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Türkiye'nin ilk sermaye piyasas› kuruluﬂu olan
Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.,
Türkiye ‹ﬂ Bankas› ve Türkiye S›nai
Kalk›nma Bankas›'n›n (TSKB)
öncülü¤ünde ve 13 büyük bankan›n
kat›l›m›yla 15 Ekim 1976 tarihinde
kurulmuﬂtur. Kuruldu¤u günden bu
yana h›zl› ve istikrarl› bir geliﬂme
göstererek sermaye piyasalar›nda
Güveninizle
sayg›n bir yer edinen Yat›r›m
büyümeye
Finansman, otuz y›l› aﬂk›n tarihinin
devam ediyoruz.
her döneminde daima bir “güven
sembolü” olarak sektörün öncü
kuruluﬂlar› aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Bugün Yat›r›m Finansman, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›nda 25.000'i aﬂk›n bireysel ve
kurumsal müﬂterisi, 967 milyon YTL'ye
ulaﬂan müﬂteri portföyü ve 150 milyon YTL
yat›r›m fonu portföy büyüklü¤üyle, arac› kurumlar
aras›nda ön s›ralarda yer almaya devam etmektedir.
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Yat›r›m Finansman'a Genel Bak›ﬂ

Türkiye'nin ilk sermaye piyasas› kuruluﬂu olan Yat›r›m

Bugün Yat›r›m Finansman, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda 25.000'i

Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ., Türkiye ‹ﬂ Bankas› ve

aﬂk›n bireysel ve kurumsal müﬂterisi, 967 milyon YTL'ye

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›'n›n (TSKB) öncülü¤ünde ve

ulaﬂan müﬂteri portföyü ve 150 milyon YTL yat›r›m fonu

13 büyük bankan›n kat›l›m›yla 15 Ekim 1976 tarihinde

portföy büyüklü¤üyle, arac› kurumlar aras›nda ön s›ralarda

kurulmuﬂtur. Kuruldu¤u günden bu yana h›zl› ve istikrarl›

yer almaktad›r. 2007 y›lsonu itibariyle Yat›r›m Finansman'›n

bir geliﬂme göstererek sermaye piyasalar›nda sayg›n bir yer

ödenmiﬂ sermayesi 30 milyon YTL, toplam öz kaynaklar› ise

edinen Yat›r›m Finansman, otuz y›l› aﬂk›n tarihinin her

43,8 milyon YTL'dir.

döneminde daima bir “güven sembolü” olarak sektörün öncü
kuruluﬂlar› aras›nda yer alm›ﬂt›r.

Geniﬂ Ürün Yelpazesi
Tüm sermaye piyasas› yetki belgelerine sahip olan Yat›r›m

Türk Sermaye Piyasas›'na birçok ''ilk''i getirmiﬂ olan Yat›r›m
Finansman;
• Ülkemizin ilk sermaye piyasas› kuruluﬂudur,
• 1981'de yürürlü¤e giren Sermaye Piyasas› Kanunu ve 1986
y›l›nda aç›lan ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'ndan (‹MKB)
önce sermaye piyasalar›n›n geliﬂiminde öncülük yapm›ﬂt›r,
• Türkiye'de ilk kez özel sektör tahvili ihrac›na arac›l›k
etmiﬂtir,
• Yat›r›m al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmesi, Sermaye Piyasas›

Finansman, aﬂa¤›da s›ralanan sermaye piyasas› arac›l›k ve
yat›r›m bankac›l›¤› hizmetlerini, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› bireysel
ve kurumsal yat›r›mc›lara dünya standartlar›nda sunmaktad›r.
Bireysel Hizmetler
• Özel Portföy Yönetimi
• Yat›r›m Dan›ﬂmanl›¤›
• Yat›r›m Fonlar›
• Hisse Senedi ‹ﬂlemleri

Kurulu (SPK) ve ‹MKB'nin kuruluﬂu, hisse senedi ve kamu

• Menkul K›ymet (Hisse senedi) Kredisi

borçlanma senetlerinin bir yat›r›m arac› olarak

• Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ‹ﬂlemleri

yayg›nlaﬂt›r›lmas› gibi önemli geliﬂmelerde etkin rol

• Vadeli ‹ﬂlemler

üstlenmiﬂtir.

• Eurobond ‹ﬂlemleri
• Repo ve Ters Repo ‹ﬂlemleri

Güçlü ortakl›k yap›s›, yayg›n da¤›t›m kanallar›, geniﬂ ürün
yelpazesi, geliﬂmiﬂ teknolojik altyap›s›, müﬂteri odakl› hizmet

Kurumsal Hizmetler

anlay›ﬂ› ve deneyimiyle Türk Sermaye Piyasas›'ndaki öncü

• Uluslararas› Sat›ﬂ ‹ﬂlemleri

rolünü sürdürmek, Yat›r›m Finansman'›n temel hedefidir.

• Özelleﬂtirme Dan›ﬂmanl›¤›
• Birleﬂme ve Sat›n Almalar

Ülke çap›nda güçlü ve yayg›n bir hizmet a¤›na sahip olan

• Aktif Yönetimi

Yat›r›m Finansman Türkiye'nin ve dünyan›n her yerinden

• Birincil ve ‹kincil Halka Arzlar

bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lara güvenilir, kaliteli ve h›zl›

• Blok Sat›ﬂlar

sermaye piyasas› hizmetleri vermektedir. Önemli

• Özel Sektör Tahvil ve Bono ‹hraçlar›na Arac›l›k

merkezlerdeki 12 ﬂube, irtibat bürosu ve acentesi, tümü

• De¤erleme Raporlar› ve Dan›ﬂmanl›¤›

SPK lisanslar›na sahip yat›r›m dan›ﬂmanlar› ve müﬂteri
temsilcileri, Özel ‹ﬂlem Merkezi (444 11 44), ‹nternet ﬁubesi

Hizmet Kanallar›

(www.yatirimfinansman.com) ve Telefon ﬁubesi, (444 11 44)

• ﬁube ve ‹rtibat Bürolar›

Yat›r›m Finansman'›n hizmet a¤›n› oluﬂturmaktad›r. Geniﬂ

• Özel ‹ﬂlem Merkezi

yat›r›mc› taban› ve yayg›n ﬂube a¤›yla yerli ve yabanc›

• ‹nternet ﬁubesi

kurumsal yat›r›mc›lara kolayca ulaﬂabilen Yat›r›m Finansman,
halka arzlarda vazgeçilmez bir stratejik ortak haline gelmiﬂtir.
Yerli ve yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n gereksinimlerine
yan›t vermek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde Uluslararas›
Kurumsal Sat›ﬂ, Yurtiçi Sat›ﬂ, Araﬂt›rma, Portföy Yönetimi
ve Yat›r›m Dan›ﬂmanl›¤› Bölümleri bulunmaktad›r. Kurumsal
Finansman Bölümü, sermaye piyasalar›ndan fon talep eden
ﬂirketlere ve hissedarlar›na “yat›r›m bankac›l›¤›” çözümleri
üretmektedir.

• Telefon ﬁubesi
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Sermaye, Ortakl›k Yap›s› ve ‹ﬂtirakler

Yat›r›m Finansman Ortakl›k Yap›s›
Ortakl›¤›n Ad›
Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.
TSKB Gayrimenkul De¤erleme A.ﬁ.
T.Garanti Bankas› A.ﬁ.
Anadolu Hayat Emeklilik A.ﬁ.
ﬁekerbank A.ﬁ.
Di¤er
Toplam

Pay Miktar› (Bin YTL)
28.734
556
231
203
181
95
30.000

‹ﬂtirak Oran› (%)
95,78
1,85
0,77
0,68
0,60
0,32
100

Yat›r›m Finansman, ana orta¤› TSKB'nin de içinde bulundu¤u bir Türkiye ‹ﬂ Bankas› Grubu kuruluﬂudur.

Yat›r›m Finansman Özsermaye (Bin YTL)

Yat›r›m Finansman ‹ﬂtirakleri

2007

43.838

2006

35.772
26.881

2005

21.470

2004

ﬁirket Ad›

Sermayesi
‹ﬂtirak
(Bin YTL) Oran› (%)
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.
10.000
18,40
Takasbank A.ﬁ.
60.000
1,80
‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.
21.000
4,90
TSKB Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.
75.000
2,00
TSKB Gayrimenkul De¤erleme A.ﬁ.
300
0,00

Yat›r›m Finansman Ödenmiﬂ Sermaye (Bin YTL)
30.000

2007

2006

11.675

2005

10.000

2004

10.000

Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.

2007 y›lsonu itibariyle yat›r›m portföyünün net aktif de¤eri

Yat›r›m Finansman'›n önderli¤inde 1998 y›l›nda kurulan

14,4 milyon YTL'ye ulaﬂan Yat›r›m Finansman Yat›r›m

Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ., 1999 y›l›nda halka

Ortakl›¤›'n›n sermayesi Mart 2006'da 10 milyon YTL'ye

aç›larak %49 oran›ndaki hissesini ‹MKB'de dolaﬂ›ma

yükseltilmiﬂtir.

sunmuﬂtur. Halka aç›kl›k oran› 31.12.2007 tarihi itibariyle
%58,8'e ulaﬂm›ﬂt›r.

Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤›
Net Aktif De¤eri (Bin YTL)

Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤›
Ortakl›k Yap›s› (31.12.2007)

2007

14.360

2006

12.270
7.416

2005

2004

%18,40 Yat›r›m Finansman
Menkul De¤erler A.ﬁ.
%12,00 Anadolu Hayat
Emeklilik A.ﬁ.
%10,78 TSKB A.ﬁ.

3.799
%58,82 Di¤er (Halka Aç›k K›s›m)
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Baﬂl›ca Finansal Göstergeler

Özet Bilançolar (Konsolide) (YTL)
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul De¤erler (Net)
Ticari Alacaklar (Net)
Di¤er Alacaklar, Cari ve Dönen Varl›klar
Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Maddi Sabit Varl›klar (Net)
Maddi Olmayan Sabit Varl›klar (Net)
Ertelenen Vergi Varl›klar
Toplam Varl›klar

31 Aral›k 2007
115.471.379
22.107.295
45.437.749
44.416.558
3.509.777
1.911.638
1.443.381
261.658
206.599
117.383.017

31 Aral›k 2006
131.469.369
570.310
36.491.765
78.554.204
15.853.090
1.978.180
1.586.078
246.258
145.844
133.447.549

Cari Borç ve Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borç ve Yükümlülükler
Toplam Borç ve Yükümlülükler
Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar
Özsermaye
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

55.287.982
6.539.905
61.827.887
11.717.545
43.837.585
117.383.017

87.028.096
635.071
87.663.167
10.012.484
35.771.898
133.447.549

1 Ocak31 Aral›k 2007
24.131.821
(16.626.364)
4.286.535
(186.858)
11.605.134
(1.705.061)
9.900.073
(1.762.112)
8.137.961

1 Ocak31 Aral›k 2006
21.113.995
(15.929.735)
1.862.392
(752.728)
6.293.924
(141.755)
6.152.169
(1.241.169)
4.911.000

Özet Gelir Tablolar› (Konsolide) (YTL)
Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Giderleri
Di¤er Gelir ve Giderler (Net)
Finansman Giderleri
Faaliyet Kâr› (EBIT)
Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr/Zarar
Vergi Öncesi Kâr
Vergiler (-)
Net Kâr

Güçlü ortakl›k yap›s›, yayg›n da¤›t›m kanallar›, geniﬂ
ürün yelpazesi, geliﬂmiﬂ teknolojik altyap›s›, müﬂteri
odakl› hizmet anlay›ﬂ› ve deneyimiyle Türk Sermaye
Piyasas›'ndaki öncü rolünü sürdürmek, Yat›r›m
Finansman'›n temel hedefidir.
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Faaliyet Göstergeleri

Hisse Senedi Piyasas› ‹ﬂlemleri
Hisse Senedi Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi (Bin YTL)
Hisse Senedi Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi (Milyon ABD dolar›)
YF Hisse Senedi ‹ﬂlem Hacmi (Bin YTL)
YF Hisse Senedi ‹ﬂlem Hacmi (Milyon ABD dolar›)
Tüm Arac› Kurumlar Aras›ndaki S›ralama
Pazar Pay› (%)
Banka D›ﬂ› Arac› Kurumlar Aras› S›ralama*
Pazar Pay› (%)*
Tahvil-Bono Piyasas› ‹ﬂlemleri
Tahvil Bono Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi (Bin YTL)
Tahvil Bono Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi (Milyon ABD dolar›)
YF Tahvil Bono ‹ﬂlem Hacmi (Bin YTL)
YF Tahvil Bono ‹ﬂlem Hacmi (Milyon ABD dolar›)
Tüm Arac› Kurumlar Aras›ndaki S›ralama
Pazar Pay› (%)
Banka D›ﬂ› Arac› Kurumlar Aras› S›ralama*
Pazar Pay› (%)*
Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas› Verileri
Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi (Bin YTL)
Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas› ‹ﬂlem Hacmi (Milyon ABD dolar›)
YF Vadeli ‹ﬂlemler ‹ﬂlem Hacmi (Bin YTL)
YF Vadeli ‹ﬂlemler ‹ﬂlem Hacmi (Milyon ABD dolar›)
Tüm Arac› Kurumlar Aras› S›ralama
Pazar Pay› (%)
Banka D›ﬂ› Arac› Kurumlar Aras› S›ralama*

Müﬂteri Portföy Büyüklü¤ü
Müﬂteri Portföy Büyüklü¤ü (31.12.2007) (Bin YTL)
Müﬂteri Portföy Büyüklü¤ü (31.12.2007) (Milyon ABD dolar›)
Yat›r›m Fonu Portföy Büyüklü¤ü (31.12.2007) (Bin YTL)

2007
775.395.002
594.309
16.739.314
12.830
13
2,16
4
8,49

2006
649.902.884
453.052
12.504.374
8.717
17
1,92
6
4,22

2005
539.862.585
394.148
6.324.977
4.706
23
1,17
11
2,42

2004
415.843.999
293.023
4.295.447
3.021
28
1,03
14
2,29

2007
1.036.079.805
794.113
22.077.723
16.922
13
2,13
2
15,66

2006
1.002.816.843
699.071
24.994.602
17.424
11
2,49
2
18,47

2005
885.368.173
659.689
16.396.019
12.199
12
1,85
2
14,34

2004
810.285.562
569.684
12.908.971
9.079
13
1,59
2
13,57

2007
236.070.886
180.939
3.091.329
2.369
18
1,31
9

2006
35.752.842
24.924
566.919
395
17
1,59
8

2005
870.549
648
36.115
27
0,84
-

2004
-

2007
966.812
674
149.577

2006
877.657
612
113.377

2005
886.255
618
165.454

2004
695.441
485
128.165

Müﬂteri Portföyü Kompozisyonu (31.12.2007) (Bin YTL)

Hisse Senedi
Tahvil-Bono
Yat›r›m Fonu
Repo
Vadeli ‹ﬂlemler
Dövizli SGMK
Yabanc› Hisse
Toplam
* Ticari banka arac› kuruluﬂlar› dahil edilmemiﬂtir.

Portföy Büyüklü¤ü
531.845
214.118
149.577
40.553
16.366
14.322
30
966.812

%
55
22
15
4
2
1
0
100

-
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Kilometre Taﬂlar›

1976 • Ülkemizin ilk sermaye piyasas› kuruluﬂu olan Yat›r›m Finansman,
Türkiye ‹ﬂ Bankas› ve Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›'n›n (TSKB) öncülü¤ünde,
13 büyük bankan›n kat›l›m›yla kuruldu.
1981 • Yat›r›m Finansman Türkiye'de ilk kez özel sektör tahvili ihrac›na
arac›l›k ederek, bir ilke imza att›. • Sermaye Piyasas› Kanunu yürürlü¤e
girdi.
1984 • Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) kuruldu. • Yat›r›m Finansman'a SPK
taraf›ndan Hisse Senedi Al›m-Sat›m ve Halka Arza Arac›l›k Yetkisi verildi.
1985 • ‹stanbul Menkul K›ymet Borsas›'nda (‹MKB) iﬂlemler baﬂlad›.
• Yat›r›m Finansman ‹MKB'deki %42 pazar pay›yla lider konumuna yükseldi.
1987 • Finansman bonosu, banka bonosu ve banka garantili bono
al›m-sat›m iﬂlemleri baﬂlad›.
1991 • ‹MKB-Hisse Senedi ‹ﬂlemlerinde iﬂlem adedi s›ralamas›nda 3. olan
Yat›r›m Finansman, ‹MKB taraf›ndan ödüllendirildi.
1992 • Yat›r›m Finansman'a SPK taraf›ndan Yat›r›m Bankac›l›¤›, Portföy
Yönetimi ve Repo Yetkisi verildi.
1993 • Yat›r›m Finansman özel sektör bonosu ihrac›na arac›l›kta ilk s›rada
yer alarak, hizmet kalitesini ve güvenilirli¤ini bir kez daha gösterdi.
1994 • Yat›r›m Finansman, halka arz faaliyetlerine baﬂlayarak, kurumsal
finansman hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. • Yat›r›m Finansman, ürün
yelpazesine A Tipi Yat›r›m Fonu'nu ekledi.
1995 • Yat›r›m Finansman, ürün yelpazesine B Tipi Yat›r›m Fonu'nu ekledi.
• Yat›r›m Finansman'a SPK taraf›ndan Menkul K›ymet Kredisi, Ödünç ve
Aç›¤a Sat›ﬂ ‹ﬂlemleri Yetkisi verildi.
1997 • Yat›r›m Finansman Özel Fon kurdu.

7

1998 • Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤›, Yat›r›m Finansman'›n önderli¤inde
kuruldu.
1999 • Yat›r›m Finansman ‹nternet ve Telefon Bankac›l›¤›'n› baﬂlatarak,
alternatif da¤›t›m kanallar› oluﬂturma alan›nda da öncü kimli¤ini kan›tlad›.
• Yat›r›m Finansman, B Tipi Tahvil Bono Fonu'nu da ürün yelpazesine ekledi.
2002 • Yat›r›mc› taban›n› her geçen y›l geniﬂleten Yat›r›m Finansman,
10. ﬂubesini açt›.
2003 • Türkiye'nin ilk özel yat›r›m ve kalk›nma bankas› olan TSKB'nin,
Yat›r›m Finansman'daki pay› %90,4 oldu.
2005 • SPK taraf›ndan Türev Araçlar Yetkisi verildi. VOB faaliyetleri baﬂlad›.
• Yabanc› kurumsal yat›r›mc›lara, araﬂt›rma ve al›m-sat›m iﬂlemleri baﬂlad›.
• Yat›r›m Finansman ‹nternet sitesi, Alt›n Örümcek Yar›ﬂmas›'nda en iyi
3. finans sitesi seçildi. • Yat›r›m Finansman, kurumsal kimli¤ini de¤iﬂtirdi;
otuz y›ll›k logosunu yeniledi. • Yat›r›m Finansman TSKB Menkul De¤erler'i,
birleﬂme yoluyla devralma karar› ald›.
2006 • Yat›r›m Finansman 30. y›l›n› kutlad›. Ankara, ‹zmir ve Antalyal›
yat›r›mc›larla “30. Y›l Yat›r›mc› Buluﬂmalar›” toplant›lar›nda bir araya geldi.
‹stanbul'da gerçekleﬂtirdi¤i “30. Y›l Gecesi” ile kutlamalar sona erdi. • ‹nternet
Sitesi ve ‹nternet ﬁubesi, tasar›m› ve içeri¤iyle yenilenerek yay›na girdi.
• Yat›r›m Finansman, ürün yelpazesine YF B Tipi De¤iﬂken Yat›r›m Fonu'nu
ekledi. • Vadeli ‹ﬂlemler Borsa's›nda iﬂlem yapmay› kolaylaﬂt›ran web tabanl›
VOBAktif program› ‹nternet ﬁubesi üzerinde kullan›lmaya baﬂland›. • Yat›r›m
Finansman, 29 Aral›k 2006 tarihinde TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ.'yi devrald›.
2007 • Yat›r›m Finansman, Genel Müdürlük bünyesinde Özel ‹ﬂlem Merkezi
ad›yla yeni bir hizmet kanal› daha açt›. • VOB Müﬂterilerine yönelik SMS
hizmeti baﬂlat›ld›.

‘06

12.504

‘05

6.325

Hisse Senedi Piyasas› iﬂlem hacmimizi
art›rmaya devam ettik (Milyon YTL)

16.739
‘07
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Yönetim Kurulu Baﬂkan›'n›n Mesaj›

2007 y›l›, tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de para ve

2007 y›l›nda mali arac›l›k sektöründeki yo¤un rekabet devam

sermaye piyasalar› aç›s›ndan oldukça hareketli bir dönem

etmiﬂ, ayr›ca yabanc› yat›r›m bankalar›n›n sektörümüze

olarak hat›rlanacakt›r. Uluslararas› kredi piyasalar›nda

sat›n almalar yoluyla giriﬂinin artt›¤› gözlenmiﬂtir. Ürün

yaﬂanan geliﬂmelerin, ekonomiye olumsuz etkileri gözlenmiﬂ,

çeﬂitlili¤i ve hizmet kalitesini art›rmas› beklenen bu geliﬂme

bunun yan›nda siyasi tabloda yaﬂanan seçim süreçleri yeni

sonucu, sektörde konsolidasyon sürecinin h›zlanarak devam

belirsizlikler yaratm›ﬂt›r. Bu faktörlerin sonucunda,

edece¤i öngörülmektedir.

baﬂlang›çta öngörülen makroekonomik hedeflerin bir k›sm›
tutturulamam›ﬂ, ancak ekonomimiz, yetersiz de olsa

Sermaye piyasalar›m›zda faaliyet gösteren kuruluﬂlar›n ilki

büyümesini sürdürmüﬂ ve enflasyonun tek haneli düzeyde

olma gururunu yaﬂayan Yat›r›m Finansman, sektörümüzün

tutulmas› mümkün olmuﬂtur.

yo¤un rekabet koﬂullar›nda üstün hizmet kalitesi anlay›ﬂ›
ve uzman kadrosuyla yat›r›mc›lar›n nezdinde güven sembolü

2002 y›l›n›n ilk çeyre¤inde baﬂlayan büyüme süreci, 2007

olmaya devam etmektedir. 2007 y›l›nda tüm sermaye

y›l›n›n ilk üç çeyre¤inde azalarak da olsa devam etmiﬂtir.

piyasalar› araçlar›ndaki pazar pay›n› art›ran Yat›r›m

Üçüncü çeyrekteki büyüme h›z› %2 ile beklentilerin alt›nda

Finansman, geniﬂ yat›r›mc› taban› ve yayg›n ﬂube a¤› ile

kal›rken, y›l›n dokuz ay›nda %3,8 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

halka arzlarda da vazgeçilmez bir stratejik ortak
konumundad›r. 32 y›ll›k tecrübe ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ›yla

2007 y›l› genelinde enflasyon tek haneli rakamlarda seyretmiﬂ,

baﬂar›lar›m›z› önümüzdeki dönemde de yat›r›mc›lar›m›z ve

ancak y›ll›k %4 olan hedefin y›lsonu itibariyle %8,4 ile önemli

ortaklar›m›zla birlikte sürdürmeye devam edece¤iz.

ölçüde uza¤›nda kal›nm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda devlet iç borçlanma
senetlerinin faiz oranlar› %15 ile %22 aras›nda de¤iﬂirken,
bankalar›n mevduat faizleri ise y›lsonu itibariyle %16-17

Sayg›lar›mla,

civar›nda oluﬂmuﬂtur.

