
uygun değeri

Kayıtlı
değeri

1.222.386
6.221.865
858.632

1.222.386
6.221.865
858.632

733.374
7.584.183
791.971

733.374
7.584.183
791.971

139.583

139.583

555.331

555.331
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12 - FİNANSAL ARAÇLAR (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 doğrudan ya da dolaylı 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.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin çok kısa vadeli olmaları sebebiyle iskonto etkisinin önemsiz
olduğu kabul edilmekte ve dolayısıyla gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine yakın olduğu
öngörülmektedir.
30 Eylül 2019
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara
yansıtılan finansal varlıklar
- Yatırım fonları
- Finansman bonosu
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan finansal varlıklar
- Hisse senetleri

31 Aralık 2018
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara
yansıtılan finansal varlıklar
- Özel sektör tahvilleri
- Hisse senetleri
- Yatırım fonları
- Finansman bonosu
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan finansal varlıklar
- Hisse senetleri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

4.303.158
483.946

-

-

-

-

1.434.761

4.787.104

-

1.434.761

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

2.576.245
2.029.829
911.305
824.975

-

-

-

-

1.241.829

6.342.354

-

1.241.829

13 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ön protokole istinaden Şirket’in Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile
birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.
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a.

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Fon yönetimi faaliyetine ilişkin işlem ve açıklamalar

Şirket, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulan
13 adet yatırım fonu (31 Aralık 2018: 14 adet), 3 adet emeklilik fonu (31 Aralık 2018: 3 adet),
1 adet gayrimenkul yatırım fonu (31 Aralık 2018: 1 adet) ve 1 adet girişim sermayesi fonu
(31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır), olmak üzere toplam 18 adet fonun (31 Aralık 2018: 18 adet)
portföy yöneticiliğini yapmaktadır. Bu faaliyetten fon yönetim ücreti elde etmektedir. 30 Eylül 2019
tarihinde sona eren dönemde fonlardan elde edilen fon yönetim gelirlerinin toplamı 4.409.969 TL’dir
(1 Ocak - 30 Eylül 2018: 3.369.300 TL). Şirket’in 30 Eylül 2019 tarihinde sonra eren dönemde
yönettiği fonlardan elde ettiği performans komisyonu 293.301 TL’dir (1 Ocak - 30 Eylül 2018:
120.782 TL) (Dipnot 8).

..………………
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