Halil Ero¤lu

Kamunun yüksek borçluluk düzeyi, cari denge ve bütçe
aç›klar› ile istihdam meselesi çözüm bekleyen sorunlar olarak
durmaktad›r. Ayr›ca siyasi tansiyonun de¤iﬂkenli¤i de 2008
y›l›nda sermaye piyasalar›n› olumsuz etkilemeye devam
etmektedir. Öte yandan AB üyeli¤i perspektifinde ilerlemeye
devam eden Türkiye'nin demokrasisini güçlendirdi¤i,
büyümede devaml›l›¤› sa¤lad›¤› sürece, çok önemli bir
sorunla karﬂ›laﬂmas› da beklenmemektedir.

11

Sermaye piyasalar›m›zda
faaliyet gösteren
kuruluﬂlar›n ilki olma
gururunu yaﬂayan Yat›r›m
Finansman, sektörümüzün
yo¤un rekabet koﬂullar›nda
üstün hizmet kalitesi
anlay›ﬂ› ve uzman
kadrosuyla yat›r›mc›lar›n
nezdinde güven sembolü
olmaya devam etmektedir.
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Yönetim Kurulu

Baﬂkan
1 Halil Ero¤lu

Görev Süresi
TSKB Genel Müdürü

17.03.2003 -

TSKB Genel Müdür Yard›mc›s›

21.02.2002 -

3 ﬁeniz Yarcan

TSKB Genel Müdür Yard›mc›s›

17.03.2003 -

4 Çi¤dem ‹çel

TSKB Genel Müdür Yard›mc›s›

23.08.2004 -

5 Asl› Zerrin Hanc›*

TSKB Menkul K›ymetler Müdürü

07.01.2008 -

6 Hakan Aygen

TSKB Kurumsal Finansman Müdürü

20.11.2006 -

7 Fatma Güliz Aykan

T. ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. ‹ﬂtirakler Grup Müdürü

18.10.2006 -

8 Mehmet Sungun**

TSKB Risk Yönetimi Müdürü

21.11.2007 -

9 Ayﬂe Alev Ataç

T. ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. D›ﬂ ‹ﬂler Grup Müdürü

18.10.2006 -

10 Ayﬂe Nazl›ca

TSKB Bütçe ve Planlama Müdürü

23.08.2004 -

Baﬂkan Vekili
2 A. Orhan Beﬂkök
Üyeler

Denetçiler

* TSKB Menkul K›ymetler Müdürü Hayrettin Ery›lmaz'›n yerine 21 Kas›m 2007 tarihinde TSKB Menkul K›ymetler
Müdür Vekili Neﬂe Duygulu atanm›ﬂt›r. 7 Ocak 2008 tarihinde ise Neﬂe Duygulu yerini TSKB Menkul K›ymetler
Müdürü Asl› Zerrin Hanc›'ya b›rakm›ﬂt›r.
** TSKB ‹ktisat Müdürü Refik Do¤an Ak›nc›'n›n yerine 21 Kas›m 2007 tarihinde TSKB Risk Yönetimi Müdürü
Mehmet Sungun atanm›ﬂt›r.
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Genel Müdür'ün Mesaj›

Son beﬂ y›ll›k dönemde; zaman zaman duraksamalar yaﬂansa

Sermaye piyasalar› aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde, sektörün

da, sürekli artarak geliﬂen global likidite koﬂullar› ve risk

toplam özsermayesinin, ilk dokuz ayl›k sonuçlar itibariyle

iﬂtah›, ülkemize 2007 y›l›nda da akmaya devam etmiﬂ ve bu

bir önceki y›la k›yasla %22, net kâr›n›n ise %36 büyüdü¤ünü,

durum özellikle ‹MKB'nin genel performans›na olumlu yönde

Yat›r›m Finansman'da ise bu büyümelerin s›ras›yla %35 ve

yans›m›ﬂt›r. 2007'ye girerken, iç politikada yaﬂanmas› olas›

%48 olarak gerçekleﬂti¤ini görüyoruz. ‹MKB-100 endeksi %42

olumsuzluklar yan›nda, gerçekleﬂecek iki seçimin yarataca¤›

art›ﬂ göstererek 55.538 de¤erine ulaﬂm›ﬂ ve hisse senedi

tedirginlik nedeniyle son derece temkinli duran piyasalar,

piyasas›ndaki iﬂlem hacmi reel olarak %10'a yak›n büyüme

y›l›n özellikle ikinci yar›s›nda ralli havas›na bürünmüﬂ ve

göstermiﬂtir. Yabanc› yat›r›mc›lar›n halka aç›k k›s›mdaki

faiz hadleri gerilemeye, döviz kuru da düﬂmeye devam

pay› %72'lere, iﬂlem hacmindeki pay› da %24'lere ulaﬂm›ﬂt›r.

etmiﬂtir. Piyasalarda yaﬂanan bütün bu olumlu geliﬂmelere

ﬁirketimiz hisse senedi piyasas›ndaki iﬂlem hacminde reel

karﬂ›n, y›l için öngörülen birçok makroekonomik hedefte

olarak %14 art›ﬂ sa¤lam›ﬂ ve tüm arac› kurumlar içinde on

sapmalar yaﬂanm›ﬂ, büyüme, cari denge, enflasyon ve faiz

üçüncü s›raya yükselmiﬂtir. Yabanc› yat›r›mc› iﬂlem hacminde

d›ﬂ› fazla gibi temel göstergeler önemli ölçüde bozulmuﬂtur.

ise bir önceki y›la k›yasla %64'lük bir büyüme sa¤lanm›ﬂt›r.

Kamu kesimi borç yükünün milli gelire oran›n›n düﬂmesi,

Vadeli ‹ﬂlemler ve Opsiyon Borsas›'nda Kurumumuzun iﬂlem

Türkiye ekonomisinin mal, hizmet ve para piyasas› aç›s›ndan

hacmi beﬂ kata yak›n art›ﬂ gösterirken, yat›r›m fonu portföy

dünyayla giderek daha çok entegre olmas› ve uygulanan

büyüklü¤ümüz ise sene sonu itibariyle %81'lik bir geliﬂme

para politikas›n›n istikrar›, yukar›da say›lan olumsuzluklar›n

göstermiﬂtir.

etkisini s›n›rl› tutmuﬂtur.
ﬁirketimiz son dört y›ld›r kesintisiz ve h›zl› bir büyüme
Önümüzdeki perspektif dönemin ise geçen y›ldan farkl›

trendi içine girmiﬂtir. Kurucular›m›z ve pay sahiplerimizden

olarak, daha dalgal› ve zor geçece¤i beklenmektedir. Zira

ald›¤›m›z destek, çal›ﬂanlar›m›z›n Yat›r›m Finansman kültürü

global kredi piyasalar›nda yaﬂanan sorunlar, geliﬂen piyasalara

içindeki özverili çal›ﬂmalar› ve 32. y›l›na giren ﬁirketimize

likidite ak›m›n› k›smen s›n›rlayacak, ABD ve Çin dahil

müﬂterilerimizin duydu¤u güven bu büyümenin en önemli

ekonomik büyümelerde s›k›nt›lar yaﬂanacakt›r. Eﬂik alt›

sebepleridir. ‹nsan kayna¤› gücümüzün geliﬂtirilmesi

konut kredilerindeki sorun, bulaﬂma etkisiyle daha çok

amac›yla yat›r›mlar›m›za devam ediyoruz. Müﬂteri odakl›

say›da kuruluﬂu etkileyerek bir kredi daralmas›yla

hizmet kalitesinde sektör standartlar›n› belirleyen kurum

sonuçlanacak gibi görülmekte ve dünyan›n bu s›k›nt›lar›

olma özelli¤imizi koruyoruz. Müﬂterilerimizin isteklerine

atlatmas›n›n, öngörülerin de üzerinde bir zaman alaca¤›

uygun h›zl› hizmet sunan uzman kadrolara, özgün ve esnek

tahmin edilmektedir.

çözümler üreten, sektörde ilkleri gerçekleﬂtiren bilgi
teknolojisine sahibiz.

Öte yandan uluslararas› yat›r›m bankalar›n›n Türkiye
pazar›nda aktif rol almaya baﬂlamas›n›n ve mali arac›l›k

Yabanc› yat›r›m bankalar› ve fonlar›n›n tercih etti¤i, özel

piyasas›nda yaﬂanan aﬂ›r› rekabetin, sektörümüzdeki

portföy yöneticili¤i ve yat›r›m fonlar›nda geliﬂme gösteren,

konsolidasyon sürecini h›zland›raca¤›n› öngörmüﬂtük.

yüksek konfor ve donan›ml›, uzman kadrolu ﬂube a¤›, internet

Özellikle 2007 y›l›n›n baﬂ›nda yabanc› yat›r›m bankalar›n›n

ﬂubesi, özel iﬂlem merkezi gibi hizmet kanallar›yla Yat›r›m

sat›n almalar yoluyla sektöre yo¤un bir giriﬂ yapt›¤›n›

Finansman, koﬂullar ne olursa olsun 2008 y›l›nda da sektörün

görüyoruz. Bu sürecin önümüzdeki dönemde de devam

standartlar›n› belirleyen, ulusal ve uluslararas› sayg›nl›¤›n›

edece¤ini, sektör içindeki ﬂirketlerin bu yo¤un rekabete

muhafaza eden, müﬂterilerine arac›l›k hizmetinde kalitesini

ayak uydurmak için hizmet kalitesine ve ürün çeﬂitlendirmeye

devaml› art›rarak sürdüren bir kurum olacakt›r.

daha çok önem verece¤ini, finansal yap›lar›n› güçlendirmek
amac›yla birleﬂmelere daha s›cak bakacaklar›n› düﬂünüyoruz.

Sayg›lar›mla,
Y. Yamaç BERK‹
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Sermaye piyasalar›
aç›s›ndan
de¤erlendirdi¤imizde,
sektörün toplam
özsermayesinin, ilk dokuz
ayl›k sonuçlar itibariyle
bir önceki y›la k›yasla %22,
net kâr›n›n ise %36
büyüdü¤ünü, Yat›r›m
Finansman'da ise bu
büyümelerin s›ras›yla
%35 ve %48 olarak
gerçekleﬂti¤ini görüyoruz.
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Üst Yönetim

Y. Yamaç Berki Genel Müdür

Murat Tanr›över Genel Müdür Yard›mc›s›

1952 y›l›nda do¤an Y. Yamaç Berki, ‹stanbul Üniversitesi

1969 y›l›nda do¤an Murat Tanr›över, 1992 y›l›nda Marmara

‹ktisat Fakültesi mezunudur. ‹ﬂ yaﬂam›na Akbank Genel

Üniversitesi'nden mezun olmuﬂ ve yüksek lisans›n› finans

Müdürlü¤ü'nde Ekonomist Yard›mc›s› olarak baﬂlayan Berki,

dal›nda, Louisiana State University'de tamamlam›ﬂt›r. 1994-

daha sonra Türk Demir Döküm Fabrikalar› A.ﬁ.'de, standart

1995 y›llar›nda Türk Boston Bank'ta analist olarak iﬂ yaﬂam›na

maliyet ve esnek bütçeleme konular›nda iki y›l çal›ﬂm›ﬂt›r.

baﬂlayan Tanr›över, 1996-1997 y›llar› aras›nda Türkiye S›nai

1981'de Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›'na geçen Berki, bu

Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.'de Uzman olarak görev yapm›ﬂt›r.

kurumdaki 23 y›ll›k çal›ﬂma süresi boyunca çeﬂitli görevler

1997-1999'da Yap› Kredi Yat›r›m'da Yönetmen pozisyonunda

üstlenmiﬂtir. 1988 y›l›nda Banka'n›n Hazine Bölümü'nün

çal›ﬂan Tanr›över, 1999-2005 y›llar›nda Do¤an Yay›n Holding'de

kuruluﬂ ve yap›land›r›lmas›nda görevlendirilen Berki, daha

Sermaye Piyasalar› Koordinatörü olarak görev alm›ﬂt›r.

sonra s›ras›yla Hazine Müdürlü¤ü, Yat›r›m Bankac›l›¤›ndan

Tanr›över, halen Yat›r›m Finansman'da Genel Müdür

Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmuﬂtur.

Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.

2004'te Yat›r›m Finansman Genel Müdürü olarak atanan
Berki halen bu görevi sürdürmektedir.
M. Saim Saatci Genel Müdür Yard›mc›s›
1960 y›l›nda do¤an Mehmet Saim Saatci, 1982 y›l›nda
Ortado¤u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun
olmuﬂ ve yüksek lisans›n› University College of North Wales'de
tamamlam›ﬂt›r. 1983-1992 y›llar› aras›nda Türkiye ‹ﬂ
Bankas›'nda Müfettiﬂ olarak görev yapan Saatci, 1992-1999
y›llar› aras›nda ayn› bankada Fon Yönetimi Grup Müdürü
ve 1999-2000 y›llar› aras›nda da Mevduat Müdürü olarak
kariyerine devam etmiﬂtir. 2000-2004 y›llar› aras›nda ‹ﬂ-Tim
Telekomünikasyon (Aria) Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini
yürüten Saatci halen Yat›r›m Finansman'da Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.
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M. Saim Saatci

Y. Yamaç Berki

Murat Tanr›över

Genel Müdür Yard›mc›s›

Genel Müdür

Genel Müdür Yard›mc›s›
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Yöneticiler

Genel Müdürlük Yöneticileri

4. C. Didem Helvac›o¤lu
Hazine-Fon-Portföy Yönetimi Müdürü

1. Halis Aky›ld›z

5. Fahrettin Emre Nizamo¤lu

Mali ‹ﬂler ve Operasyon Müdürü

Uluslararas› Sat›ﬂ Müdürü

2. Sultan Deliklitaﬂ

6. Mehmet Sar›l›can

Sat›ﬂ Müdürü

Bilgi ‹ﬂlem Müdürü

3. Turgay Edizcan

7. Deniz Can Yücel

‹nsan Kaynaklar› ve Planlama Müdürü

Araﬂt›rma Müdürü

6

3

1
2

4

7

5

ﬁube/‹rtibat Bürosu Müdürleri
Dilek Akdemir

Meral Moral

Merkez ﬁube

Samsun ﬁubesi

Elvan Bayc›l›

Gülay Ünlü Çoruk

Çiftehavuzlar ﬁubesi

Bak›rköy ‹rtibat Bürosu

Avni Akkaya

Aylin Piﬂkinsoy

Kozyata¤› ﬁubesi

Bursa ‹rtibat Bürosu

Yeﬂim ‹pek

Tansel ﬁaﬂmazo¤lu

K›z›lay ﬁubesi

Adana ‹rtibat Bürosu

A. Nihat Özel

Yaﬂar ﬁuﬂek

‹zmir ﬁubesi

Antalya ‹rtibat Bürosu

19

‘06

35.772

Özsermayemizi büyütmeye devam ettik (Bin YTL)

43.838
‘07

‘05

26.881
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2007 Y›l›nda Ekonomik Ortam

2001 krizinin ard›ndan temel makroekonomik göstergelerde
kaydedilen iyileﬂmeler, geçti¤imiz y›l›n ilk üç çeyre¤inde

Yat›r›m Araçlar› Getirilerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
29.12.2006 - 31.12.2007

yaﬂanan politik çalkant›lar›n ülke ekonomisi üzerindeki

41,98

‹MKB 100 Endeksi

olumsuz yans›malar›n› önemli ölçüde s›n›rlam›ﬂt›r. Ekonomi,
politik süreçte yaﬂanan sorunlar›n yan› s›ra terör ve global

A Tipi De¤iﬂken Fon Endeksi

22,77

finans piyasalar›nda yaﬂanan Amerikan konut kredisi kaynakl›
çalkant›lar gibi problemlere karﬂ› da direnç göstermeyi
baﬂarm›ﬂt›r. 2001 krizi sonras›nda kamu borç yükünün
azalt›lmas›, Merkez Bankas›'n›n fiyat istikrar›n› gözeterek
operasyonel ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ olmas›, Türkiye'nin,

YF B Tipi De¤iﬂken Fon

19,67

Hazine Bonosu
(D‹BS Endeksi 182 Gün)

18,83

B Tipi De¤iﬂken Fon Endeksi

17,33

B Tipi Tahvil-Bono
Fonu Endeksi

17,26

sadece mal ve hizmet piyasalar›nda de¤il sermaye
piyasalar›nda da d›ﬂ dünyayla entegrasyonu yönünde ciddi
ad›mlar at›lmas› bu direnci oluﬂturan baﬂl›ca unsurlard›r.
YF B Tipi Tahvil-Bono Fonu

16,79

Merkez Bankas›, 2006 y›l› ortas›nda uygulamaya koydu¤u
Repo

15,97

YF Fon Buketi 1

15,62

YF Fon Buketi 2

15,44

YF Fon Buketi 3

15,34

s›k› para politikas›n› 2007 y›l› içinde de sürdürmüﬂtür. Bu
do¤rultuda, faizleri beklenenden geç düﬂürmesi, iç talep
üzerinde tahminlerin de ötesinde bir bask› oluﬂturmuﬂtur.
Öte yandan net d›ﬂ talep, yüksek ihracat performans›
sayesinde öngörülenden yüksek bir katk› yapm›ﬂ olsa da,
y›ll›k reel büyüme h›z›n› son alt› y›l›n en düﬂük düzeyi olan
%4,5-5 aral›¤›na geriletmiﬂtir. 2007 y›l›nda g›da ve enerji

YF B Tipi Likit Fon

fiyatlar›nda görülen yüksek art›ﬂlar nedeniyle, y›ll›k TÜFE

14,53

oran›n›n bir puanl›k bir gerilemeyle %8,4 düzeyinde
gerçekleﬂmesi, Merkez Bankas›'n›n y›l içinde ancak 175 baz
puanl›k bir indirime gidebilmesine olanak vermiﬂtir.

YF A Tipi De¤iﬂken Fon

13,85

B Tipi Likit Fon Endeksi

13,78

Türkiye ekonomisinin yumuﬂak karn› olarak

TÜFE

8,39

nitelendirilebilecek cari aç›k, y›l›n ilk alt› ay›nda yatay bir
seyir izlemiﬂtir. ‹kinci yar›da yükseliﬂe geçen enerji fiyatlar›

ÜFE

5,94

ve toparlanan tüketim ve sermaye mal› ithalat›yla birlikte
(4,83) Eurobond

yeniden büyümeye baﬂlam›ﬂ ve 2007 sonunda 38 milyar dolar
düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. Ancak milli gelir içindeki pay› aç›s›ndan

(7,86)

(2017) (TL Getirisi)

Euro

bak›ld›¤›nda cari aç›kta %5,6 ile 2006 y›l›na k›yasla göreceli
olarak bir iyileﬂme görülmektedir. Cari aç›ktaki bu yükselme

(8,80)

Eurobond $ (2030) (TL Getirisi)

Yeni Türk Liras›'n›n (YTL) güçlenmesine engel olmam›ﬂt›r.
Yurtd›ﬂ› finans piyasalar›nda oluﬂan problemlere karﬂ›n
Türkiye'ye yönelik sermaye ak›m› devam etmiﬂ ve bu süreç
YTL'nin 2007 y›l› içinde reel bazda ortalama %9,5 dolay›nda
de¤er kazanmas›na yol açm›ﬂt›r.

(17,52)

Dolar
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2008 Y›l›nda Türkiye Ekonomisine ‹liﬂkin Beklentiler

Yat›r›m Finansman, Merkez Bankas›'n›n, 2007 y›l› sonunda

2008'de GSMH'deki büyümenin

gecelik faizleri 175 baz puan düﬂürerek baﬂlatt›¤› indirim
döngüsünü, 2008 içinde 150 baz puanl›k bir indirimle
sürdürmesini beklemektedir. Y›l›n ilk çeyre¤inde enerji
fiyatlar›na yap›lan zamlar›n enflasyonu yüksek tutaca¤›
öngörülmektedir. Bununla birlikte 2008 sonunda y›ll›k
TÜFE'nin %6,4 ile Merkez Bankas›'n›n enflasyon hedefi olan
%4'ün üzerindeki iki puanl›k belirsizlik aral›¤›n›n üst limitini
aﬂaca¤› tahmin edilmektedir. 2007 y›l›nda yüksek bir seyir
izleyen g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n h›z kesmemesi ya da enerji
fiyatlar›ndaki ayarlamalar›n ikincil etkilerinin beklentileri
aﬂmas›, bu tahmine yönelik önemli riskler olarak s›ralanabilir.

%5,3'e ulaﬂmas› öngörülmektedir.
Böylece, 780 milyar ABD dolar›na
ulaﬂacak olan toplam milli gelirin
kiﬂi baﬂ›na düﬂen geliri de 2007
y›l› için tahmin edilen 9.600 dolar
düzeyinden 11.000 dolara
yükselece¤i beklenmektedir.

Geçti¤imiz y›ldan gelen ertelenmiﬂ iç taleple birlikte düﬂen
faizlerin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yapmas›
ve reel GSMH'deki büyümenin %5,3'e ulaﬂmas›
öngörülmektedir. Böylece, 780 milyar ABD dolar›na ulaﬂacak
olan toplam milli gelirin kiﬂi baﬂ›na düﬂen geliri de 2007 y›l›
için tahmin edilen 9.600 dolar düzeyinden 11.000 dolara
yükselece¤i beklenmektedir. Öte yandan, global ekonomide
beklenen yavaﬂlamayla birlikte ihracat performans›nda da
bir gerileme gözlenecek; yükselen enerji fiyatlar› ve canlanan
tüketim ise ithalat› art›racakt›r. Bu koﬂullarda büyümeye
yönelik katk›n›n hemen tümüyle iç talepten gelmesi, net
d›ﬂ talebi ciddi oranda geriletecektir. D›ﬂ ticaret aç›¤›ndaki
art›ﬂ›n cari aç›¤› 2008 y›l› sonunda 45,7 milyar dolar düzeyine
taﬂ›mas›, Türkiye'nin d›ﬂ finansman ihtiyac›n›n 2008 y›l›nda
daha da yükselece¤inin bir göstergesi olacakt›r. Yurtd›ﬂ›
kredi piyasalar›nda yaﬂanan çalkant›lara ra¤men ufak çapta
da olsa sat›n alma ve ﬂirket evlili¤i aktiviteleri h›z›n›
koruyacakt›r. 2008 içinde yeniden h›zlanmas› beklenen
özelleﬂtirmelerle ve yaklaﬂ›k 15 milyar ABD dolar› civar›na
ulaﬂaca¤› öngörülen do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n bu aç›¤›n
ancak üçte birini finanse etmesi beklenmektedir. Yat›r›m
Finansman, son y›llarda reel sektörün sahip oldu¤u yurtd›ﬂ›
borçlanma olanaklar›n› ve yerleﬂik yat›r›mc›lar›n 90 milyar
dolar› aﬂan döviz tevdiat hesaplar›n› da dikkate alarak global
likidite koﬂullar›nda tümüyle tersine bir dönüﬂ yaﬂanmad›kça
bu cari aç›¤›n YTL'de ciddi bir de¤er kayb› yaratmayaca¤›n›
öngörmektedir.

8.138
‘07

‘05

5.514

Net dönem kâr›m›z› art›rmaya devam ettik (Bin YTL)

4.911
‘06
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Hisse Senetleri Piyasas›
2007 y›l›nda Hisse Senetleri Piyasas› iﬂlem hacminde geçen
y›la k›yasla %34 art›ﬂ gösteren Yat›r›m Finansman, Hisse

YF’nin Hisse Senetleri Piyasas›
‹ﬂlem Hacmi Pazar Pay› (%)
2,16

2007

Senedi Piyasas› iﬂlem hacmi büyüme oran›n›n üzerinde bir
geliﬂme göstermiﬂtir.

2006

Hisse senedi, kazanma potansiyeli yüksek, dolay›s›yla riski

2005

yüksek bir yat›r›m arac›d›r. K›sa süreler içinde al›m-sat›m
yaparak kazanç sa¤lamak ya da uzun vadeli bir portföy
oluﬂturmak amac›yla hisse senedi piyasas›na yat›r›m yapan

1,92
1,17
1,03

2004

0,78

2003

yat›r›mc›lar›n, piyasa koﬂullar›na iliﬂkin do¤ru bilgilenmek
ve zaman›nda h›zl› karar almak için uzman bir kuruluﬂla

0,55

2002

çal›ﬂmalar› çok önemlidir.
Yat›r›m Finansman yayg›n hizmet kanallar›, do¤ru, sa¤lam,
güvenilir analizleri, deneyim ve uzmanl›¤›, teknolojik alt
yap›s› ve h›z›yla, hisse senedi al›m sat›m›na arac›l›k hizmeti

YF’nin Hisse Senedi Piyasas›
‹ﬂlem Hacmi (Milyon YTL)
16.739.314

2007

vermektedir.

12.504.374

2006

2007 y›l›nda Hisse Senedi Piyasas›'nda iﬂlem hacmi, 2006

6.324.977

2005

y›l›ndaki 650 milyar YTL düzeyine k›yasla %19 art›ﬂ göstererek
775 milyar YTL' ye ulaﬂm›ﬂt›r.

2004

2006 y›l›nda Hisse Senedi Piyasas›'nda 12,5 milyar YTL

2003

4.295.447
2.282.532

gerçekleﬂtirilen iﬂlem hacmi 2007 y›l›nda %34 art›ﬂla 16,7
milyar YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu performans›yla ﬁirket, Hisse
Senedi Piyasas› iﬂlem hacmi büyüme oran›n›n üzerinde bir
geliﬂme göstermiﬂtir.
2006 y›l›nda %1,92 pazar pay›yla 17. s›rada yer alan Yat›r›m
Finansman, 2007 y›l›nda 103 kurumun iﬂlemlerini
gerçekleﬂtirdi¤i bu piyasadan %2,16 pay alarak 13. s›raya
yerleﬂmiﬂtir.

2002

1.144.841

27

2007 y ›l› faali yetle ri

2007 y›l›nda Hisse Senetleri
Piyasas› iﬂlem hacminde geçen
y›la k›yasla %34 art›ﬂ gösteren
Yat›r›m Finansman, Hisse Senedi
Piyasas› iﬂlem hacmi büyüme
oran›n›n üzerinde bir geliﬂme
göstermiﬂtir.

Tahvil-Bono Piyasas›

Yat›r›m Finansman'da yat›r›m fonlar›n›n yönetimi,

Yat›r›m Finansman, bono ve tahvil al›m sat›m›nda, piyasalar›

uzmanlar›n yan› s›ra, fon yöneticileri, ﬁirket üst düzey

günü gününe izleyen uzmanlar›yla yat›r›mc›lar›na en

yöneticileri, portföy yöneticileri, ekonomist ve analistlerin

rekabetçi getiriyi sa¤layacak hizmetleri sunmaktad›r.

oluﬂturdu¤u geniﬂ bir kadro taraf›ndan yap›lmaktad›r. Fon
yönetiminin temel hedefi, Yat›r›m Finansman fonlar›n›n

2007 y›l›nda Tahvil-Bono Piyasas›'nda iﬂlem hacmi, 2006

ayn› tip ve risk yap›s›ndaki di¤er fonlar›n ortalamas›ndan

y›l›ndaki 1.003 milyar YTL düzeyine k›yasla %3 art›ﬂ göstererek

daha yüksek getiri elde etmesidir.

1.036 milyar YTL' ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Yat›r›m Finansman'›n kurucusu oldu¤u ve portföy yönetimi
2006 y›l›nda Tahvil-Bono Piyasas›'nda 25 milyar YTL iﬂlem

hizmeti verdi¤i beﬂ adet yat›r›m fonunun portföy büyüklü¤ü,

hacmi gerçekleﬂtiren Yat›r›m Finansman, 2007 y›l›nda 22

2007 y›lsonu itibariyle 149 milyon YTL' ye ulaﬂm›ﬂt›r. Risk-

milyar YTL' lik iﬂlem hacmi gerçekleﬂtirmiﬂtir.

getiri tercihlerine göre oluﬂturulan ve yönetilen A Tipi
De¤iﬂken, B Tipi Likit, B Tipi Tahvil-Bono ve B Tipi De¤iﬂken

2006 y›l›nda %2,49 pazar pay›yla 11. s›rada yer alan Yat›r›m

fonlar ya da bunlar›n bileﬂiminden oluﬂturulan portföyler,

Finansman, 2007 y›l›nda, 104 kurumun iﬂlemlerini

yeterli zaman ve/veya piyasa bilgisi olmayan ve yüksek

gerçekleﬂtirdi¤i bu piyasadan %2,13'lük pay alarak 13. s›raya

getiri sa¤lamay› amaçlayan tüm tasarruf sahiplerini

yerleﬂmiﬂtir.

hedeflemektedir. Yat›r›m Finansman kendi fonlar›n›n yan›
s›ra Türkiye ‹ﬂ Bankas› ve TSKB'nin tüm fonlar›n›n da yetkili

Yat›r›m Fonlar›

sat›c›s›d›r. Yat›r›mc›lar›n tüm olas› risk-getiri tercihlerine

De¤iﬂik Risk-Getiri Tercihlerine Uygun Fonlar

uygun yap›daki fonlar Yat›r›m Finansman'›n ürün yelpazesi

Yat›r›m fonu riskin da¤›t›lmas› ilkesiyle, benzer yat›r›m

içinde bulunmaktad›r. Yat›r›m Finansman ayr›ca A Tipi

amaçlar›na sahip yat›r›mc›lar›n bireysel yat›r›m yapmak

Resan Özel Fonu'nun kurucusu ve portföy yöneticisidir.

yerine nakitleriyle bir “büyük portföy”e ortak olmas› esas›na
dayan›r. Bu nedenle yat›r›m fonu portföyü oluﬂturmak ve
bu fonu piyasa koﬂullar›na göre uygun yat›r›mlarla yönetmek
uzmanl›k gerektirir.
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Yat›r›m Finansman Yat›r›m Fonlar›
B Tipi
Tahvil-Bono
03.12.1999
09.02.2000
35.133
0,105071
634
750.000
334.375
44,58

B Tipi
Likit
14.11.1997
16.03.1998
68.379
0,322378
13,161
400.000
212.108
53,03

B Tipi
De¤iﬂken
24.03.2006
01.06.2006
7.852
0,013087
72
600.000
599.992
100,00

A Tipi
Resan
22.12.1997
27.11.1998
36.169
0,311801
2
200.000
115.999
58,00

14.603
2.150.000
1.267.668
58,96

YF A Tipi De¤iﬂken Fon
Fon Toplam De¤eri (Bin YTL)
Getirisi (%)
Fon Endeksi Getirisi (%)
Enflasyon (%)
Fonun Standart Sapmas›*
‹lgili Fon Endeksinin Standart Sapmas›*

2007
1.861
13,85
22,77
8,39
0,90
0,92

2006
3.002
(0,40)
4,94
9,65
1,12
0,97

2005
5.551
37,24
31,77
7,72
0,94
0,79

2004
3.484
11,91
15,58
9,32
0,97
0,90

2003
2.932
52,48
60,06
18,36
1,11
1,12

YF B Tipi Tahvil-Bono Fonu
Fon Toplam De¤eri (Bin YTL)
Getirisi (%)
Fon Endeksi Getirisi (%)
Enflasyon (%)
Fonun Standart Sapmas›*
‹lgili Fon Endeksinin Standart Sapmas›*

2007
35.133
16,79
17,26
8,39
0,08
0,09

2006
18.408
9,04
9,69
9,65
0,14
0,16

2005
52.199
15,63
16,52
7,72
0,12
0,09

2004
31.515
23,79
21,75
9,32
0,20
0,22

2003
23.711
49,25
48,47
18,36
0,25
0,25

YF B Tipi Likit Fon
Fon Toplam De¤eri (Bin YTL)
Getirisi (%)
Fon Endeksi Getirisi (%)
Enflasyon (%)
O/N Repo
Fonun Standart Sapmas›*
‹lgili Fon Endeksinin Standart Sapmas›*

2007
68.379
14,53
13,78
8,39
15,97
0,03
0,03

2006
58.997
11,35
11,06
9,65
14,66
0,03
0,03

2005
73.119
10,54
10,12
7,72
12,45
0,03
0,02

2004
75.311
17,90
17,59
9,32
18,78
0,04
0,04

2003
48.231
31,50
31,16
18,36
32,59
0,07
0,07

YF B Tipi De¤iﬂken Fon**
Fon Toplam De¤eri (Bin YTL)
Getirisi (%)
Fon Endeksi Getirisi (%)
Enflasyon (%)
Fonun Standart Sapmas›*
‹lgili Fon Endeksinin Standart Sapmas›*

2007
7.852
19,67
17,33
8,39
0,13
0,10

2006
2.133
9,36
9,51
9,65
0,13
0,22

2005
7,72
-

2004
9,32
-

2003
18,36
-

2007
36.169
17,58
22,09
8,39

2006
30.760
(0,11)
5,03
9,65

2005
33.634
79,08
43,68
7,72

2004
17.914
45,10
25,58
9,32

2003
12.346
75,05
59,77
18,36

Kuruluﬂ Tarihi
Halka Arz Tarihi
Fon Toplam De¤eri (Bin YTL)
Birim Pay De¤eri (YTL)
Yat›r›mc› Say›s›
Toplam Pay Say›s› (Bin)
Dolaﬂ›mdaki Pay Say›s› (Bin)
Doluluk Oran› (%)

YF A Tipi Resan Fon
Fon Toplam De¤eri (Bin YTL)
Getirisi (%)
Fon Endeksi Getirisi (%)
Enflasyon (%)

A Tipi
De¤iﬂken
11.11.1993
21.07.1997
1.861
0,358301
734
200.000
5.194
2,60

Toplam

149.394

Kaynak: Rasyonet
* Standart Sapma: Günlük gelirlerin ortalamadan ne kadar uzaklaﬂt›¤›n› gösteren bir istatistiktir. Getiriden Standart Sapma, piyasa riskini ifade etmekte kullan›l›r.
** B Tipi De¤iﬂken Fon, 1 Haziran 2006 tarihinde halka arz edilmiﬂ olup, 2006 y›l› getirisi bu tarihten y›lsonuna kadar olan getiriyi göstermektedir.
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2006 y›l›nda Vadeli ‹ﬂlemler
Piyasas›'nda 567 milyon YTL'lik
iﬂlem gerçekleﬂtiren Yat›r›m
Finansman, 2007 y›l›nda %445
art›ﬂla 3,1 milyar YTL iﬂlem hacmine
ve %1,31 pazar pay›na ulaﬂm›ﬂt›r.

Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas›

Vadeli ‹ﬂlemler Borsas›'n›n kuruluﬂunun ilk y›llar›nda ürün

Yat›r›m Finansman, ileri bir tarihte teslimat› yap›lmak üzere

çeﬂitlili¤i ve iﬂlem hacminde yetersizlik söz konusuydu.

herhangi bir mal›n ya da finansal arac›n bugünden al›m-

Ancak 2006 y›l›ndan bu yana derinlik ve hacim kazanmaya

sat›m›n›n yap›lmas› olan ve türev araçlar olarak adland›r›lan

baﬂlayan Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas› henüz arzu edilen hacim

vadeli iﬂlemleri, Vadeli ‹ﬂlemler ve Opsiyon Borsas›'nda (VOB)

büyüklüklerine ulaﬂmasa da, çok h›zl› bir büyüme

2005 y›l›ndan bu yana sürdürmektedir.

göstermiﬂtir. Türev iﬂlemlerin önemi ﬂirketler taraf›ndan
giderek daha çok alg›land›¤› için, bu piyasan›n çok h›zla

Türkiye'de birçok mal ve finansal arac›n fiyat›n›n sürekli

büyüyece¤i öngörülmektedir. Artan iﬂlem hacmiyle yabanc›

dalgal› seyir izlemesi, vadeli iﬂlem sözleﬂmelerinin önemini

yat›r›mc›lar›n ilgisi de bu alanda artacak ve bu geliﬂme iﬂlem

daha da art›rmaktad›r. Geleneksel yat›r›m araçlar›ndan farkl›

hacmini katlayarak art›racakt›r.

bir yat›r›m alternatifi olan bu sözleﬂmeler, korunma, yat›r›m
ve arbitraj amac›yla kullan›lmaktad›r. Kurumsal ve bireysel

Yat›r›m Finansman, deneyimli ve e¤itimli uzman kadrosu

yat›r›mc›lara kendi risk alg›lar› ve getiri beklentilerine göre

ve teknolojik altyap›s›yla Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas›'nda beklenen

belirledikleri çerçeveye kadar risk alma ve riskten korunma

büyümeden artan oranda pay almay› hedeflemektedir.

olana¤› tan›yan vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri, ayn› zamanda
fiyat istikrar› ve gelecekteki nakit ak›mlar›n› belirleme

Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas›'nda 2006 y›l›nda 35 milyar YTL iﬂlem

olana¤› sa¤lar.

hacmi gerçekleﬂmiﬂtir. 2007 y›l›nda ise iﬂlem hacmi YTL
baz›nda %560 art›ﬂ göstererek 236 milyar YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.

Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde türev ürünler tart›ﬂ›lmaz
bir önem taﬂ›maktad›r. Son y›llarda ülkemizde yaﬂanan

2006 y›l›nda Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas›'nda 567 milyon YTL'lik

krizler öncesinde böyle bir piyasa oluﬂmuﬂ olsayd›, krizin

iﬂlem gerçekleﬂtiren Yat›r›m Finansman, 2007 y›l›nda %445

etkisi daha küçük olabilirdi. Baﬂka ülkelerdeki yayg›n

art›ﬂla 3,1 milyar YTL iﬂlem hacmine ve %1,31 pazar pay›na

kullan›mla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ülkemizde bu konuda büyük

ulaﬂm›ﬂt›r.

bir potansiyel mevcuttur.
Yat›r›m Finansman, 2007 y›l›nda Vadeli ‹ﬂlemler Piyasas›’na
dönük yat›r›mlar›n› üç ana baﬂl›kta gerçekleﬂtirmiﬂtir.
• Teknolojiye yat›r›m-VOBAktif
• Müﬂterilerine yat›r›m-VOB Seminerleri
• ‹nsan Kaynaklar›na yat›r›m-E¤itim
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Kiﬂiye Özel Portföy Yönetimi

Kurumsal Finansman

Yat›r›m Finansman, piyasalardaki f›rsatlar› izlemek için

Kurumsal finansman faaliyetlerindeki üstün yanlar

yeterli zaman› ya da bilgisi olmayan, ancak alaca¤› risk

Türkiye ‹ﬂ Bankas› grubunun geniﬂ ﬂube a¤›, 30 y›l› aﬂan

düzeyini kendi belirlemek isteyen yat›r›mc›lar için kiﬂiye

deneyimi ve yabanc› kurumsal yat›r›mc›larla geliﬂtirdi¤i

özel portföy yönetimi hizmeti vermektedir. Aktif portföy

iliﬂkileri, Yat›r›m Finansman'a kurumsal finansman

yönetim tarz› ve etkin piyasa görüﬂüyle Yat›r›m Finansman,

faaliyetlerinde, özellikle halka arz projelerinde, benzersiz bir

yat›r›mc›lar›na yüksek katma de¤er yaratmay›

rekabet üstünlü¤ü sa¤lamaktad›r.

hedeflemektedir. Portföy yönetim süreçlerinde risk yönetimi
ön planda tutulmakta, likiditeye ve yat›r›m arac›

Kurumsal finansman hizmetleri

çeﬂitlendirmesine önem verilmektedir.

Yat›r›m Finansman, deneyimli uzman kadrosu, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ› piyasalardaki sayg›nl›¤›, yerli ve yabanc› kurumsal

Yat›r›m Finansman'›n uzman portföy yöneticileri, portföy

yat›r›mc›lara sundu¤u nitelikli ve kapsaml› dan›ﬂmanl›k

sahibinin risk-getiri tercihlerini göz önünde tutarak

hizmetleri ve müﬂteriye özel çözümler sa¤lamaktaki

oluﬂturdu¤u portföyü onun ad›na yönetmekte, sonuçlar›n›

farkl›l›¤›yla sektöründe ayr›cal›kl› bir yer edinmiﬂtir.

düzenli biçimde müﬂterisine bildirmektedir.
Kurumsal finansman hizmetlerinin hedef müﬂteri kitlesi,
Yabanc› Kurumsal Yat›r›mc› ‹ﬂlemleri

genelde h›zl› büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet

Yat›r›m Finansman yurtd›ﬂ› arac›l›k iﬂlemlerine 2005 y›l›nda

gösterip yeni kaynak aray›ﬂ› içinde olan orta ve büyük ölçekli

baﬂlam›ﬂt›r. ﬁirket'in yurtd›ﬂ› müﬂteri kitlesini, yurtd›ﬂ›nda

ﬂirketlerdir. Yurtd›ﬂ› müﬂteri kitlesini ise, yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik

yerleﬂik kurumsal yat›r›mc›lar ve fon yöneticileri

kurumsal yat›r›mc›lar ve fon yöneticileri oluﬂturmaktad›r.

oluﬂturmaktad›r.
Yat›r›m Finansman'›n kurumsal finansman faaliyetleri
Uluslararas› yat›r›m bankac›l›¤› standartlar›nda bir yaklaﬂ›mla

• Ülkemizde en çok uygulama alan› bulan kurumsal

sürdürülen yurtd›ﬂ› arac›l›k iﬂlemlerinde, 2005 y›l›ndan bu

finansman ürünü halka arzlard›r. Yat›r›m Finansman'›n

yana gelece¤e yönelik cesaret verici sonuçlar elde edilmiﬂtir.

uzman personeli, müﬂterilerin halka arza haz›rlanmas›nda

K›sa süre içinde yayg›n bir yabanc› kurumsal müﬂteri kitlesine

ve halka arz›n yap›land›r›lmas›ndan baﬂlayarak kurumun

ulaﬂan Yat›r›m Finansman'›n yurtd›ﬂ› arac›l›k iﬂlem hacmi,

tüm sat›ﬂ kanallar›n›n kullan›ld›¤› da¤›t›m aﬂamas›na kadar

2007 y›l›nda önceki y›la k›yasla YTL baz›nda %64 art›ﬂ

olan süreçte, teknolojinin elverdi¤i her tür olanakla, en iyi

göstermiﬂtir.

biçimde hizmet vermektedir.

Yat›r›m Finansman bu baﬂar›s›n›, do¤ru zamanl›, yüksek

• Özelleﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n tamam›na konsorsiyum üyesi

kaliteli ve katma de¤erli hizmet sunmaya verdi¤i öneme,

olarak kat›lan Yat›r›m Finansman, kurumsal finansman

deneyimli ekibine ve özellikle yeni yat›r›m fikirleri üretebilen

faaliyetlerinde çözüm sa¤lay›c›, sa¤duyulu ve seçici hareket

araﬂt›rma altyap›s›na borçludur. Önümüzdeki y›llarda da

etmektedir.

iﬂlem hacmi ve yurtd›ﬂ› kurumsal yat›r›mc› say›s›n›n
katlanarak artmas› hedeflenmektedir.

• Yat›r›m Finansman, ﬂirket birleﬂmeleri ve sat›n almalar›,
stratejik/finansal ortak bulunmas›, ﬂirketlere ve ortaklar›na
ﬂirket de¤erlemesi, finansal dan›ﬂmanl›k, sermaye art›r›m›,
temettü ödemesi, ikincil halka arzlar, tahsisli sat›ﬂ, ortak
sat›ﬂ›na arac›l›k ve ça¤r› yoluyla hisse senedi toplanmas›
vb. konularda dan›ﬂmanl›k ve arac›l›k hizmetleri sunmaktad›r.
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K›sa süre içinde yayg›n bir yabanc›
kurumsal müﬂteri kitlesine ulaﬂan
Yat›r›m Finansman'›n yurtd›ﬂ›
arac›l›k iﬂlem hacmi, 2007 y›l›nda
önceki y›la k›yasla YTL baz›nda
%64 art›ﬂ göstermiﬂtir.

• Gelecek y›l koﬂullar›n uygun olmas› durumunda, Yat›r›m

ﬁirket

Görev

Finansman özel sektör tahvil ihraçlar›na arac›l›k etmeyi ve
yat›r›m bankac›l›¤› faaliyetlerine a¤›rl›k vermeyi
planlamaktad›r.
2007 y›l› kurumsal finansman faaliyetleri
Türkiye'de ilk halka arzlar› gerçekleﬂtiren Yat›r›m Finansman,
2007 y›l›ndaki önemli halka arzlarda da yer alm›ﬂt›r. Türkiye
S›nai Kalk›nma Bankas›'n›n acente olmas›yla sat›ﬂ gücünü
art›ran Yat›r›m Finansman, sekiz projenin dördünde eﬂ lider
olarak konsorsiyumlarda yer alm›ﬂ ve ‹ﬂ Yat›r›m Menkul
De¤erler A.ﬁ.'nin fiyat istikrar› iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Albaraka Türk, Tekfen, TAV, Halkbank gibi halka arzlar›n
talep s›ralamas›nda banka d›ﬂ› arac› kurumlar aras›nda ön
s›ralarda yer alm›ﬂt›r.
Yat›r›m Finansman, 2007 y›l›nda da ‹MKB'de iﬂlem gören
ﬂirketlerin sermaye art›r›m iﬂlemlerine arac›l›k etmiﬂtir.

Halkbank A.ﬁ.
TAV Hava Limanlar› ‹ﬂletme A.ﬁ.
Tekfen Holding A.ﬁ.
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ.
Sinpaﬂ GYO A.ﬁ.
‹ﬂ Yat›r›m Menkul K›ymetler A.ﬁ.
Oyak YO A.ﬁ.

Üye
Üye
Eﬂ Lider
Eﬂ Lider
Üye
Eﬂ Lider
Üye

Halka Arz
Büyüklü¤ü
(Milyon ABD$)
1.500
310
493
170
705
73
7

877.657
‘06

Müﬂteri portföyümüzü büyütmeye
devam ettik (Bin YTL)

966.812
‘07

886.225
‘05
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Yat›r›mc› Taban› ve
Hizmet Kanallar›

Araﬂt›rma ve
Uluslararas› Sat›ﬂ

Yol gösterici, güvenilir ve katma de¤er yaratan bir kurum

Tüm yat›r›m araçlar›n›n de¤erleri, yurtiçindeki ve

olmay› faaliyet felsefesi olarak benimseyen Yat›r›m Finansman,

yurtd›ﬂ›ndaki ekonomik ve siyasi geliﬂmelerden etkilenirler.

yat›r›mc› taban›n›n geniﬂ ve yayg›n olmas›na büyük önem

Buna ek olarak hisse senetlerinin de¤erlerinin oluﬂmas›nda,

vermektedir. Tasarruflar›n› sermaye piyasalar› araçlar›yla

ﬂirketin içinde bulundu¤u sektörün durumu ve ﬂirketin kendi

de¤erlendirmek isteyen, piyasalar› izlemek için yeterince

performans› da çok önemli rol oynar. Yat›r›m araçlar›ndan

zaman› ya da bilgisi olmayan, bu konuda iyi ve butik hizmet

en yüksek verimi elde edebilmek için bütün bu de¤iﬂimlerin

almak isteyen tüm yat›r›mc›lar, ﬁirket'in hedef müﬂteri kitlesini

yak›ndan ve profesyonel bir gözle izlenmesi gerekir.

oluﬂturmaktad›r. Büyük ölçekli yat›r›mc›lara tüm kanallar
yoluyla hizmet götürebilmek amaçlanmakta, orta ve küçük

Bu nedenle Yat›r›m Finansman Araﬂt›rma Bölümü taraf›ndan

ölçekli yat›r›mc›lara ise Özel ‹ﬂlem Merkezi, ‹nternet ve Telefon

makroekonomik ve politik geliﬂmeler yak›ndan izlenerek

ﬁubesi kanallar›yla hizmet sunulmas› hedeflenmektedir.

rasyonel biçimde yorumlan›r. Hisse senedi analizlerinde
sa¤lam ve ﬂeffaf bilanço sahibi ﬂirketlere öncelik verilir.

Yüksek hizmet kalitesi ve ça¤daﬂ teknolojisiyle Yat›r›m
Finansman, müﬂterilerine hisse senedi al›m-sat›m iﬂlemleri
için her kanaldan piyasalara eriﬂim ve iﬂlem yapma olana¤›
tan›maktad›r. Ülkenin önde gelen yedi büyük il merkezindeki
12 ﬂube ve irtibat bürosu, Özel ‹ﬂlem Merkezi, Telefon ﬁubesi
ve ‹nternet ﬁubesi'nden oluﬂan zengin alternatif da¤›t›m
kanallar› arac›l›¤›yla kesintisiz ve kaliteli hizmet sunabilme
olanaklar›, Yat›r›m Finansman'›n sermaye piyasalar›ndaki
gücünü destekleyen temel unsurlar› oluﬂturmaktad›r. Bu

Yat›r›m Finansman, araﬂt›rmaya büyük önem vermekte ve
teknik ve temel analiz sonuçlar›n› basit ve anlaﬂ›l›r formatta
müﬂterilerine sunmaktad›r.
Araﬂt›rma Müdürlü¤ü hem yurtiçi ve hem de yurtd›ﬂ›ndaki
kurumsal yat›r›mc›lar›n Yat›r›m Finansman bünyesine
kat›l›m›nda ve memnuniyetinde aktif rol oynamaya 2007
y›l›nda da devam etmiﬂtir. Artan rekabet ortam›nda katma
de¤eri yüksek bilgi üretmenin ve yat›r›mc›lar› do¤ru
yönlendirmenin öneminin bilincinde olan Yat›r›m

kanallar arac›l›¤›yla yat›r›mc›lar istedikleri an piyasalarla

Finansman'da araﬂt›rma çal›ﬂmalar› kurum içine ve kurum

ilgili bilgi ve yönlendirme hizmeti alabilmekte, müﬂteri

d›ﬂ›na yönelik yap›lmaktad›r. Kurum içine yönelik çal›ﬂmalar

temsilcileri üzerinden ya da ‹nternet ve Telefon ﬁubesi'ni

özellikle Fon ve Portföy Yönetimi Bölümlerinin gereksinimlerini

kullanarak al›m-sat›m iﬂlemi yapabilmektedirler.

karﬂ›lamaktad›r. Kurum d›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalardaki hedef
kitle ise daha çok uluslararas› fon yöneticileri ve ﬂubelerde

Her türlü sermaye piyasas› ürününün al›m sat›m›n›n yap›ld›¤›

iﬂlem yapan müﬂterilerdir. Araﬂt›rma rapor ve yorumlar, geniﬂ

Genel Müdürlük ve ﬂubelerde portföyleri bulunan yat›r›mc›lar,

müﬂteri taban›na telefon, e-mail, Bloomberg, ﬁirket internet

al›m-sat›m kararlar›nda kendilerine yard›mc› olmak ve

sitesi ve birebir ziyaretler arac›l›¤›yla ulaﬂt›r›lmaktad›r.

iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmek üzere SPK lisansl› yat›r›m
uzmanlar›n›n deste¤inden yararlan›rlar.

Uluslararas› standarttaki belli baﬂl› araﬂt›rma ürünleri, Türkçe
ve ‹ngilizce haz›rlanan ﬂirket ve endüstri-sektör raporlar›,

Her Yat›r›m Finansman ﬂubesinde 2-5 adet VIP iﬂlem salonu

günlük ve haftal›k bültenler, makro ve rakamsal analiz

bulunmaktad›r. VIP iﬂlem salonlar›nda müﬂteriler, özel

raporlar›ndan oluﬂmaktad›r. Kulland›¤› global analiz

bilgisayar ve veri terminalleriyle piyasalar› izleyebilme ve

metodolojileri, titiz de¤erlendirmeleri ve Yat›r›m Finansman'a

iﬂlemlerini seans yöneticileri arac›l›¤›yla ya da dilerlerse

özgü bak›ﬂ aç›s›n› yans›tan yorumlar›, raporlar›n içeri¤ini

kendi baﬂlar›na YFAS-Trade yaz›l›m›yla ‹MKB'ye iletebilme

zenginleﬂtirmekte ve kalitesini art›rmaktad›r. Yat›r›m

olana¤›na sahiptir.

Finansman, makroekonomi alan›nda sadece ekonominin
nabz›n› tutmakla kalmay›p ayr›nt›l› analizlerle gerçekçi
öngörülerde bulunan bir kadroya sahiptir. Bu kadro periyodik
raporlar›n yan› s›ra yurtiçi ve yurtd›ﬂ› müﬂterilerin istekleri
do¤rultusunda kiﬂiye/kuruma özel analizler içeren raporlar
da haz›rlamaktad›r.
Gelecek y›l için hedeflenen, ‹MKB'de iﬂlem gören ﬂirketlerin
%90'›n› araﬂt›rma raporlar›yla kapsamak, rapor da¤›t›m a¤›n›
yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda geniﬂletmek ve Yat›r›m Finansman
Araﬂt›rma Bölümü'nün sahip oldu¤u yüksek sayg›nl›k düzeyini
korumakt›r.
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Yat›r›m Finansman
‹nternet ﬁubesi

Özel ‹ﬂlem Merkezi

www.yatirimfinansman.com
Yat›r›m Finansman, internet dünyas›n›n sa¤lad›¤› tüm
olanaklar› yat›r›mc›lar›na sunmakta, böylece yat›r›mc›lar,
zaman ve yer s›n›rlamas› olmaks›z›n diledikleri anda iﬂlemlerini
yapabilmektedirler. Sektöründe ilk internet ﬂubesini kuran
arac› kurumlardan biri olan Yat›r›m Finansman'da tüm yat›r›m
iﬂlemleri ﬁirket'in ‹nternet ﬁubesi üzerinden
gerçekleﬂtirilebilmektedir. Yat›r›m Finansman ‹nternet ﬁubesi,
çok geniﬂ içerikli bilgi ve analiz portal›na ve tüm yat›r›m
iﬂlemlerinin gerçekleﬂtirilebilece¤i bir iﬂlem platformuna
sahiptir ve piyasalar› yak›ndan izleyen ve online yat›r›m
yapanlar için geliﬂmiﬂ bir yat›r›m platformu sunmaktad›r.
‹nternet ﬁubesi içinde yer alan BrokerAktif ve VOBAktif
ürünleri, yat›r›mc›lar›n ‹MKB'de ve Vadeli ‹ﬂlemler ve Opsiyon
Borsas›'nda h›zl› ve kolay iﬂlem yapmalar›n› sa¤layarak
Yat›r›m Finansman'a rakiplerine k›yasla önemli rekabet

444 11 44

üstünlükleri sa¤lamaktad›r. ﬁirket'in Bilgi ‹ﬂlem Bölümü'nde

Müﬂterilerinin ihtiyaçlar›na en uygun, en h›zl› ve en kaliteli

geliﬂtirilen bu ürünler sayesinde müﬂteriler, ‹nternet

hizmeti sunmak, Yat›r›m Finansman'›n her zaman öncelikli

ﬁubesi'nde ‹MKB ve VOB Canl› Veri (Java Matriks) deste¤iyle

hedefi olmuﬂtur. Bu kapsamda h›zl› ve kaliteli arac›l›k hizmeti

en h›zl› biçimde iﬂlem yapabilme ayr›cal›¤›na sahip olmuﬂlar

almak isteyen yat›r›mc›lara hizmet vermek için Genel

ve fiyatlarda yaﬂanan de¤iﬂimleri an›nda yakalayabilme

Müdürlük bünyesinde Özel ‹ﬂlem Merkezi kurulmuﬂtur. Bu

f›rsat›na kavuﬂmuﬂlard›r.

merkez, Yat›r›m Dan›ﬂmanl›¤› ya da Portföy Yönetimi hizmeti
almayan, iﬂlemlerini hem h›zl› bir biçimde gerçekleﬂtirmek

Bilgi ‹ﬂlem Bölümü taraf›ndan geliﬂtirilen bir baﬂka ürün de

hem de Telefon ya da ‹nternet ﬁubesi gibi interaktif kanallar

müﬂterilerin ister VIP ‹ﬂlem Salonlar›'ndaki, isterlerse de

yerine uzmanlar arac›l›¤›yla yapmak isteyen yat›r›mc›lara

evlerindeki bilgisayarlar›na kurulabilen YFAS-Trade

yönelik bir hizmet kanal›d›r.

program›d›r. Bu ürün sayesinde müﬂteriler seanslar›
izleyebilmekte ve iﬂlemlerini di¤er yat›r›mc›lara k›yasla çok

Özel ‹ﬂlem Merkezi'nde hisse senedi, yat›r›m fonu, devlet

daha h›zl› biçimde Borsa'ya iletebilmektedirler.

tahvili, hazine bonosu, repo, havale/EFT, halka arz ve di¤er
yat›r›m hesab› hizmetleri verilmektedir. 444 11 44 numaral›

BrokerAktif, VOBAktif ve YFAS-Trade ürünleri sayesinde

telefondan ulaﬂ›lacak olan merkezde tamam› SPK lisanslar›na

Borsa seanslar› yat›r›mc›lar›n kendi mekanlar›na taﬂ›nmakta

sahip deneyimli uzman kadrosu görev yapmaktad›r.

ve onlara dünyan›n her yerinden h›zl› ve güvenli iﬂlemlerini
yapabilme olana¤› sunmaktad›r.
‹nternet ﬁubesi ‹ﬂlemleri
Canl› Borsa verilerinin görüntülenmesi
Araﬂt›rma Analiz Portal›
Hisse senedi iﬂlemleri
Yat›r›m fonu iﬂlemleri
Devlet tahvili ve hazine bonosu iﬂlemleri
Halka arz iﬂlemleri
Repo iﬂlemleri
EFT ve havale iﬂlemleri
Di¤er yat›r›m ve sorgulama iﬂlemleri
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Risk Yönetimi

‹nsan Kaynaklar›

‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri

‹nsan Kayna¤›na Verilen Önem

Kuruldu¤u günden bu yana Yat›r›m Finansman'›n kurumsal

Sermaye piyasalar›, insan kayna¤›n›n çok önemli oldu¤u
sektörlerden biridir. Yat›r›m Finansman, baﬂar›lar›nda ve müﬂteri

kültürünü oluﬂturan en önemli unsurlardan biri, risklerin
öngörülü bir biçimde ve ustal›kla yönetimidir. Risk yönetimi
faaliyetleri, risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi, en alt
düzeye indirilmesi ve yönetilmesini içermektedir.
Yat›r›m Finansman'da Risk Yönetim Sistemi'nin hedefi, ﬁirket'in
finansal yap›s›n› ve gelecekteki nakit ak›mlar›n›n içerdi¤i riskgetiri dengesini gözeterek faaliyetlerin niteli¤ini ve düzeyini
izlemek, kontrol alt›nda tutmak ve gerekti¤inde de¤iﬂtirmektir.
Bu amaçla, standart belirleme, bilgilendirme, standartlara
uygunlu¤unu tespit etme, karar alma ve uygulama sürecine
iliﬂkin mekanizmalar belirlenir ve gecikmeksizin hayata geçirilir.

memnuniyeti sa¤lamada en önemli kayna¤›n›n insan kayna¤›
oldu¤u gerçe¤iyle hareket eder.
‹nsan kaynaklar› politikas›n›n gere¤i olarak, y›lda iki kez yap›lan
performans de¤erlendirmesiyle performansa dayal› ücret
yönetimine önem verilmektedir. Bu de¤erlendirmelerde
çal›ﬂanlar›n mesleki ve temel yetkinlikleri, verilen hedeflere
ulaﬂma oranlar›, hem çal›ﬂan›n kendisi hem de yöneticileri
taraf›ndan de¤erlendirilmektedir. Meslek personelinin en az
bir sermaye piyasas› lisans belgesine sahip olmas› koﬂulu
aranmaktad›r. Çal›ﬂanlara maaﬂ›n yan› s›ra unvan tazminat›,
y›lda beﬂ ikramiye, baﬂar› primi, sa¤l›k sigortas›, ulaﬂ›m ve

Risk Komitesi Birimi, ﬁirket'in karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› risklerin
sistemli bir biçimde yönetimini sa¤lar. Komite, do¤rudan

ö¤le yeme¤i gibi haklar tan›nmaktad›r.

Yönetim Kurulu'na ba¤l›d›r ve ba¤›ms›z çal›ﬂ›r. ‹ç Kontrolden

Aç›k de¤erlendirme sistemi, adil ücret politikas›, zaman içinde

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'nin baﬂkanl›¤›nda, Genel Müdür
Yard›mc›lar›, Hazine Müdürü, Sat›ﬂ Müdürü, Mali ‹ﬂler ve
Operasyon Müdürü'nden oluﬂur. Bu üyelerin yan› s›ra, istiﬂari
nitelikte olmak ve karar alma sürecine kat›lmamak kayd›yla

personele yap›lan yat›r›mlar, tüm konfor ve donan›ma sahip
çal›ﬂma koﬂullar› ve yap›lan sosyal etkinlikler, genellikle iﬂten
ayr›lma oran›n›n düﬂük ve motivasyonun yüksek olmas›n›
sa¤lamaktad›r.

uygun görülecek kiﬂi ve yöneticiler de bu komitede görev
alabilirler ve/veya faaliyetlere süreli veya süresiz olarak
kat›labilirler.
‹ç denetim sistemi, iç kontrol ve teftiﬂ sisteminden oluﬂan bir
süreci ifade eder. ‹ç kontrol sistemi, mevcut mevzuat ve kurallar
çerçevesinde, arac› kurumun merkez d›ﬂ› örgütleri dahil tüm
iﬂ ve iﬂlemlerinin ﬁirket yönetim stratejisi ve politikalar›na
uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesini
amaçlamaktad›r. Ayr›ca, hesap ve kay›t düzeninin bütünlü¤ünün
ve güvenilirli¤inin, veri sistemindeki bilgilerin zaman›nda ve
do¤ru bir ﬂekilde elde edilebilirli¤inin sa¤lanmas›, hata, hile
ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti de bu sistem yoluyla
izlenir. ‹ç kontrol sistemi, bu kapsamda, arac› kurumda
uygulanan organizasyon plan› ile bunlara iliﬂkin tüm esas ve
usulleri içermektedir.
Teftiﬂ Baﬂkanl›¤› ise günlük faaliyetlerden ba¤›ms›z, yönetimin
ihtiyaçlar› ve kurumun yap›s›na göre mevzuat ve kurum
politikalar›na uygunluk denetimlerini müfettiﬂlerce
gerçekleﬂtirir. Sorumluluk alan› iç kontrol sisteminin iﬂleyiﬂi
baﬂta olmak üzere tüm faaliyetleri ve birimleri kapsar ve bu
alanlara iliﬂkin de¤erlendirme yap›lmas›n› sa¤lar,
de¤erlendirmelerde kullan›lan kan›t ve bulgular› inceler, izler
ve raporlar.

‹ﬂe alma süreci
‹ﬂe al›m süreci büyük bir titizlik ve özen içinde çeﬂitli aﬂamalar
halinde uygulanmaktad›r. Ortaya ç›kan kadro boﬂluklar›na göre
ﬂirket içinden ve d›ﬂar›dan atamalar yap›lmaktad›r. Adaylar,
biri ön mülakat di¤eri personel komitesi olmak üzere iki aﬂamal›
de¤erlendirmeden geçirilmektedir. Her pozisyon için en iyi
seçimin yap›lmas› konusunda gerekli kontrol mekanizmalar›
bulunmaktad›r. ﬁubeler için yerel iﬂe almalar dahi Genel
Müdürlük gözetiminde gerçekleﬂtirilmektedir. ‹ﬂ baﬂvurular›
www.yatirimfinansman.com sitesinden de yap›labilmektedir.
E¤itim programlar›
Müﬂterilerinin ihtiyaçlar›n› anlayan ve kaliteli hizmet veren
insan kayna¤›n› istihdam etmek ve çal›ﬂanlar›n› bu do¤rultuda
sürekli e¤itimlerle desteklemek Yat›r›m Finansman'›n baﬂar›s›n›n
anahtar›d›r.
Finans sektöründe kal›c› olman›n sürekli geliﬂme ve ö¤renmeyle
mümkün oldu¤u bilinciyle hareket eden Yat›r›m Finansman,
çal›ﬂanlar›n›n mesleki ve kiﬂisel yetkinliklerinin art›r›lmas›na
yönelik e¤itim programlar› düzenlemektedir.

Çal›ﬂan ve ﬁube Say›lar›
Genel Müdürlük
ﬁubeler
Yat›r›m Ortakl›¤›
Toplam Çal›ﬂan Say›s›
ﬁube Say›s›

2007
69
61
3
133
10

2006
67
63
3
133
10

2005
57
64
3
124
10

2004
49
64
3
116
10
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2007 y ›l› faali yetle ri

Finans sektöründe kal›c› olman›n
sürekli geliﬂme ve ö¤renmeyle
mümkün oldu¤u bilinciyle hareket
eden Yat›r›m Finansman,
çal›ﬂanlar›n›n mesleki ve kiﬂisel
yetkinliklerinin art›r›lmas›na
yönelik e¤itim programlar›
düzenlemektedir.
E¤itim stratejimiz;
• Do¤ru kiﬂiye, do¤ru zamanda, do¤ru yöntemle, do¤ru amaçla
e¤itim vermek,
• Kariyer ba¤lant›l› e¤itimler vermek,
• Kiﬂisel baﬂar›n›n yan›nda ekip baﬂar›s›na da inanan, iletiﬂimi
güçlü Yat›r›m Finansmanl›lar yetiﬂtirmek,
• “Biz” duygusunu güçlendirmektir.
Çal›ﬂanlar ﬂirket içi e¤itim programlar›na kat›lman›n yan› s›ra,
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda di¤er e¤itim kurumlar›n›n verdi¤i
e¤itimlere de gönderilmektedirler.
Yat›r›m Finansman e¤itim harcamalar›n› her geçen y›l h›zla
büyütmektedir. Çal›ﬂanlar›n kariyer planlar› çerçevesinde
geliﬂimlerini desteklemek amac›yla, öncelikle Bankalar Birli¤i
ve Arac› Kuruluﬂlar Birli¤i gibi meslek kuruluﬂlar› taraf›ndan
sunulan e¤itim olanaklar›ndan yararlanmalar› temin
edilmektedir. Ayr›ca kurum içi motivasyon ve kiﬂisel geliﬂim
e¤itimleri de verilmektedir. E¤itimlerin bir k›sm› “outdoor”
yap›lmakta ve yaﬂayarak ö¤renme yöntemleri uygulanmaktad›r.
Gelecek y›ldan itibaren yurtd›ﬂ› e¤itimlere de a¤›rl›k verilecektir.
Özellikle motivasyon amaçl› ve kiﬂisel yetkinliklerin
geliﬂtirilmesine yönelik e¤itimler, çal›ﬂanlar aras›nda uyumu
art›rmaktad›r. Farkl› birimlerde çal›ﬂanlar, e¤itim programlar›
sayesinde bir araya gelerek kuruma aidiyet duygular›n›
pekiﬂtirmektedirler.
Yeni ‹nsan Kaynaklar› Yaz›l›m›: Kariyer Pro
‹nsan Kaynaklar› süreçlerinin daha verimli yürütülmesi ve hem
çal›ﬂanlar hem de insan kaynaklar› uzmanlar› taraf›ndan kolay
kullan›m› amac›yla Haziran 2007 tarihinden itibaren Kariyer.net
taraf›ndan üretilen html tabanl› ‹nsan Kaynaklar› yaz›l›m›
Kariyer Pro kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Yaz›l›m; iﬂe al›mdan,
e¤itim planlamaya, performans yönetiminden, sicil yönetimine,
izin takibinden, bordrolamaya kadar tüm insan kaynaklar›
süreçlerini hem çal›ﬂanlar hem insan kaynaklar› uzmanlar›
aç›s›ndan h›zl› ve raporlanabilir hale getirmiﬂtir.

2007 E¤itimleri
E¤itime Kat›lan Çal›ﬂan Say›s›
Toplam E¤itim Süresi (Saat)
Kiﬂi Baﬂ› E¤itim Süresi (Saat)

Gönderilen Kiﬂisel Geliﬂim E¤itimleri
Gönderilen Mesleki E¤itimler
Türev Araçlar (Vadeli ‹ﬂlemler)
Lisans Yenileme
Finans
Sat›ﬂ ve Pazarlama
Ekonomi
‹nsan Kaynaklar›
Hazine
Hukuk

63
1.242
19,7

21
80
33
22
11
6
3
3
1
1
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Biliﬂim Teknolojisi

Yat›r›m Finansman, sermaye piyasalar›ndaki uzmanl›¤›n›, 21.
yüzy›l›n ileri teknolojilerini kullanarak yaratt›¤› ürünlerle
destekleyerek, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki bireysel ve kurumsal
yat›r›mc›lara sunmaktad›r.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal sorumluluk bilinciyle çal›ﬂmak, sosyal alanlarda topluma
de¤er katmak, toplumun tamam› taraf›ndan dikkate al›nmas›
gerekli öncelikli konular›n baﬂ›nda gelmektedir.
Yat›r›m Finansman, sadece kendi faaliyet alan›nda ekonomiye

Yat›r›m Finansman, sektörde kendi yaz›l›m›n› kullanan az
say›daki arac› kurumdan biridir. Bu sayede müﬂteri iﬂlemlerinde

katk›s›yla de¤il, insan haklar›na, çal›ﬂma standartlar›na, çevreye,
topluma karﬂ› duyarl›l›¤›yla, kamu yarar› bilinci gözeterek

büyük bir esneklik ve operasyonel kolayl›k sa¤lanmakta, ürün
geliﬂtirme aﬂamas›nda müﬂteri talepleri etkin bir biçimde

toplumda refah›n artmas›n› ve eﬂitli¤in yayg›nlaﬂmas›n›
sa¤layabilece¤inin, sosyal ve çevresel konular› ﬂirket

dikkate al›nabilmektedir.

faaliyetlerinin bir parças› haline getirerek gerçek ekonomik
baﬂar›ya ulaﬂabilece¤inin bilincindedir.

Yat›r›m Finansman gelecekte ortaya ç›kabilecek tüm BT
gereksinimlerini karﬂ›layabilecek deneyimli ve geniﬂ bir kadroya
sahiptir. ﬁirket'in altyap›s›n› oluﬂturan tüm yaz›l›mlar›

Yat›r›m Finansman, 2008 Y›l›nda “Küresel Is›nmaya” karﬂ›
çal›ﬂanlar›n› ve müﬂterilerini bilinçlendirmeye yönelik bir

geliﬂtirecek yetkinli¤e sahip bu kadro, gerekli alanlarda çözüm
ortaklar›ndan da hizmet almaktad›r.

kampanya planlamaktad›r. “Küresel Is›nmaya Karﬂ› Savaﬂta Biz
de Var›z” slogan›yla özellikle gereksiz enerji harcamalar›na
dikkat çekmek isteyen Yat›r›m Finansman, teknolojiyi yak›ndan

BT altyap›s›n› yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda güvenilirli¤ini kan›tlam›ﬂ
donan›m markalar›yla oluﬂturan Yat›r›m Finansman, 2007

izleyen finans sektörü çal›ﬂanlar› ve yat›r›mc›lar›n› bu konu
üzerinde buluﬂturmay› hedefliyor. Yap›lacak tüm iletiﬂimlerinde

y›l›nda da yat›r›mlar›n› sürdürmüﬂtür. Mevcut güvenlik
sisteminin yenilenmesi amac›yla önemli yat›r›mlar yapm›ﬂ ve
en son teknolojiyle hem a¤ hem de internet güvenli¤ini

küresel ›s›nmayla ilgili hat›rlatmalarda bulunarak kiﬂileri
bilinçlendirmeyi ve ufak da olsa enerji tasarrufuna katk›da
bulunmay› planl›yor.

sa¤lam›ﬂt›r. Yat›r›m Finansman, müﬂterilerine ait tüm bilgileri
ve gerçekleﬂtirilen tüm iﬂlemlere iliﬂkin yedekleri ayr› bir
merkezde korumaktad›r.
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Denetçiler Kurulu Raporu

Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ. Ortaklar Genel Kurulu'na
Ortakl›¤›n Ünvan›
Merkezi
Sermayesi

:
:
:

Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.
‹stanbul
30.000.000.- (Otuzmilyon) YTL

Faaliyet Konusu

:

Sermaye Piyasas› Faaliyetleri

Denetçiler Görev Süresi

:

1 y›l

Denetçiler Ortakl›¤›
Denetçiler Ad›, Soyad›, Adresi

:
:

Yoktur.
Ayﬂe Alev ATAÇ
T. ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. D›ﬂ ‹ﬂler Müdürlü¤ü Grup Müdürü
4. Levent/‹stanbul
Mehmet SUNGUN
T. S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ. Risk Yönetimi Müdürü
F›nd›kl›/‹stanbul
Ayﬂe NAZLlCA
T. S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.
Bütçe ve Planlama Müdürü
F›nd›kl›/‹stanbul

Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.'de Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'inci f›kras›n›n 3 ve 4 numaral›
bendi gere¤ince y›l içinde dört defa denetleme yap›lm›ﬂ, say›mlar›n defter kay›tlar›na uygunlu¤u görülmüﬂ, defterlerin
ve kay›tlar›n Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun tutuldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Ortakl›¤›n 31.12.2006-31.12.2007 dönemi hesap ve iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n›n esas sözleﬂmesi ve di¤er
mevzuat ile genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2007 itibariyle düzenlenmiﬂ bilanço, ortakl›¤›n›n an›lan tarihteki
gerçek mali durumunu, 31.12.2006-31.12.2007 dönemine ait kâr-zarar tablosu an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n›
yans›tmakta ve kar›n da¤›t›m› önerisi yasalar ve ortakl›k esas sözleﬂmesine uygun bulunmaktad›r.
Bilançonun ve Kâr-zarar cetvelinin onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.

Ayﬂe Alev ATAÇ

Denetçiler Kurulu
Mehmet SUNGUN

Ayﬂe NAZLlCA

Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.

31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
Konsolide Mali Tablolar

YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
YÖNET‹M KURULU’NA
1 OCAK – 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE ‹L‹ﬁK‹N F‹NANSAL TABLOLARLA ‹LG‹L‹
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ. (“ﬁirket”) ve Ba¤l› Ortakl›¤›’n›n (birlikte “Grup”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla
haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, öz sermaye
de¤iﬂim tablosunu ve nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹ﬂletme Yönetiminin Sorumlulu¤u
‹ﬂletme yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i
muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p
yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip
içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin
etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z
denetimimiz, ayr›ca iﬂletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun
bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla konsolide finansal durumunu,
ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal
raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
‹stanbul, 21 ﬁubat 2008
DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K A.ﬁ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Murat Ayto¤u
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

Cari/Dönen Varl›klar

115.471.379

131.469.369

Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler (net)
Ticari alacaklar (net)
Finansal kiralama alacaklar› (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Canl› varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam eden inﬂaat sözleﬂmelerinden alacaklar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er cari ve dönen varl›klar

22.107.295
45.437.749
44.416.558
336.006
79.000
3.094.771

570.310
36.491.765
78.554.204
306.012
13.740.000
1.807.078

Cari Olmayan/Duran Varl›klar

1.911.638

1.978.180

Ticari alacaklar (net)
Finansal kiralama alacaklar› (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Finansal varl›klar (net)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net)
Pozitif/negatif ﬂerefiye (net)
Maddi varl›klar (net)
Maddi olmayan varl›klar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er cari olmayan ve duran varl›klar

1.443.381
261.658
206.599
-

1.586.078
246.258
145.844
-

117.383.017

133.447.549

VARLIKLAR

Toplam Varl›klar

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler

31 Aral›k
2007
YTL
55.287.982

31 Aral›k
2006
YTL
87.028.096

Finansal borçlar (net)
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net)
Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar (net)
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
‹liﬂkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri hakediﬂ bedelleri (net)
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

5.009.417
3.248.000
44.504.438
678.092
1.848.035

15.440.000
70.224.020
329.349
1.034.727

6.539.905

635.071

Finansal borçlar (net)
Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar (net)
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
‹liﬂkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

5.827.941
711.961
3

635.068
3

Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar

11.717.545

10.012.484

43.837.585
30.000.000
1.612.997
1.107
837.223
774.667
4.286.998
866.337
2.993.857
426.804
8.137.961
(200.371)
117.383.017

35.771.898
11.675.000
14.812.075
1.107
1.336.301
13.474.667
4.574.194
617.043
3.855.158
101.993
4.911.000
(200.371)
133.447.549

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özsermaye
Sermaye
Karﬂ›l›kl› iﬂtirak sermaye düzeltmesi
Sermaye yedekleri
-Hisse senetleri ihraç primleri
-Hisse senetleri iptal kârlar›
-Yeniden de¤erleme fonu
-Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu
-Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Kâr yedekleri
-Yasal yedekler
-Statü yedekleri
-Ola¤anüstü yedekler
-Özel yedekler
-Sermayeye eklenecek iﬂtirak hisseleri ve gayrimenkul sat›ﬂ kazançlar›
-Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kâr›/zarar›
Geçmiﬂ y›llar kârlar›
Geçmiﬂ y›llar zararlar›
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler
Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

1 Ocak 31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak 31 Aral›k
2006
YTL

Sat›ﬂ gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Hizmet gelirleri (net)
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler (net)

2.760.995.595
(2.759.237.791)
17.319.818
5.054.199

2.765.482.343
(2.764.878.020)
16.434.008
4.075.664

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI

24.131.821

21.113.995

(16.626.364)
7.505.457

(15.929.735)
5.184.260

4.357.917
(71.382)
(186.858)
11.605.134
-

2.611.363
(748.971)
(752.728)
6.293.924
-

(1.705.061)
9.900.073

(141.755)
6.152.169

(1.762.112)
8.137.961
-

(1.241.169)
4.911.000
-

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Faaliyet giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman (giderleri)/gelirleri (net)
FAAL‹YET KARI/ZARARI
Net parasal pozisyon kâr/zarar›
ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

1 Ocak 2007 tarihi itibar›yla
Transferler
Sermaye art›r›m›
(‹ç Kaynaklardan)
Sermayeye eklenecek iﬂtirak
hisseleri sat›ﬂ kazanc›
Menkul de¤erler de¤er art›ﬂ
fonundaki de¤iﬂim
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla

1 Ocak 2006 tarihi itibar›yla
Birleﬂme yeniden düzenleme etkisi
1 Ocak 2006 ‹tibariyle yeniden
düzenlenmiﬂ bakiye
Birleﬂme konusu iﬂtirak sat›ﬂ›n›n
yeniden düzenleme etkisi
Transferler
Hisse senedi ihraç primindeki
de¤iﬂim
Ödenen temettü
Menkul de¤erler de¤er art›ﬂ
fonundaki de¤iﬂim
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla

-

30.000.000

1.107

-

-

1.107
-

1.107

145
-

-

962

Hisse
Senedi
‹hraç
Primi
YTL
962
-

774.667

-

(12.700.000)

13.474.667
-

13.474.667

-

45.651
-

13.429.016

Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklar›
YTL
11.389.555
2.039.461

866.337

-

-

617.043
249.294

617.043

-

617.043

-

Yasal
Yedekler
YTL
-

2.993.857

-

(5.625.000)

3.855.158
4.763.699

3.855.158

-

3.855.158

-

Ola¤anüstü
Yedekler
YTL
-

-

-

-

101.993
(101.993)

101.993

-

101.993

-

Özel
Yedekler
YTL
-

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

-

11.675.000

-

-

-

-

-

-

18.325.000

9.162
-

11.675.000

-

(9.162)

Sermaye
YTL
10.000.000
1.675.000

11.675.000
-

Karﬂ›l›kl›
‹ﬂtirak
Sermaye
Eliminasyonu
YTL
(9.162)

426.804

426.804

-

-

-

-

-

-

Sermayeye
eklenecek
iﬂtirak
hisseleri ve
gayrimenkul
sat›ﬂ
kazançlar›
YTL
-

(499.078)
837.223

-

-

1.336.301
-

(8.951)
1.336.301

-

-

1.345.252

Menkul
K›ymetler
De¤er Art›ﬂ
Fonu
YTL
1.307.292
37.960

8.137.961
7.937.590

-

-

4.710.629
(4.911.000)

4.911.000
4.710.629

(879.557)

(18.111)
(4.574.194)

5.271.491

Geçmiﬂ
Y›llar
Kâr/Zararlar›
YTL
4.183.383
1.088.108

(499.078)
8.137.961
43.837.585

426.804

-

35.771.898
-

(8.951)
4.911.000
35.771.898

145
(879.557)

36.702
-

31.712.559

Toplam
YTL
26.881.192
4.831.367

yat›r›m finansman faaliyet raporu 2007
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

1 Ocak31 Aral›k 2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k 2006
YTL

8.137.961

4.911.000

616.712
20.571
(80.070)
143.718
156.804
1.705.061
(142.268)

758.595
14.603
(128.986)
141.755
-

(294.000)
26.267
(1.241.573)
1.762.112
13.858

4.998.745
1.241.169
-

10.825.153
34.137.646
(29.994)
12.373.307
(25.719.582)
814.601
32.401.131
(1.619.133)
(79.911)
30.702.087

11.956.160
(24.649.100)
181.291
(16.595.116)
38.211.460
149.771
9.254.466
(1.442.218)
(146.008)
7.666.240

(9.647.103)
(1.300.000)
3.580.417
(498.033)
(35.971)
104.088
(7.796.602)

(13.016.570)
(450.000)
17.421
(344.277)
(145.138)
20.235
(13.918.329)

(12.192.000)
10.823.500
(1.368.500)

(8.303.940)

21.536.985
570.310
22.107.295

(11.599.600)
12.169.910
570.310

‹ﬁLETME FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Net dönem kâr›
Net dönem kâr›n› iﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›m›na
getirmek için yap›lan düzeltmeler:
Maddi varl›klar›n amortisman›
Maddi olmayan varl›klar›n amortisman›
Maddi varl›klar›n sat›ﬂ kâr/zarar›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Ana ortakl›k d›ﬂ› kâr/(zarar)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ kâr›/zarar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k bedelsiz sermaye art›r›m›ndan
elde edilen gelir
Sat›lan sat›lmaya haz›r finansal varl›k ertelenen vergi etkisi
Menkul k›ymet faiz tahakkuklar›
Vergi karﬂ›l›¤›
Kredi faiz gider reeskontu
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim öncesi faaliyetlerden elde
edilen nakit ak›m›
Ticari alacaklardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
Ticari borçlardaki art›ﬂ (azal›ﬂ)
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar›ndaki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
Faaliyetlerden elde edilen nakit
Ödenen vergiler
Ödenen k›dem tazminat›
‹ﬂletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullan›lan) nakit
YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Menkul k›ymetlerdeki de¤iﬂim (net)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k al›mlar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂlar›
Maddi varl›k al›mlar›
Maddi olmayan varl›k al›mlar›
Dönem içinde sat›lan maddi varl›klar (net)
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit
F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Finansal borçlar (net)
Al›nan krediler
Emisyon primindeki de¤iﬂim (net)
Ödenen temettü
Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonundaki art›ﬂ
Az›nl›k paylar›ndaki de¤iﬂim
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullan›lan) nakit
HAZIR DE⁄ERLERDEK‹ NET DE⁄‹ﬁ‹M
DÖNEM BAﬁI HAZIR DE⁄ERLER
DÖNEM SONU HAZIR DE⁄ERLER

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

145
(879.557)
(58.546)
3.835.841
(5.347.511)
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

1. ﬁ‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Yat›r›m Finansman A.ﬁ. ("ﬁirket"), 15 Ekim 1976 tarihinde ‹stanbul Ticaret Sicili’ne tescil ve 25 Ekim 1976 tarih, 81 Say›l› Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuﬂtur. ﬁirket’in unvan› 2 Nisan 1999 tarihli ve 4762 say›l› Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
edilerek Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ. olarak de¤iﬂmiﬂtir. ﬁirket'in amac›, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak ﬁirket'in ana sözleﬂmesinde belirtilen sermaye piyasas› faaliyetlerinde bulunmakt›r.
Konsolidasyona dahil edilen ﬁirket’in ba¤l› ortakl›¤› Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’ye ﬁirket’in iﬂtirak oran› %18,4’tür.
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ., 31 Aral›k 1998 tarihinde ‹stanbul Ticaret Siciline tescil ve 18 Ocak 1999 tarih, 4714
Say›l› Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuﬂtur. Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.'nin amac›, 3794 Say›l›
Kanun'la de¤iﬂik 2499 Say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde menkul k›ymetlerini sat›n
ald›¤› ortakl›klar›n sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayd›yla sermaye piyasas› araçlar› ile ulusal ve uluslararas›
borsalarda veya borsa d›ﬂ› organize piyasalarda iﬂlem gören alt›n ve di¤er k›ymetli madenler portföyü iﬂletmektir.
Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. Grubu’na ba¤l› ﬁirket ve ﬁirket’in ba¤l› ortakl›¤› Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’nin (“Grup”)
merkezi ‹stanbul ilindedir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla Grup’un çal›ﬂan say›s›, 130 adedi ﬁirket’e, 3 adedi ise ﬁirket’in ba¤l›
ortakl›¤› Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’ye ait olmak üzere toplam 133’tür. (31 Aral›k 2006: ﬁirket 130 ve ﬁirket’in
ba¤l› ortakl›¤› Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’nde 3 olmak üzere toplam 133’tür.) ﬁirket’in Genel Müdürlü¤ü
Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler 34337 Beﬂiktaﬂ-‹stanbul, Türkiye’dedir.
Not 32’de detayl› olarak belirtildi¤i üzere ﬁirket, 29 Aral›k 2006 tarihinde TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile birleﬂmiﬂtir.
2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartlar›
Grup, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe
ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” ile
kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›ﬂt›r. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. An›lan Tebli¤e de¤iﬂiklik getiren Seri: XI, No: 27 say›l› Tebli¤in 5. maddesi,
iﬂletmelerin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› (“UFRS”) uygulamalar›n›n Seri: XI, No 25 say›l› Tebli¤de öngörülen
düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤unu belirtmektedir.
‹liﬂikteki konsolide mali tablolar, yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde UFRS’ye göre
haz›rlanm›ﬂ olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan
formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun
mali tablo haz›rlayan ﬂirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n
gerekli olmad›¤›n› ilan etti¤i için bu tarihten itibaren Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde
Finansal Raporlama”ya göre finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu uygulamas›n› sona erdirmiﬂtir.
Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide mali tablolar ﬁirket ve ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan kontrol edilen ya da müﬂterek kontrol edilen
iﬂletmelerin mali tablolar›n› kapsar. Kontrol, bir iﬂletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amac›yla finansal ve
operasyonel politikalar› üzerinde kontrol gücünün olmas› ile sa¤lan›r.
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Ekli konsolide mali tablolarda konsolidasyon yöntemi ile birleﬂtirilen ortakl›k aﬂa¤›daki gibidir.

Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.

31 Aral›k 2007
Oy kullanma
Sahiplik
hakk›
oran›
%48,0
%18,4

31 Aral›k 2006
Oy kullanma
Sahiplik
hakk›
oran›
%48,0
%18,4

Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin, Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. Yönetim Kurulu’nda oy hakk›na sahip
olmas› nedeniyle iﬂlemleri üzerinde kontrol yetkisi bulunmaktad›r. Bu nedenle 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla, Yat›r›m
Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’nin mali tablolar› %100 konsolide edilmiﬂ olup, özkaynaklar› ve net kâr/zarar›ndaki üçüncü
ﬂah›slara ait paylar konsolide mali tablolarda az›nl›k pay› olarak gösterilmiﬂtir.
Y›l içinde sat›n al›nan veya elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klar›n sonuçlar›, sat›n al›m tarihinden sonra veya elden ç›karma
tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli olmas› halinde, Grup’un izledi¤i muhasebe politikalar›yla ayn› olmas› amac›yla ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›nda
muhasebe politikalar›yla ilgili düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.
Tüm grup içi iﬂlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiﬂtir.
Konsolide ba¤l› ortakl›klar›n net varl›klar›ndaki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar Grup’un özkayna¤›n›n içinde ayr› olarak belirtilir.
Az›nl›k paylar›, ilk iﬂletme birleﬂmelerinde oluﬂan bu paylar ile birleﬂme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen
de¤iﬂikliklerdeki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n toplam›ndan oluﬂur. Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n oluﬂan zararlar› telafi etmek için
zorunlu bir yükümlülü¤ünün ve söz konusu zararlar› karﬂ›layabilmek için ilave yat›r›m yapabilme imkan›n›n oldu¤u durumlar
haricinde, ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n ba¤l› ortakl›¤›n özkayna¤›ndaki pay›n› aﬂan ana ortakl›k d›ﬂ› paylara ait zararlar, Grup’un
paylar›na da¤›t›l›r.
Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tablolar› önceki dönemle
karﬂ›laﬂt›rmal› haz›rlanmaktad›r. Mali tablolar›n kalemlerinin gösterimi veya s›n›fland›r›lmas› de¤iﬂti¤inde karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i
sa¤lamak amac›yla, önceki dönem mali tablolar› da buna uygun olarak yeniden s›n›fland›r›l›r.
Netleﬂtirme/Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye
niyet olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› oldu¤u durumlarda net olarak
gösterilirler.
Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
Grup cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama
Yorumlar› Komitesi (IFRIC) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiﬂ
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar› uygulam›ﬂt›r. Söz konusu yeni ve revize standartlar ile
yorumlar›n uygulanmas› ﬁirket’in muhasebe politikalar›n›, aﬂa¤›daki konularda etkilemiﬂtir:
•

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”

•

UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
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UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”
Bu standart mali tablo kullan›c›lar›na Grup’un finansal araçlar›n›n önemini ve bahse konu finansal araçlardan kaynaklanan
risklerin niteli¤ini ve kapsam›n› de¤erlendirmelerine imkan veren aç›klamalar›n yap›lmas›n› gerektirir. Yeni aç›klamalar mali
tablolara dahil edilmiﬂtir. Standard›n finansal sonuçlar üzerinde bir etkisi bulunmamakla birlikte, gerekti¤inde geçmiﬂ
döneme ait karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler revize edilmiﬂtir.
UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
Bu de¤iﬂiklik, Grup’un mali tablo kullan›c›lar›na Grup sermayesinin yönetiminde Grup’un hedefledi¤i amaçlar› ile kulland›¤›
politika ve uygulamalar› hakk›nda de¤erlendirme yapmalar›na imkan veren yeni aç›klamalar sunmas›n› gerektirir.
2007 tarihinde yürürlü¤e giren ancak Grup’un operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar, de¤iﬂiklikler ve yorumlar
Aﬂa¤›da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde veya söz konusu
tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için zorunlu oldu¤u halde Grup’un faaliyetleri ile ilgili de¤ildir:
•
•
•
•
•

UFRS 4, “Sigorta Sözleﬂmeleri”,
UFRYK 7, “UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard› Çerçevesinde Düzeltme Yaklaﬂ›m›n›n
Uygulanmas›”,
UFRYK 8, “UFRS 2 Standard›n›n Kapsam›”,
UFRYK 9, “Sakl› Türevlerin Yeniden De¤erlendirilmesi”,
UFRYK 10, “Ara Dönem Finansal Raporlama ve De¤er Düﬂüklü¤ü”.

Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve Grup taraf›ndan erken uygulanmas› benimsenmemiﬂ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
de¤iﬂiklikler ve yorumlar
Aﬂa¤›daki Standartlar ve Yorumlar bu mali tablolar›n onaylanma tarihinde yay›nlanm›ﬂ ancak yürürlü¤e girmemiﬂtir:
•

UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler”
1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaﬂmalar›”
1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 13, “Müﬂteri Ba¤l›l›k Programlar›”
1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 14, “UMS 19-Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimleri”
1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

Grup yöneticileri, yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grup’un mali tablolar› üzerinde
önemli bir etki yaratmayaca¤›n› düﬂünmektedir.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli de¤erleme ilkeleri ve muhasebe politikalar› aﬂa¤›daki gibidir:
a. Has›lat:
Dönem içerisinde Grup’un ola¤an faaliyetlerinden elde etti¤i ekonomik faydan›n brüt tutar›n› göstermektedir.
Faiz Geliri ve Gideri:
Faiz gelir ve giderleri, faiz içeren bütün finansal enstrümanlar üzerinden etkin faiz yöntemi kullan›larak tahakkuk esas›na
göre muhasebeleﬂtirilmektedir. Faiz geliri, sabit getirili menkul k›ymetlerin üzerindeki kazan›lan kuponlar›n›, hazine
bonolar›n›n tahakkuk etmiﬂ iskonto ve primlerini ve di¤er iskonto edilmiﬂ araçlar› kapsar.
Komisyon Geliri ve Gideri:
Komisyon ve ücret gelirleri ve giderleri hizmet gerçekleﬂti¤i veya ödeme yap›ld›¤› esnada gelir ve gider olarak kaydedilirler.
b. Stoklar:
Bulunmamaktad›r.
c. Maddi Varl›klar:
Maddi duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçl› ya da halihaz›rda belirlenmemiﬂ olan di¤er amaçlar do¤rultusunda inﬂa edilme aﬂamas›ndaki
varl›klar, maliyet de¤erlerinden varsa de¤er düﬂüklü¤ü kayb› düﬂülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir.
Kullan›ma ve sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda, borçlanma
maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikas› uyar›nca aktifleﬂtirilir. Bu tür varl›klar, di¤er sabit varl›klar için kullan›lan
amortisman yönteminde oldu¤u gibi, kullan›ma haz›r olduklar›nda amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›ﬂ›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet tutarlar›, beklenen faydal› ömürlerine göre
do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür, kal›nt› de¤er ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤iﬂiklik varsa
ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Finansal kiralama ile al›nan varl›klar, beklenen faydal› ömrü ile söz konusu kiralama süresinden k›sa olan› ile sahip olunan
maddi duran varl›klarla ayn› ﬂekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n hizmetten al›nmas› sonucu
oluﬂan kazanç veya
kay›p sat›ﬂ has›lat› ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
d. Finansal Kiralama ‹ﬂlemleri:
Kiralama-kirac› durumunda ﬁirket
Mülkiyete ait risk ve kazan›mlar›n önemli bir k›sm›n›n kirac›ya ait oldu¤u kiralama iﬂlemleri, finansal kiralama olarak
s›n›fland›r›l›rken di¤er kiralamalar faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r.
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Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, kiralama tarihindeki varl›¤›n makul de¤eri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinden düﬂük olan› kullan›larak aktifleﬂtirilir. Kiralayana karﬂ› olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü
olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlü¤ündeki azal›ﬂ› sa¤layan ana
para ödemesi olarak ayr›l›r ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmas›n›
sa¤lar. Finansal giderler, Grup’un yukar›da ayr›nt›lar›na yer verilen genel borçlanma politikas› kapsam›nda finansman
giderlerinin aktifleﬂtirilen k›sm› haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamalar› için yap›lan ödemeler (kiralayandan kira iﬂleminin gerçekleﬂebilmesi için al›nan veya al›nacak olan
teﬂvikler de kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile
gelir tablosuna kaydedilir.
e. Maddi Olmayan Varl›klar:
ﬁerefiye
ﬁerefiye, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n/iﬂtirakin tan›mlanabilen net varl›klar›ndaki Grup pay›n›n gerçe¤e uygun de¤erinin sat›n
alma maliyetini aﬂan tutar› olarak ifade edilir. ‹ﬂtiraklerin al›m›ndan elde edilen ﬂerefiye tutar› “‹ﬂtirakler” hesab›na dahil edilir
ve genel bakiyenin bir k›sm› olarak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur. Ayr› olarak muhasebeleﬂtirilen ﬂerefiye tutar› için
her y›l de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›l›r ve maliyetinden birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar›n›n düﬂülmesiyle gösterilir.
ﬁerefiyedeki de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› iptal edilmez. ‹ﬂletmenin elden ç›kar›lmas› sonucu oluﬂan kazanç veya kay›plar
sat›lan iﬂletmeyle iliﬂkili olan ﬂerefiyenin defter de¤erini de içerir.
De¤er düﬂüklü¤ü testi için ﬂerefiye nakit yaratan birimlere da¤›t›l›r. Da¤›t›mlar, ﬂerefiyenin oluﬂtu¤u iﬂletme birleﬂmelerinden
fayda sa¤lamas› beklenen nakit yaratan birimlere ya da nakit yaratan birim gruplar›na yap›l›r.
Sat›n Al›nan Maddi Olmayan Varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten
sonraki tutar›yla gösterilirler. Bu varl›klar beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas›
etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de¤iﬂiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Ticari Markalar ve Lisanslar
Sat›n al›nan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanlar›n s›n›rl› faydal› ömürleri
bulunmaktad›r ve maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortismanlar düﬂüldükten sonraki tutar›yla gösterilirler. Sat›n al›nan ticari
markalar ve lisanslar, beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yönetimi kullan›larak amortismana tabi
tutulurlar (15 y›l).
Bilgisayar Yaz›l›m›
Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›, sat›n al›m› s›ras›nda ve sat›n almadan kullan›ma haz›r olana kadar geçen sürede oluﬂan
maliyetler üzerinden aktifleﬂtirilir. Söz konusu maliyetler, faydal› ömürlerine göre (5 y›l) amortismana tabi tutulur.
‹ﬂletme Birleﬂmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varl›klar
‹ﬂletme birleﬂmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›k tan›m›n› karﬂ›lamas› ve
gerçe¤e uygun de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilmesi durumunda ﬂerefiye tutar›ndan ayr› olarak tan›mlan›r ve
muhasebeleﬂtirilir. Bu tür maddi olmayan duran varl›klar›n maliyeti, sat›n alma tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eridir.
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‹ﬂletme birleﬂmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan varl›klar baﬂlang›ç muhasebeleﬂtirmesi sonras›nda ayr› olarak sat›n
al›nan maddi olmayan varl›klar gibi maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten
sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
f. Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü:
ﬁerefiye gibi s›n›rs›z ömrü olan varl›klar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varl›klar için her y›l de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. ‹tfaya
tabi olan varl›klar için ise defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum ya da olaylar›n ortaya ç›kmas›
halinde de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazan›labilir tutar›n› aﬂmas› durumunda de¤er
düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er
veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit
ak›mlar›n›n oldu¤u en düﬂük seviyede gruplan›r (nakit üreten birimler). ﬁerefiye haricinde de¤er düﬂüklü¤üne tabi olan
finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er düﬂüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir.
g. Borçlanma Maliyetleri:
Tüm finansman giderleri, oluﬂtuklar› dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
h. Finansal Araçlar:
Finansal Varl›klar
Finansal yat›r›mlar, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan ve gerçe¤e uygun de¤erinden kay›tlara al›nan
finansal varl›klar haricinde, gerçe¤e uygun piyasa de¤erinden al›m iﬂlemiyle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen harcamalar
düﬂüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleﬂtirilir. Yat›r›mlar, yat›r›m araçlar›n›n ilgili piyasa taraf›ndan belirlenen
süreye uygun olarak teslimat› koﬂulunu taﬂ›yan bir kontrata ba¤l› olan iﬂlem tarihinde kay›tlara al›n›r veya kay›tlardan
ç›kar›l›r.
Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yat›r›mlar”, “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r.
Finansal araçlar›n normal yoldan al›m sat›m› teslim tarihi (“settlement date”) esas al›narak muhasebeleﬂtirilmektedir. Teslim
tarihi, bir varl›¤›n Grup’a teslim edildi¤i veya Grup taraf›ndan teslim edildi¤i tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varl›¤›n
iﬂletme taraf›ndan elde edildi¤i tarihte muhasebeleﬂtirilmesini, ve (b) varl›¤›n iﬂletme taraf›ndan teslim edildi¤i tarih
itibar›yla bilanço d›ﬂ› b›rak›lmas›n› ve yine ayn› tarih itibar›yla elden ç›karma kazanç ya da kayb›n›n muhasebeleﬂtirilmesini
gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanmas› durumunda, iﬂletme, teslim ald›¤› varl›klarda oldu¤u gibi, ticari iﬂlem
tarihi ve teslim tarihi aras›ndaki dönem boyunca varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen de¤iﬂimleri
muhasebeleﬂtirir.
Etkin Faiz Yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varl›¤›n itfa edilmiﬂ maliyet ile de¤erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliﬂkili oldu¤u döneme
da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda daha k›sa bir
zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam›n›n, ilgili finansal varl›¤›n tam olarak net bugünkü de¤erine
indirgeyen orand›r.
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad›r.
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Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan Finansal Varl›klar
Gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar; al›m-sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klard›r.
Bir finansal varl›k k›sa vadede elden ç›kar›lmas› amac›yla edinildi¤i zaman söz konusu kategoride s›n›fland›r›l›r. Finansal riske
karﬂ› etkili bir koruma arac› olarak belirlenmemiﬂ olan türev ürünleri teﬂkil eden bahse konu finansal varl›klar da gerçe¤e
uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu kategoride yeralan varl›klar, dönen
varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar.
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl›k olmayan veya (b) al›m sat›m amaçl›
finansal varl›k olmayan finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara al›nd›ktan sonra
güvenilir bir ﬂekilde ölçülebiliyor olmas› koﬂuluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri
güvenilir bir ﬂekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul k›ymetler maliyet de¤eriyle gösterilmektedir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliﬂkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl›klar›n
makul de¤erinde meydana gelen de¤iﬂiklikler özkaynak hesaplar› içinde gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya
de¤er düﬂüklü¤ü olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat›lmaya
haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar›na yönelik yat›r›mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleﬂtirilen de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›klar›, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat›lmaya haz›r olarak
s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar› gelir tablosunda iptal edilebilir.
Krediler ve Alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iﬂlem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride
s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü
düﬂülerek gösterilir.
Finansal Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›,
her bilanço tarihinde de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›klar›na iliﬂkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye
tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz
konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar›
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na iliﬂkin tarafs›z bir göstergenin
bulunmas› durumunda de¤er düﬂüklü¤ü zarar› oluﬂur. Kredi ve alacaklar için de¤er düﬂüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen
tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter
de¤eri aras›ndaki farkt›r.
Bir karﬂ›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda,
de¤er düﬂüklü¤ü do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düﬂülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi durumunda
söz konusu tutar karﬂ›l›k hesab›ndan düﬂülerek silinir. Karﬂ›l›k hesab›ndaki de¤iﬂimler gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar›, de¤er düﬂüklü¤ünün iptal edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düﬂüklü¤ü hiçbir zaman muhasabeleﬂtirilmemiﬂ
olmas› durumunda ulaﬂaca¤› itfa edilmiﬂ maliyet tutar›n› aﬂmayacak ﬂekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde de¤er düﬂüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›ﬂ, do¤rudan
özkaynaklarda muhasebeleﬂtirilir.
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Finansal Yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar›, sözleﬂmeye ba¤l› düzenlemelere, finansal bir yükümlülü¤ün ve
özkayna¤a dayal› bir arac›n tan›mlanma esas›na göre s›n›fland›r›l›r. Grup’un tüm borçlar› düﬂüldükten sonra kalan
varl›klar›ndaki hakk› temsil eden sözleﬂme özkayna¤a dayal› finansal araçt›r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna¤a
dayal› finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Finansal yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler veya di¤er finansal
yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri di¤er finansal yükümlülükler tan›m› alt›nda izlenmektedir.
Di¤er finansal yükümlülükler baﬂlang›çta iﬂlem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilir.
Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz
yöntemi kullan›larak itfa edilmiﬂ maliyet bedelinden muhasebeleﬂtirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmiﬂ maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliﬂkili oldu¤u
döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› halinde daha
k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün net
bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.
i. ‹ﬂletme Birleﬂmeleri:
ﬁirket’in, %91,79 oran›ndaki hissesi Türkiye Sînai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’ye ait olan TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 451’inci ve di¤er hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci madde hükümleri uyar›nca tasfiyesiz
infisah yolu ile vergisiz olarak tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerin ﬁirket’e devri yoluyla birleﬂmiﬂ bulunmaktad›r.
Not 32’te detayl› olarak belirtildi¤i gibi; ﬁirket ve TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. faaliyetlerinin baﬂ›ndan beri Türkiye Sinai
Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’nin ortak kontrolü alt›nda olup birleﬂme menfaatlerin birleﬂtirilmesi metodu ile muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
j. Kur De¤iﬂiminin Etkileri:
Grup’un yasal kay›tlar›nda, yabanc› para cinsinden (YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri) muhasebeleﬂtirilen iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki
kurlar kullan›larak YTL’ye çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullan›larak YTL’ye çevrilmiﬂtir. Bu çevrimden ve dövizli iﬂlemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar›/zararlar›
gelir tablosunda yer almaktad›r.
k. Hisse Baﬂ›na Kazanç:
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, net kâr›n, y›l boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmuﬂtur.
Türkiye’de ﬂirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmiﬂ y›l kârlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile
artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmiﬂ hisse gibi
de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n
geçmiﬂe dönük etkileri de dikkate al›narak bulunmuﬂtur.
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l. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra iliﬂkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmiﬂ finansal bilgilerin kamuya
aç›klanmas›ndan sonra ortaya ç›km›ﬂ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki
tüm olaylar› kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu
yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltir.
m. Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar:
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z›mni yükümlülü¤ün bulunmas›; yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve yükümlülük tutar›n›n
güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas› durumlar›na karﬂ›l›k mali tablolarda yer almaktad›r.
Karﬂ›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliﬂkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla
yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r.
Karﬂ›l›¤›n, mevcut yükümlülü¤ün karﬂ›lanmas› için gerekli tahmini nakit ak›mlar›n› kullanarak ölçülmesi durumunda söz
konusu karﬂ›l›¤›n defter de¤eri, ilgili nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erine eﬂittir.
Karﬂ›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da tamam›n›n üçüncü taraflarca karﬂ›lanmas›n›n
beklendi¤i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas› ve güvenilir bir
ﬂekilde ölçülmesi halinde varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir.
n. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklik ve Hatalar:
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak
uygulan›r ve önceki dönem mali tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme
iliﬂkin ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de
gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan›r.
o. ‹liﬂkili Taraflar:
Ekteki mali tablolarda, Grup’un önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol
edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klar, iliﬂkili taraflar (“‹liﬂkili Taraflar”) olarak kabul ve ifade
edilmiﬂlerdir.
p. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›:
Grup sadece sermaye piyasas›nda ve Türkiye’de faaliyet gösterdi¤inden bölümlere göre raporlamay› gerektirecek herhangi bir
farkl› faaliyet alan› ve farkl› co¤rafi bölge bulunmamaktad›r.
r. ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri:
Bulunmamaktad›r.
s. Durdurulan Faaliyetler:
Bulunmamaktad›r.
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t. Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›:
Bulunmamaktad›r.
u. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller:
Bulunmamaktad›r.
v. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Türk Vergi Mevzuat›, ana ﬂirket ve onun ba¤l› ortakl›¤›na konsolide vergi beyannamesi haz›rlamas›na izin vermedi¤inden,
ekli konsolide mali tablolarda da yans›t›ld›¤› üzere, vergi karﬂ›l›klar› her bir iﬂletme baz›nda ayr› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiﬂ vergi giderinin toplam›ndan oluﬂur.
Cari Vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan
kalemleri hariç tutmas› nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farkl›l›k gösterir. ﬁirket’in cari vergi yükümlülü¤ü
bilanço tarihi itibar›yla yasallaﬂm›ﬂ ya da önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ Vergi
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi
matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ
vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r. Bahse konu
varl›k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zarar› etkilemeyen iﬂleme iliﬂkin geçici fark, ﬂerefiye veya di¤er varl›k ve
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan (iﬂletme birleﬂmeleri d›ﬂ›nda) kaynaklan›yorsa muhasebeleﬂtirilmez.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri, ﬁirket’in geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu
fark›n ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar ve iﬂ
ortakl›klar›ndaki paylar ile iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile
iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli
kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ve gelecekte ilgili farklar›n ortadan
kalkmas›n›n muhtemel olmas› ﬂartlar›yla hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bilanço tarihi itibar›yla gözden geçirilir. Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri,
bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel
olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleﬂece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirilece¤i dönemde
geçerli olmas› beklenen ve bilanço tarihi itibar›yla yasallaﬂm›ﬂ veya önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oranlar› (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, ﬁirket’in bilanço
tarihi itibar›yla varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanmas› ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i
yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.
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Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir
hakk›n olmas› veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle
iliﬂkilendirilmesi ya da ﬁirket’in cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini netleﬂtirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas› durumunda
mahsup edilir.
Dönem Cari ve Ertelenmiﬂ Vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleﬂtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliﬂkin ertelenmiﬂ
vergi de do¤rudan özkaynakta muhasebeleﬂtirilir) ile iliﬂkilendirilen ya da iﬂletme birleﬂmelerinin ilk kayda al›m›ndan
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiﬂ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak
muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme birleﬂmelerinde, ﬂerefiye hesaplanmas›nda ya da sat›n alan›n, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n
tan›mlanabilen varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› borçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde elde etti¤i pay›n sat›n al›m maliyetini
aﬂan k›sm›n›n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
y. Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri hükümlerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iﬂten ç›kar›lma
durumunda ödenmektedir. Güncellenmiﬂ olan UMS 19 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar Standard› (“UMS 19”) uyar›nca söz
konusu türdeki ödemeler tan›mlanm›ﬂ emeklilik fayda planlar› olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleﬂtirilen k›dem
tazminat› yükümlülü¤ü, tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n net bugünkü
de¤erine göre hesaplanm›ﬂ ve mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
z. Emeklilik Planlar›:
Bulunmamaktad›r.
aa. Tar›msal Faaliyetler:
Bulunmamaktad›r.
ab. Nakit Ak›m Tablosu:
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde
s›n›fland›r›larak raporlan›r.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup’un sermaye piyasas› ve menkul k›ymet iﬂlemleri ile ilgili faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve
elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.
Haz›r de¤erler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen
nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iﬂikli¤i riskini taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli
yat›r›mlard›r.
ac. Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmiﬂ
kârdan indirilerek kaydedilir.
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ad. Sat›m ve geri al›m anlaﬂmalar›
Geri almak kayd›yla sat›lan menkul k›ymetler (“repo”), finansal tablolara yans›t›l›r ve karﬂ› tarafa olan yükümlülük,
müﬂterilere borçlar hesab›na kaydedilir. Geri satmak kayd›yla al›nan menkul k›ymetler (“ters repo”), sat›ﬂ ve geri al›ﬂ fiyat›
aras›ndaki fark›n iç iskonto oran› yöntemine göre döneme isabet eden k›sm›n›n ters repolar›n maliyetine eklenmesi suretiyle
haz›r de¤erler hesab›na ters repo alacaklar› olarak kaydedilir.
4. HAZIR DE⁄ERLER

Kasa
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
Menkul k›ymet geri sat›m anlaﬂmalar› çerçevesinde
kulland›r›lan fonlar (ters repo)(*)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

91.196
356.678
21.359.285

33.999
536.311
-

300.136
22.107.295

570.310

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla ters repolar›n vadesi 1 haftadan k›sa olup, faiz oranlar› ortalama olarak %16,55’dir.
Vadeli mevduat:

Para Cinsi
YTL

Faiz Oran›
%18,23

Vadesi
03.01.2008-01.04.2008

31 Aral›k
2007
YTL
21.359.285
21.359.285

5. MENKUL KIYMETLER (NET)

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

38.504.417
6.933.332
45.437.749

27.615.742
8.876.023
36.491.765

Grup’un faaliyeti gere¤i menkul k›ymetler cüzdan›nda bulunan finansal varl›klar, al›m sat›m amaçl› elde tutulan finansal
varl›klar olup, makul de¤erleri ile de¤erlenmiﬂlerdir. Makul de¤er 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla ‹MKB’de bekleyen güncel
emirler aras›ndaki en iyi al›ﬂ emirlerini, bunlar›n bulunmamas› durumunda ise gerçekleﬂen en yak›n zamanl› iﬂlemin fiyat›n›
ifade etmektedir.
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Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Hisse senetleri
Özel sektör tahvili
Devlet tahvili
Hazine bonolar›
Yat›r›m fonlar›
Yabanc› menkul k›ymetler

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Hisse senetleri
Özel sektör tahvili
Devlet tahvili
Hazine bonolar›
Yat›r›m fonlar›

Maliyet
YTL
7.420.973
1.000.000
25.951.268
1.700.210
470.016
461.391
37.003.858

Maliyet
YTL
7.018.720
1.000.000
17.493.182
1.528.771
312.696
27.353.369

31 Aral›k 2007
Makul
De¤eri
YTL
7.313.731
1.093.000
27.214.945
1.752.879
732.164
397.698
38.504.417
31 Aral›k 2006
Makul
De¤eri
YTL
6.674.553
1.024.000
17.895.576
1.560.475
461.138
27.615.742

Kay›tl›
De¤eri
YTL
7.313.731
1.093.000
27.214.945
1.752.879
732.164
397.698
38.504.417

Kay›tl›
De¤eri
YTL
6.674.553
1.024.000
17.895.576
1.560.475
461.138
27.615.742

Bilanço tarihi itibar›yla teminatta bulunan menkul k›ymetlerin detay› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Nominal
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›

31 Aral›k 2007
YTL
Maliyet

Kay›tl› De¤eri

3.300.000
4.500.000

3.137.318
3.642.305

3.201.801
4.065.400

2.800.004
1.050.000
365.000
12.015.004

2.423.044
894.390
323.700
10.420.757

2.664.104
965.181
341.016
11.237.502

Nominal

31 Aral›k 2006
YTL
Maliyet

Kay›tl› De¤eri

2.900.000
1.500.000

2.862.841
1.133.975

2.892.130
1.186.700

2.377.158
350.000
500.000
250.000
7.877.158

2.056.025
305.435
440.390
228.880
7.027.546

2.238.450
331.377
473.395
247.679
7.369.731
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Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
%
Turquoise Investment Fund, Lüxemburg (**)
‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ. (**)
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.
Terme Metal San. Tic. A.ﬁ.
TSKB Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.
TSKB Gayrimenkul De¤erleme A.ﬁ.
Yifaﬂ Yeﬂilyurt Tekstil San. ve Tic. A.ﬁ.
Toplam

4,90
1,80
0,94
0,20
0,00
0,23

Finansal varl›klar de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› (-)(*)

31 Aral›k
2007
YTL
849.891
4.583.440
931.948
1.500.000
1
159.987
8.025.267

%
20,02
5,00
1,80
0,94
0,20
0,00
0,23

(1.091.935)
6.933.332

31 Aral›k
2006
YTL
3.525.345
567.237
4.583.440
931.948
200.000
1
159.987
9.967.958
(1.091.935)
8.876.023

(*) De¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›, Terme Metal San. Tic. A.ﬁ. ve Yifaﬂ Yeﬂilyurt Tekstil San. ve Tic. A.ﬁ.’deki iﬂtiraklere iliﬂkin olarak
ayr›lm›ﬂt›r.
(**) Cari dönemde Grup’un sat›lmaya haz›r finansal varl›klar hesab›nda takip etti¤i ‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.’nin hisselerinin
%0,1’lik k›sm› ile Turquoise Investment Fund, Lüxemburg hisselerinin tamam› sat›lm›ﬂ olup, söz konusu varl›klar 2 y›ldan
uzun süredir elde tutuldu¤u için sat›ﬂ kâr›n›n %75’i kâr yedekleri olarak özsermaye alt›nda takip edilmektedir.
6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET)
Para
birimi

A¤›rl›kl› ortalama
etkin faiz oran›

Kullan›m
tarihi

Geri ödeme
tarihi

YTL
USD

%16,95
%5,49

28 Aral›k 2007
27 Aral›k 2007

28 Ocak 2008
5 Ocak 2009

31 Aral›k 2007
K›sa vadeli
Uzun vadeli
5.009.417
5.009.417

5.827.941
5.827.941

31 Aral›k
2007
5.009.417
5.827.941
10.837.358

31 Aral›k
2006
-

31 Aral›k 2006 itibar›yla Grup’un finansal borcu bulunmamaktad›r.
Finansal borçlar›n vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 y›l içerisinde ödenecek
1-2 y›l içerisinde ödenecek

Her iki kredi de teminats›zd›r.
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7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (NET)
K›sa vadeli:

Ticari alacaklar:
Gerçekleﬂen hisse senedi al›ﬂlar› ile ilgili müﬂterilerden alacaklar (*)
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.’den alacaklar
Gerçekleﬂen hazine bonosu al›ﬂlar› ile ilgili müﬂterilerden alacaklar
Kredili menkul k›ymet müﬂterilerinden alacaklar
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB) iﬂlemleri ile ilgili alacaklar
Borsa para piyasas›ndan alacaklar
Müﬂterilerden di¤er alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er ticari alacaklar

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

20.710.010
3.036.338
962.880
14.200.574
5.311.740
80.589
81.852
32.575
44.416.558

52.105.430
4.299.729
17.105.162
2.801.454
2.111.250
76.955
50.526
3.698
78.554.204

(*) 28 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerinde Grup’un müﬂterilerine yapm›ﬂ oldu¤u hisse senedi iﬂlemlerinden dolay› menkul k›ymet
müﬂterilerinden olan alacaklar› içermektedir.

Ticari Borçlar:
Gerçekleﬂen hisse senedi sat›ﬂlar› nedeniyle müﬂterilereborçlar (*)
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.’ye borçlar
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB) iﬂlemleri ile ilgili borçlar
Portföyden yap›lan repo iﬂlemleri
Müﬂterilere döviz borçlar›
T.C. Merkez Bankas›’na borçlar (**)
Müﬂterilere di¤er borçlar
Komisyon iadeleri

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

23.727.529
4.946.960
10.160.508
3.048.272
1.429.320
1.178.864
12.985
44.504.438

47.929.083
4.389.485
2.491.353
7.302.247
1.774.826
5.200.179
1.129.614
7.233
70.224.020

(*) 28 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerinde Grup’un müﬂterilerine yapm›ﬂ oldu¤u hisse senedi iﬂlemlerinden dolay› menkul k›ymet
müﬂterilerine olan borçlar› içermektedir.
(**) Grup’un 28 Aral›k 2007 tarihinde kat›lm›ﬂ oldu¤u Hazine ihalesi sonucunda gerçekleﬂen ve 2 Ocak 2008 valörlü hazine
bonosu al›ﬂ iﬂlemleri ile ilgili müﬂterilerinden olan alacaklar› içermektedir.(Grup’un 28 Aral›k 2006 tarihinde kat›lm›ﬂ
oldu¤u Hazine ihalesi sonucunda gerçekleﬂen ve 4 Ocak 2007 valörlü hazine bonosu al›ﬂ iﬂlemleri ile ilgili müﬂterilerinden
olan alacaklar› içermektedir.)
8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla finansal kiralama alacak ve borcu bulunmamaktad›r.

64

yat›r›m finansman faaliyet raporu 2007

YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
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9. ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)

‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Fonu Alacaklar›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

336.006
336.006

306.012
306.012

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren dönemlerde iliﬂkili taraflardan al›nan hizmetler aﬂa¤›daki gibidir:
‹liﬂkili ﬂirketlerden hizmet al›ﬂlar›
Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas› A.ﬁ. (teminat mektubu komisyonu)

2007
YTL
148

2006
YTL
1.198

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren dönemlerde iliﬂkili taraflara verilen hizmetler aﬂa¤›daki gibidir:

Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.(*)
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Fonlar› (**)

2007
YTL

2006
YTL

302.860
3.935.394
4.238.254

106.834
4.119.793
4.226.627

(*) Acental›k ve yat›r›m fonlar› komisyonundan oluﬂmaktad›r.
(**) Yat›r›m fonlar› komisyonundan oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren dönemlerde üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve hizmetler aﬂa¤›daki
gibidir:

Üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve ücretler

2007
YTL

2006
YTL

1.409.710
1.409.710

1.027.455
1.027.455

Üst düzey yöneticiler; Yönetim Kurulu üyeleri (7 kiﬂi), Denetim Kurulu üyeleri (3 kiﬂi), genel müdür yard›mc›lar› (3 kiﬂi) ile
Grup’un genel müdürleri olmak üzere toplam 15 kiﬂiden oluﬂmaktad›r.
10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)

Di¤er alacaklar
K›sa vadeli
Borsa Para Piyasas›’ndan (BPP) alacaklar

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla uzun vadeli di¤er alacaklar bulunmamaktad›r.

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

79.000
79.000

13.740.000
13.740.000
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Di¤er finansal yükümlükler
K›sa vadeli
Müﬂterilere Borsa Para Piyasas› (BPP) iﬂlemleri ile ilgili borçlar

Di¤er yükümlükler
K›sa vadeli
Ödenecek vergi ve harçlar
Di¤er tahakkuk ve yükümlülükler
Uzun vadeli
Stopaj Karﬂ›l›¤›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

3.248.000
3.248.000

15.440.000
15.440.000

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

1.807.852
40.183
1.848.035

866.456
168.271
1.034.727

3
3

3
3

11. CANLI VARLIKLAR (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla canl› varl›k bulunmamaktad›r.
12. STOKLAR (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla stok bulunmamaktad›r.
13. DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹ (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri alacaklar› ve hak ediﬂ bedelleri
bulunmamaktad›r.
14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (NET)
Ertelenmiﬂ Vergi
ﬁirket, vergiye esas yasal mali tablolar› ile ekli mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar›
için ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifini muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile ekli mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da
aç›klanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi oran› %20’dir (2006: %20).

Ertelenmiﬂ vergiye baz teﬂkil eden zamanlama farkl›l›klar›:
Maddi ve maddi olmayan varl›klar ekonomik ömür farklar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de¤erleme farklar›
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

(310.114)
(690.517)
-

(245.665)
(619.793)
525.340

183.357
(215.721)
(1.032.995)

78.021
(73.122)
(335.219)
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Ertelenmiﬂ vergi (aktifleri)/pasifleri:
Maddi ve maddi olmayan varl›klar ekonomik ömür farklar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de¤erleme farklar›
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

Ertelenmiﬂ vergi (aktifi)/pasifi hareketleri:
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Vergi oran›n›n düﬂmesine ba¤l› olarak ertelenmiﬂ vergi hesab›n›n
aç›l›ﬂ bakiyesindeki azal›ﬂ
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de¤erleme farklar›
Ertelenmiﬂ vergi geliri (not 40)
31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

(62.023)
(138.103)
36.671
(43.144)
(206.599)

(49.133)
(123.959)
26.267
15.605
(14.624)
(145.844)

2007
YTL

2006
YTL

(145.844)

(178.363)

(60.755)
(206.599)

59.455
26.267
(53.203)
(145.844)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

46.499
3.048.272
3.094.771

3.868
28.376
1.774.826
1.807.078

15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er cari ve dönen varl›klar
Verilen avanslar
Peﬂin ödenen giderler
Di¤er(*)

(*) Grup’un müﬂterileri ad›na yapt›¤› plasman tutar›ndan oluﬂmakta olup, ayr›ca ekli mali tablolarda ticari borçlarda
müﬂterilere döviz borçlar› içerisinde gösterilmektedir.
16. F‹NANSAL VARLIKLAR (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla finansal varl›k bulunmamaktad›r.
17. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.
18. POZ‹T‹F/NEGAT‹F ﬁEREF‹YE (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla pozitif/negatif ﬂerefiye bulunmamaktad›r.
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19. MADD‹ VARLIKLAR (NET)

Taﬂ›tlar
YTL

Döﬂeme ve
Demirbaﬂlar
YTL

Özel
Maliyetler
YTL

Toplam
YTL

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

439.119
55.398
(34.490)
460.027

4.813.656
256.723
(287.830)
4.782.549

3.656.677
32.156
3.688.833

8.909.452
344.277
(322.320)
8.931.409

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

460.027
108.784
(253.368)
315.443

4.782.549
158.520
(120.834)
4.820.235

3.688.833
230.729
3.919.562

8.931.409
498.033
(374.202)
9.055.240

Birikmiﬂ amortismanlar
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

220.766
84.033
(18.469)
286.330

3.833.988
327.848
(283.616)
3.878.220

2.834.067
346.714
3.180.781

6.888.821
758.595
(302.085)
7.345.331

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

286.330
60.523
(229.350)
117.503

3.878.220
284.429
(120.834)
4.041.815

3.180.781
271.760
3.452.541

7.345.331
616.712
(350.184)
7.611.859

218.353
173.697
197.940

979.668
904.329
778.420

822.610
508.052
467.021

2.020.631
1.586.078
1.443.381

31 Aral›k 2005 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2006 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2007 itibar›yla Net Defter De¤eri
Grup’un kulland›¤› faydal› ömürler aﬂa¤›daki gibidir:
Taﬂ›tlar, döﬂeme ve demirbaﬂlar : 5 y›l
Özel maliyetler
: 5 y›l
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET)
Haklar
YTL

Toplam
YTL

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
Sat›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

153.631
145.138
(20.921)
277.848

153.631
145.138
(20.921)
277.848

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

277.848
35.971
313.819

277.848
35.971
313.819

Birikmiﬂ itfa paylar›
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
Sat›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

37.908
14.603
(20.921)
31.590

37.908
14.603
(20.921)
31.590

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

31.590
20.571
52.161

31.590
20.571
52.161

115.723
246.258
261.658

115.723
246.258
261.658

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

461.253
216.839
678.092

256.228
73.121
329.349

711.961
711.961

635.068
635.068

31 Aral›k 2005 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2006 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2007 itibar›yla Net Defter De¤eri
Maddi olmayan duran varl›klar için kullan›lan faydal› ömürler 15 y›ld›r.
21. ALINAN AVANSLAR
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla al›nan avans bulunmamaktad›r.
22. EMEKL‹L‹K PLANLARI
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.
23. BORÇ KARﬁILIKLARI

K›sa Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
Cari dönem kurumlar vergisi karﬂ›l›¤› (Not 41)
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

Uzun vadeli:
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
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Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene ba¤l›
olmaks›z›n iﬂine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet
süresini dolduran ya da emeklilik yaﬂ›na gelmiﬂ (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yaﬂ) personeline k›dem tazminat› ödemesi
yapmak zorundad›r.
K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maaﬂ üzerinden hesaplanmaktad›r. 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyke k›dem tazminat› tavan› ayl›k 2.030,19 YTL’dir. (31 Aral›k 2006: 1.857,44 YTL).
UMS 19 (“Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”) yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün
muhasebeleﬂtirilmesini daha aç›k hale getirmiﬂtir:
•

Netinin reel iskonto oran›n› verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir.
Hesaplanan reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibar›yla bugünkü
de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r.

•

‹ste¤e ba¤l› iﬂten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran›
da dikkate al›nmal›d›r.

Grup’un elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, bugünkü de¤erlerinin
tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla, Grup’un elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden
kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara
yans›t›lm›ﬂt›r. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, y›ll›k %5 enflasyon ve %11 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k
yaklaﬂ›k %5,71 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmiﬂtir (31 Aral›k 2006: k›dem tazminat› yükümlülü¤ü y›ll›k %5 enflasyon
ve %11 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k yaklaﬂ›k %5,71 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmiﬂtir). K›dem
tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, Grup’un k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n hesaplanmas›nda 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren geçerli tavan olan 2.087,92 YTL göz önüne al›nm›ﬂt›r.

Dönem baﬂ› itibar›yla, 1 Ocak
Hizmet gideri
Faiz gideri
Ödenen k›dem tazminat›
Aktüeryal varsay›m de¤iﬂim etkisi
Dönem sonu itibar›yla, 31 Aral›k

2007
YTL

2006
YTL

635.068
120.515
36.289
(79.911)
711.961

910.062
110.966
49.928
(146.008)
(289.880)
635.068

2007
YTL

2006
YTL

10.012.484
1.705.061
11.717.545

6.034.888
641
4.080.000
(244.800)
141.755
10.012.484

24. ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR ZARAR

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Hisse senedi ihraç primindeki de¤iﬂim
Ba¤l› ortakl›k sermaye art›r›m›na kat›lan az›nl›k paylar›
Ödenen temettüler
Dönem faaliyet sonuçlar›ndaki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar
Kapan›ﬂ bakiyesi
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25. SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
Ad›
T. S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.(*)
T. Ticaret Bankas› A.ﬁ.(*)
TSKB Gayr›menkul De¤erleme A.ﬁ. (**)
ﬁekerbank T.A.ﬁ
T.Garanti Bankas› A.ﬁ.
Yap› Kredi Bankas› A.ﬁ.
Arap Türk Bankas› A.ﬁ.
Anadolu Hayat Emeklilik A.ﬁ.
T. ‹mar Bankas› A.ﬁ. (**)
‹ﬂ Factoring Finansman Hizmetleri A.ﬁ.
‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.

%

YTL

95,78
1,85
0,60
0,77
0,11
0,09
0,68
0,06
0,06
100.00

28.734.339
556.101
180.753
231.162
34.349
26.913
202.613
16.885
16.885
30.000.000

31 Aral›k 2006
%
YTL
88,78
7,00
1,85
0,60
0,77
0,11
0,09
0,68
0,06
0,06
100.00

10.365.495
816.952
216.050
70.343
89.961
13.367
10.474
78.850
366
6.571
6.571
11.675.000

(*) 29 May›s 2007 tarihinde T. S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ., %7 oran›ndaki T.Ticaret Bankas› A.ﬁ.’ye ait ﬂirket hisselerini
devralm›ﬂt›r.
(**) 8 Haziran 2007 tarihinde TSKB Gayrimenklul A.ﬁ., T. ‹mar Bankas› A.ﬁ.’ye ait ﬂirket hisselerini devralm›ﬂt›r.
ﬁirket 07 A¤ustos 2007 tarihinde Ola¤anüstü Genel Kurul karar›yla 12.700.000 YTL özsermaye enflasyon düzeltme farklar›ndan
5.625.000 YTL ola¤anüstü yedeklerden olmak üzere toplam 18.325.000 YTL’yi sermayeye ilave etmiﬂ olup, bu karar 20 A¤ustos
2007 tarih 6877 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ettirilmiﬂtir.
ﬁirket’in sermayesi, ihraç edilmiﬂ ve her biri 1 YKr nominal de¤erde 3.000.000.000 adet hisseden meydana gelmektedir.
Hisselerin 856.522.484 adedi A Grubu, 471.083.461 adedi B Grubu, 428.248.394 adedi C Grubu, 393.995.718 adedi D Grubu,
419.743.092 adedi E Grubu, 430.406.851 adedi F Grubu hisselerden oluﬂmaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi A Grubu,
biri B Grubu, biri C Grubu, biri D Grubu ve ikisi E Grubu hisse sahipleri taraf›ndan gösterilen adaylar aras›ndan seçilir.
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla haz›rlanm›ﬂ ekli konsolide mali tablolarda, Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin bu
rapor kapsam›nda konsolide edilen ba¤l› ortakl›kl›¤›ndaki hisseleri karﬂ›l›kl› sermaye iﬂtirak eliminasyonu s›ras›nda elimine
edilmiﬂtir.
26. SERMAYE YEDEKLER‹
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla sermaye yedekleri aﬂa¤›daki gibidir:

Hisse senedi ihraç primleri
Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

1.107
837.223
774.667
1.612.997

1.107
1.336.301
13.474.667
14.812.075
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27. KÂR YEDEKLER‹
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla kâr yedekleri aﬂa¤›daki gibidir:

Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Özel yedekler(*)
Sermayeye eklenecek iﬂtirak hisseleri ve gayrimenkul sat›ﬂ kazançlar› (**)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

866.337
2.993.857
426.804
4.286.998

617.043
3.855.158
101.993
4.574.194

(*) 31 Aral›k 2006 itibar›yla özel yedekler, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri IV No: 27 say›l› tebli¤i uyar›nca gerçekleﬂmemiﬂ
sermaye kazançlar›ndan oluﬂmaktad›r. 2007 y›l›nda bu tutar, Sermaye Piyasas› Krulu’nun 9 A¤ustos 2006 tarihli
B.02.1.SPK.0.15-462 say›l› yaz›s›na istinaden ola¤anüstü yedeklere aktar›lm›ﬂt›r.
(**) Cari dönemde ﬁirket’in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar hesab›nda takip etti¤i ‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.’nin hisselerinin
%0,1’lik k›sm› ile Turquoise Investment Fund, Lüxemburg hisselerinin tamam› sat›lm›ﬂ olup, söz konusu varl›klar 2 y›ldan
uzun süredir elde tutuldu¤u için sat›ﬂ kâr›n›n %75’i kâr yedekleri olarak özsermaye alt›nda takip edilmektedir.
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip yasal
yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiﬂ mali tablolarda yer alan ödenmiﬂ sermayenin %20’sine eriﬂene kadar,
geçmiﬂ dönem ticari kâr›ndan y›ll›k %5 oran›nda ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve
temettülerden sonra, tüm nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r.
28. GEÇM‹ﬁ YIL KÂR/ZARARLARI
31 Aral›k
2007
YTL
(200.371)

Geçmiﬂ y›l zararlar›

31 Aral›k
2006
YTL
(200.371)

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla yabanc› paralar veya yabanc› paralarla temsil edilen alacak ve borçlar aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir:

31 Aral›k 2007
Nakit de¤erler
Menkul k›ymetler
Di¤er cari ve dönen varl›klar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Net Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2006
Nakit de¤erler
Menkul k›ymetler
Di¤er cari ve dönen varl›klar
Ticari borçlar
Net Yabanc› Para Pozisyonu

ABD DOLARI

EURO

137.926
341.459
1.772.761
(5.003.813)
(1.772.761)

6.393
575.101
(575.101)

ABD DOLARI

EURO

282.372
88.777
881.790
(881.790)

4.106
289.161
(289.161)

Toplam
YTL
171.584
397.698
3.048.272
(5.827.941)
(3.048.272)
(5.258.659)
Toplam
YTL
404.504
124.785
1.774.826
(1.774.826)
529.289

72

yat›r›m finansman faaliyet raporu 2007

YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

30. DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla devlet teﬂvik ve yard›m› bulunmamaktad›r.
31. KARﬁILIKLAR, ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a. 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla pasifte yer almayan taahhütler aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k
2007
YTL
901.776
7.190.130
20.000.000
3.620
28.095.526

SPK’ya verilen teminat mektuplar›
‹MKB’ye verilen teminat mektuplar›
Takasbank Borsa Para Piyasas›’na verilen teminat mektuplar›
Di¤er teminat mektuplar›

31 Aral›k
2006
YTL
901.776
7.190.130
20.000.000
3.620
28.095.526

b. 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyla aktif de¤erler üzerinde ipotek veya teminat bulunmamaktad›r. Ancak,
T.C. Merkez Bankas› nezdinde aç›k piyasa iﬂlemlerinde bulunmak, Hisse Senetleri Piyasas›’nda iﬂlem yapmak, sermaye
karﬂ›l›¤› olarak ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.’de (‘Takasbank’) ve Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas›’nda (VOB) iﬂlem
yapabilmek için aﬂa¤›da belirtilen tutarlarda devlet tahvili bloke edilmiﬂtir:

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

Nominal
3.300.000
4.500.000

31 Aral›k 2007
YTL
Maliyet
Kay›tl› De¤eri
3.137.318
3.201.801
3.642.305
4.065.400

2.800.004
1.050.000
365.000
12.015.004

2.423.044
894.390
323.700
10.420.757

2.664.104
965.181
341.016
11.237.502

Nominal
2.900.000
1.500.000

31 Aral›k 2006
YTL
Maliyet
2.862.841
1.133.975

Kay›tl› De¤eri
2.892.130
1.186.700

2.377.158
350.000
500.000
250.000
7.877.158

2.056.025
305.435
440.390
228.880
7.027.546

2.238.450
331.377
473.395
247.679
7.369.731
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c. Bilanço tarihi itibar›yla ﬁirket’in müﬂterileri ad›na emanet tutulan menkul k›ymetler aﬂa¤›daki gibidir:

Hisse Senetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Yat›r›m Fonu Kat›lma Belgesi (adet)
VOB Vadeli ‹ﬂlem Aç›k K›sa/Uzun Pozisyon (adet)
Döviz Cinsi Bono
Özel Sektör Tahvili

31 Aral›k
2007
YTL
148.451.652
352.034.354
49.602.850
1.269.729.262
6.319
13.160.435
5.000.000

31 Aral›k
2006
YTL
152.367.079
292.889.108
30.723.651
748.404.308
6.330
17.588.031
5.000.000

32. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
ﬁirket’in 14 Temmuz 2006 tarih ve 746 no’lu yönetim kurulu karar›nda, TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin tüm hak, alacak, borç
ve yükümlülükleri ile ve tüzel kiﬂili¤i sona ermek sureti ile “ﬁirket” taraf›ndan devral›nmas› öngörülmüﬂtür. Devralman›n 30
Haziran 2006 tarihli bilançolar esas al›nmak sureti ile gerçekleﬂmesine karar verilmiﬂtir. ﬁirket, %91,79 oran›ndaki hissesi
Türkiye Sînai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’ye ait olan TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci ve di¤er
hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci madde hükümleri uyar›nca tasfiyesiz infisah yolu ile vergisiz olarak
tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ﬁirket’e devri yoluyla birleﬂmiﬂ bulunmaktad›r. Birleﬂme iﬂlemi, devir sözleﬂmesinin
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19 Aral›k 2006 tarih ve 6707 say›l› nüshas›nda ilan edilmesini müteakip 27 Aral›k 2006 tarihli
Genel Kurul karar› ile onaylanm›ﬂ ve ana sözleﬂme tadili 29 Aral›k 2006 tarihinde tescil edilerek, 8 Ocak 2007 tarih ve 6718
say›l› Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiﬂtir. Birleﬂmenin mali tablo üzerindeki etkileri ve muhasebeleﬂtirilmesi Not
44’te detayl› olarak verilmiﬂtir.
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup sadece Türkiye’de ve sermaye piyasas› ve menkul k›ymet iﬂlemlerinde faaliyet gösterdi¤inden bölümlere göre
raporlamay› gerektirecek herhangi bir farkl› faaliyet alan› ve farkl› co¤rafi bölge bulunmamaktad›r.
34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
T.C. Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, bilanço tarihi sonras›nda, tüm menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar›
sektörünü kapsayan 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 hesap dönemleri için Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”)
aç›s›ndan inceleme baﬂlat›lm›ﬂt›r. Sektördeki firmalar faaliyet konular›n›n BSMV yaratan iﬂlemler ihtiva etmedi¤i yönündeki
görüﬂlerinden hareketle, 2003-2007 y›llar› aras›ndaki iﬂlemleri üzerinden BSMV hesaplamam›ﬂ ve ödememiﬂtir. Devam
etmekte olan bu incelemenin Grup’un finansal durumu üzerindeki etkileri hali haz›rda belirsiz olup finansal tablolar›n
haz›rland›¤› tarih itibar›yla bu hususun olas› etkilerinin güvenilir bir ﬂekilde tahmin edilememesi nedeniyle finansal tablolarda
herhangi bir karﬂ›l›¤a yer verilmemiﬂtir.
35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla durdurulan faaliyetler bulunmamaktad›r.

74

yat›r›m finansman faaliyet raporu 2007

YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›ﬂ gelirleri (net)
Hisse senetleri ve geçici ilmuhaber sat›ﬂlar›
Di¤er özel kesim senet ve bono sat›ﬂlar›
Devlet tahvili sat›ﬂlar›
Hazine bonosu sat›ﬂlar›
Di¤er menkul k›ymet sat›ﬂlar›

Sat›ﬂlar›n maliyeti (net)
Hisse senetleri ve geçici ilmuhaber maliyetleri
Di¤er özel kesim senet ve bono maliyetleri
Devlet tahvili maliyetleri
Hazine bonosu maliyetleri
Di¤er menkul k›ymet maliyetleri

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

53.239.566
9.345.488
1.406.689.505
71.478.153
1.220.242.883
2.760.995.595

47.119.133
10.854.335
1.299.090.945
192.607.936
1.215.809.994
2.765.482.343

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

(52.688.169)
(9.326.586)
(1.405.675.771)
(71.344.733)
(1.220.202.532)
(2.759.237.791)

(47.363.629)
(10.828.324)
(1.298.777.865)
(192.470.571)
(1.215.437.631)
(2.764.878.020)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

12.972.812
3.935.394
564.543
78.937
17.551.686

11.787.461
4.119.793
846.582
104.525
16.858.361

(231.868)
17.319.818

(424.353)
16.434.008

Hizmet gelirleri (net)
Arac›l›k komisyon gelirleri
Yat›r›m fonu yönetim ücretleri
Halka arz gelirleri
Portföy yönetim komisyon gelirleri

Komisyon ve hizmet giderleri (-)
Komisyon iadeleri

yat›r›m finansman faaliyet raporu 2007

75

YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

Esas faaliyetlerden di¤er gelirler
Müﬂterilerden al›nan faiz gelirleri
Ters Repo iﬂlemlerinden faiz gelirleri
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarar yans›t›lan
finansal varl›k reeskont gelirleri/giderleri(net)
Temettü gelirleri
Borsa Para Piyasas› faiz gelirleri
VOB iﬂlemleri gelirleri/(giderleri)
Hazine bonosu ve devlet tahvili faiz gelirleri

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

3.651.458
303.500

3.685.561
305.343

608.677
160.673
198
2.273
327.420
5.054.199

(144.190)
144.426
16.900
984
66.640
4.075.664

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri IV No: 27 say›l› tebli¤i uyar›nca, net dönem kar›n›n bir unsuru olarak de¤erlendirilen net
gerçekleﬂmemiﬂ sermaye kazançlar› (menkul k›ymet de¤er art›ﬂlar›) da¤›t›labilir kâr tutar›n›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nmamaktad›r. 31 Aral›k 2007 itibar›yla net gerçekleﬂmemiﬂ sermaye kazançlar› 428.204 YTL tutar›ndad›r.
37. FAAL‹YET G‹DERLER‹

Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Tan›t›m ve pazarlama giderleri
Borsa pay›
Ödenen BSMV
Reklam promosyon giderleri
E¤itime katk› pay›
Di¤er

Genel yönetim giderleri (-)
Personel ücretleri
‹ﬂletme giderleri
Amortismanlar ve itfa paylar›
Personel sosyal yard›mlar›
Yönetim giderleri
Vergi resim ve harçlar
Di¤er genel yönetim giderleri

Faaliyet giderleri toplam›

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

(169.373)
(414.905)
(396.259)
(38.647)
(50.713)
(45.208)
(1.115.105)

(162.433)
(398.420)
(540.191)
(15.108)
(187.133)
(71.663)
(1.374.948)

(7.818.548)
(5.159.753)
(637.283)
(712.596)
(411.600)
(348.654)
(422.825)
(15.511.259)

(7.181.292)
(4.812.762)
(773.198)
(556.511)
(376.200)
(519.088)
(335.736)
(14.554.787)

(16.626.364)

(15.929.735)
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38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar
Temettü geliri
Faiz gelirleri
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
finansal varl›klar reeskont geliri (net)
Vadeli mevduat faiz gelir reeskontu
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ kârlar›
Y›ll›k iﬂlem masraflar›
Maddi varl›k sat›ﬂ kârlar›
Yabanc› müﬂteriler için yap›lan araﬂt›rma faaliyetlerinden elde edilen gelirler
Müﬂteriden geri al›nan Takasbank saklama komisyonlar›
Müﬂteriden geri al›nan havale komisyonlar›
Müﬂteriden geri al›nan ekstre posta masraflar›
Di¤er gelirler

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
finansal varl›klar reeskont geliri (net)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ zararlar›
Kur fark› kâr/zarar› (net)
VOB iﬂlemlerinden zararlar
Di¤er giderler

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

729.333
2.118.520

696.995
1.427.490

632.896
170.469
142.268
209.747
80.070
81.496
117.120
26.047
33.031
16.920
4.357.917

196.111
1.582
87.447
88.583
29.234
26.282
57.639
2.611.363

(36.471)
(51)
(34.860)
(71.382)

(512.360)
(19.279)
(8.677)
(208.588)
(67)
(748.971)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

(60.123)
(159.249)
(13.986)
46.500
(186.858)

(60.091)
(674.395)
(18.242)
(752.728)

39. F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹) (NET)

Teminat mektubu komisyon giderleri
Borsa Para Piyasas›’na verilen faizler
Borçlanma maliyeti
Banka kredilerinden kaynaklanan kur fark› kârlar›/zararlar› (net)

40. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
Sermaye Piyasas› Kurulu Karar Organ›n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› toplant›s›nda ald›¤› karar uyar›nca 2005 y›l›nda
enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verildi¤inden dolay› 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihi itibar›yla sona eren y›llara ait mali
tablolarda parasal kâr ya da zarar oluﬂmam›ﬂt›r.
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41. VERG‹LER
Kurumlar Vergisi:

Vergi karﬂ›l›¤›:
Cari dönem kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Peﬂin ödenen vergiler

Vergi gideri:
Cari kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi geliri

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

1.822.867
(1.361.614)
461.253

1.234.917
(978.689)
256.228

2007
YTL

2006
YTL

1.822.867
(60.755)
1.762.112

1.234.917
6.252
1.241.169

ﬁirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ﬁirket’in cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan
vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di¤er
indirimler (varsa geçmiﬂ y›l zararlar› ve tercih edildi¤i takdirde kullan›lan yat›r›m indirimleri) düﬂüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktad›r.
2007 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20’dir (2006: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibar›yla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 y›l› kurum
kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibar›yla vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar› üzerinden hesaplanmas›
gereken geçici vergi oran› %20’dir (2006: %20). 1 Ocak 2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde %30 oran›na göre
hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin an›lan dönemler için %20 oran›na göre hesaplanan tutar› aﬂan k›sm›, izleyen
dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kârdan düﬂülmek üzere, azami 5 y›l taﬂ›nabilir. Oluﬂan zararlar geriye
dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan kârlardan düﬂülemez.
Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r. ﬁirketler ilgili y›l›n
hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 1-25 Nisan tarihleri aras›nda vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Bu
beyannameler ve söz konusu beyannamelere temel teﬂkil eden muhasebe kay›tlar› Vergi Dairesi taraf›ndan 5 y›l içerisinde
incelenerek de¤iﬂtirilebilir.
Gelir Vergisi Stopaj›
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kâr pay› elde eden ve bu kâr paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kâr paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm
ﬂirketlerde %10 olarak ilan edilmiﬂtir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla %15 olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p
sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›ﬂ yat›r›m teﬂvik
belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten
sonra yap›lan teﬂvik belgesi yat›r›m harcamalar›ndan ﬂirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40’›
vergilendirilebilir kazançtan düﬂülebilir. Yararlan›lan teﬂvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r.
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Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, ﬂirket yetersiz
kârdan dolay› yat›r›m indirimi kullanamazsa, yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar› sonraki y›llarda elde edilecek
vergilendirilebilir kazançlardan düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir. Bununla birlikte, taﬂ›nan yat›r›m indirimini sadece
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlardan indirilebilir. 2008 y›l› kurum kazanc›ndan indirilemeyen yat›r›m indirimi
tutar›n›n sonraki dönemlere devri mümkün de¤ildir.
ﬁirketlerin 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, taﬂ›nan yat›r›m indirimini vergilendirilebilir
kazançlar›ndan düﬂtükleri takdirde uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Taﬂ›nan yat›r›m indiriminden
faydalan›lmamas› durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20 olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi
hakk› ortadan kalkacakt›r.
ﬁirket yat›r›m indiriminden faydalanmad›¤›ndan kurumlar vergisi oran›n› %20 olarak uygulam›ﬂt›r.
Enflasyona Göre Düzeltilmiﬂ Vergi Hesaplamalar›
ﬁirket; 31 Aral›k 2004 tarihindeki yasal finansal tablolar›n› 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5024 say›l› Kanun uyar›nca, enflasyon oran›n›n belirlenen s›n›rlara ulaﬂmas› durumunda uygulanmas› hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiﬂtir. Vergi mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standard›ndaki hükümlere göre düzenlemiﬂtir. 31 Aral›k 2004 y›l› itibar›yla enflasyon belirli kriterleri aﬂt›¤› için
5024 say›l› kanuna göre Grup enflasyon düzeltmesi yapm›ﬂ olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibar›yla yasal kay›tlar için
aç›l›ﬂ bakiyesi olarak al›nm›ﬂt›r. 2005, 2006 ve 2007 y›l›nda Kanun’un belirledi¤i kriterler gerçekleﬂmedi¤i için Grup’un 2005,
2006 ve 2007 tarihli yasal mali tablolar›na enflasyon muhasebesi uygulanmam›ﬂt›r.
Yat›r›m Ortakl›klar›nda Vergilendirme:
1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren, 13/6/2006 tarihli ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n (d) bendine göre Türkiye’de kurulu menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› ve ortakl›klar›n›n
portföy iﬂletmecili¤inden do¤an kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r. Söz konusu kurumlar vergisi istisnas› geçici vergi
uygulamas› bak›m›ndan da geçerlidir.
Ayn› Kanunun 15’inci maddesinin (3) numaral› f›kras›na göre, menkul k›ymet yat›r›m fon ve ortakl›klar›n›n kurumlar
vergisinden istisna edilen söz konusu portföy iﬂletmecili¤i kazançlar› üzerinden da¤›t›ls›n da¤›t›lmas›n %15 oran›nda vergi
kesintisi yap›l›r. Ayn› maddenin (4) numaral› f›kras›na göre Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oran›n› s›f›ra kadar indirmeye,
kurumlar vergisi oran›na kadar yükseltmeye ve bu s›n›rlar içerisinde olmak kayd›yla fon veya ortakl›k türlerine göre ya da
bahse konu fon ve ortakl›klar›n portföylerindeki varl›klar›n nitelik ve da¤›l›m›na göre farkl›laﬂt›rmaya yetkilidir.
5281 say›l› Kanun ile 1/1/2006 ila 31/12/2015 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 193
say›l› Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 say›l› Kanun ile de¤iﬂik Geçici 67 nci maddenin (1) numaral› f›kras›na göre menkul
k›ymet yat›r›m fon ve ortakl›klar›n›n banka ve arac› kurumlar vas›tas›yla elde ettikleri menkul k›ymet ve di¤er sermaye
piyasas› araçlar›n›n al›m-sat›m kazançlar› ile dönemsel getirileri üzerinden 1/1/2006 – 22/7/2006 tarihleri aras›nda %15,
23/7/2006 – 30/9/2006 tarihleri aras›nda %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise %0 oran›nda gelir vergisi kesintisi
yap›lm›ﬂt›r.
Geçici 67’nci maddenin (8) numaral› f›kras›na göre, Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre kurulan menkul k›ymetler yat›r›m
fonlar› (borsa yat›r›m fonlar› ile konut finansman fonlar› ve varl›k finansman fonlar› dahil) ile menkul k›ymetler yat›r›m
ortakl›klar›n›n Kurumlar Vergisinden istisna edilmiﬂ olan portföy kazançlar›, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n % 15 oran›nda vergi
tevkifat›na tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyar›nca ayr›ca tevkifat yap›lmaz. Söz konusu tevkifat oran›
22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 23/7/2006 – 30/9/2006 tarihleri aras›nda % 10, 1 Ekim 2006
tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanm›ﬂt›r.
Geçici 67’nci maddenin (2) ve (4) numaral› f›kralar›na göre, menkul k›ymet yat›r›m fonu ve ortakl›lar›n›n bu maddeye göre
tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlar›na göre ayr›ca tevkifat yap›lmaz.
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Söz konusu 34’üncü maddenin (8) numaral› f›kras›nda, menkul k›ymet yat›r›m fon ve ortakl›klar›n›n, portföy iﬂletmecili¤i
kazançlar›n›n elde edilmesi s›ras›nda 15’inci madde gere¤ince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili
vergi dairesine ödenmiﬂ olmak ﬂart›yla, ayn› Kanunun 15’inci maddesinin (3) numaral› f›kras›na göre kurum bünyesinde
yapacaklar› vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutar›n›n baﬂvuru halinde kendilerine red
ve iade edilece¤i belirtilmiﬂtir.
ﬁirket’in ba¤l› ortakl›¤› Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ., 252 seri no’lu Gelir Vergisi Tebli¤i uyar›nca 2006 y›l›nda
stopaj suretiyle ödedi¤i 29.265 YTL tutar›ndaki vergi alaca¤›n›n 10.000 YTL'n›n nakden iadesini, kalan tutar›n ise di¤er vergi
borçlar›ndan mahsup edilmesini talep etmiﬂtir. ‹lk mahsup, Aral›k 2007 için ödenmesi gereken muhtasar vergi borcu olan
1.292 YTL için gerçekleﬂmiﬂtir.
42. H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
UMS 33 paragraf 2’ye göre, hisse senetleri borsada iﬂlem görmeyen iﬂletmeler hisse baﬂ›na kazanç aç›klamak zorunda
de¤ildir. ﬁirket’in hisseleri borsada iﬂlem görmedi¤inden, ekli konsolide mali tablolarda hisse baﬂ›na kazanç/zarar
hesaplanmam›ﬂt›r.
43. NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu 5. sayfada verilmiﬂtir.
44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE
ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
ﬁirket, % 91,79 oran›ndaki hissesi Türkiye Sînai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’ye ait olan TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 451’inci ve di¤er hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci madde hükümleri uyar›nca tasfiyesiz
infisah yolu ile vergisiz olarak tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerin ﬁirket’e devri yoluyla birleﬂmiﬂtir. Birleﬂme iﬂlemi
devir sözleﬂmesinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19 Aral›k 2006 tarih ve 6707 say›l› nüshas›nda ilan edilmesini müteakip 27
Aral›k 2006 tarihli Genel Kurul karar› ile onaylanm›ﬂ ve ana sözleﬂme tadili 8 Ocak 2007 tarih ve 6718 say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiﬂtir. Birleﬂme iﬂlemi 29 Aral›k 2006 tarihinde gerçekleﬂmiﬂ bulunmaktad›r.
ﬁirket ve TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. faaliyetlerinin baﬂ›ndan beri Türkiye Sinai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’nin ortak kontrolü
alt›nda olup menfaatlerin birleﬂtirilmesi metodu ile muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Bu uygulama, ﬁirket yönetiminin bu iﬂlemin
ekonomik özünün en iyi ﬂekilde sunumunun bu oldu¤u de¤erlendirmesine dayanmaktad›r. Çünkü UFRS 3 “‹ﬂ Birleﬂmeleri”
ortak kontrole tabi teﬂebbüs veya iﬂletmelerin birleﬂmelerinde uygulanmamaktad›r. Bu nedenle bu husus UMS 8 “Muhasebe
Politikalar›, Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar” kriterleri çerçevesinde de¤erlendirilmiﬂtir. UMS 8’in 10.
paragraf›nda “iﬂlemlerle, olaylarla ve koﬂullarla ilgili belirli bir Standart veya konuyla ilgili yorum bulunmuyorsa, ‹ﬂletme
yönetimi sonuca iliﬂkin bilgilerin aﬂa¤›daki iki ﬂekilde sonuçlanabilece¤i muhasebe politikalar›n› geliﬂtirme ve uygulamada
kendi yorumlar›n› kullanabilir” denilmektedir:
a) mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik karar verme ihtiyaçlar›na uygun olmas›,
b) mali tablolar›n güvenilir olmas›n› temin etme.
UMS 8’in 12. paragraf›nda da “10 numaral› paragrafa dayanarak karar verilirken, iﬂletme yönetimi ayn› zamanda UFRS ile
çeliﬂmedikleri sürece, di¤er muhasebe literatürü göz önüne al›nabilir” denilmektedir. Dolay›s›yla, TSKB Menkul De¤erler
A.ﬁ.’nin mali tablolar› geçmiﬂi de kapsayacak ﬂekilde birleﬂme gerçekleﬂtirilmiﬂ gibi gösterilmiﬂtir.
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45. F‹NANSAL ARAÇLARLA ‹LG‹L‹ EK B‹LG‹LER
a) Finansal Araçlar Kategorileri:
31 Aral›k
2007

31 Aral›k
2006

Finansal varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Ticari alacaklar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (net)

22.107.295
38.504.417
44.416.558
6.933.332
336.006

570.310
27.615.742
78.554.204
8.876.023
306.012

Finansal yükümlülükler
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
Finansal borçlar

3.248.000
44.504.438
10.837.358

15.440.000
70.224.020
-

b) Faiz Oran› Riski:
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla faiz oranlar›nda 1 puanl›k art›ﬂ/azal›ﬂ olmas› ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin
sabit tutulmas› durumunda, net kâr’daki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
1 puanl›k
1 puanl›k
art›ﬂ
azal›ﬂ
Nakit ve nakit benzerleri
Vadeli Mevduat
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili
Yabanc› menkul k›ymetler ve
Döviz cinsi bonolar
Finansal Borçlar
Banka Kredileri

31 Aral›k 2006
1 puanl›k
1 puanl›k
art›ﬂ
azal›ﬂ

7.501

(7.501)

-

-

(116.532)

87.762

(130.691)

134.687

(24.401)

27.188

(121)

27

(1.092)

1.092

-

-

c) Kur Riski:
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla döviz kurunda %10 oran›nda art›ﬂ/azal›ﬂ olmas› ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin
sabit tutulmas› durumunda, net kâr’daki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
%10 art›ﬂ
%10 azal›ﬂ
Nakit ve nakit benzerleri
Vadesiz mevduat-ABD Dolar›
Vadesiz mevduat-EUR
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr
veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Yabanc› menkul k›ymetler ve Döviz cinsi bonolar
Finansal Borçlar
Banka Kredileri

31 Aral›k 2006
%10 art›ﬂ
%10 azal›ﬂ

12.851
875

(12.851)
(875)

31.752
608

(31.752)
(608)

31.816

(31.816)

9.983

(9.983)

(466.234)

466.234

-

-
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d) Piyasa Riski:
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla ‹MKB Hisse Senedi Piyasas› endeksleri’nde %20’lik bir düﬂüﬂ/yükseliﬂ olmas›
ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin sabit tutulmas› durumunda, net kâr’daki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler
Hisse Senedi

1.434.226

(1.434.226)

31 Aral›k 2006
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
1.310.316

(1.310.316)

ﬁirket’in rayiç de¤erle de¤erledi¤i sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n piyasa fiyat›nda %20’lik bir düﬂüﬂ/yükseliﬂ olmas› ve
di¤er tüm de¤iﬂkenlerin sabit tutulmas› durumunda, finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonundaki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde
gerçekleﬂecektir:

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

31 Aral›k 2007
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
916.688
(916.688)

31 Aral›k 2006
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
916.688
(916.688)

e) Likidite Riski:
ﬁirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla 58.589.796 YTL ve 85.664.020 YTL tutar›nda finansal yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r. 2007 y›l›nda 5.827.941YTL 1 aydan uzun vadeli di¤er tutarlar 1 aydan k›sa vadeli finansal yükümlülük
bulunmamaktad›r.

Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.

31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
Mali Tablolar

YATIRIM F‹NANSMAN
MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
Yönetim Kurulu
‹stanbul

31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA
B‹REYSEL MAL‹ TABLOLAR

ﬁirket’in konsolide mali tablolar› ve ilgili ba¤›ms›z denetim görüﬂü 21 ﬁubat 2008 tarihinde yay›mlanm›ﬂ bulunmaktad›r.
ﬁirket’in ekli bireysel mali tablo ve dipnotlar›, sadece bilgi amaçl› olarak haz›rlanm›ﬂ olup, söz konusu mali tablo ve dipnotlar›
için herhangi bir görüﬂ bildirmemekteyiz veya bir güvence vermemekteyiz.

‹stanbul, 21 ﬁubat 2008

DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K A.ﬁ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Murat Ayto¤u
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

102.639.496

120.646.751

21.807.159
32.917.531
44.394.866
346.169
79.000
-

570.310
27.274.338
76.920.679
334.346
13.740.000
-

3.094.771

1.807.078

Cari Olmayan/Duran Varl›klar

1.911.638

1.978.180

Ticari alacaklar (net)
Finansal kiralama alacaklar› (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Finansal varl›klar (net)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net)
Maddi varl›klar (net)
Maddi olmayan varl›klar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er cari olmayan ve duran varl›klar

1.443.381
261.658
206.599
-

1.586.078
246.258
145.844
-

104.551.134

122.624.931

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler (net)
Ticari alacaklar (net)
Finansal kiralama alacaklar› (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Canl› varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam eden inﬂaat sözleﬂmelerinden
alacaklar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er cari ve dönen varl›klar

Toplam Varl›klar

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

K›sa Vadeli Yükümlülükler

55.310.082

86.908.556

Finansal borçlar (net)
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net)
Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar (net)
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
‹liﬂkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri hakediﬂ bedelleri (net)
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

5.009.417
3.248.000
44.504.509
704.947
1.843.209

15.440.000
70.079.690
358.614
1.030.252

Uzun Vadeli Yükümlülükler

6.518.461

619.796

Finansal borçlar (net)
Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar (net)
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
‹liﬂkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

5.827.941
690.517
3

619.793
3

42.722.591
30.000.000
891.463
116.796
774.667
4.073.057
847.688
2.798.565
426.804
7.753.487
4.584
104.551.134

35.096.579
11.675.000
14.145.742
671.075
13.474.667
4.337.020
600.976
3.736.044
4.934.233
4.584
122.624.931

YÜKÜMLÜLÜKLER

ÖZSERMAYE
Sermaye
Sermaye yedekleri
-Hisse senetleri ihraç primleri
-Hisse senedi iptal kârlar›
-Yeniden de¤erleme fonu
-Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu
-Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Kâr yedekleri
-Yasal yedekler
-Statü yedekleri
-Ola¤anüstü yedekler
-Özel yedekler
-Sermayeye eklenecek iﬂtirak hisseleri ve gayrimenkul sat›ﬂ kazançlar›
-Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kâr›
Geçmiﬂ y›llar kâr/zararlar›
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
GEL‹R TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

2.698.230.382
(2.697.586.038)
17.545.280
3.651.458

2.700.428.326
(2.700.007.247)
16.627.498
3.685.561

21.841.082

20.734.138

(16.436.936)

(15.736.437)

NET ESAS FAAL‹YET KÂRI

5.404.146

4.997.701

Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman giderleri (-)

4.369.693
(71.382)
(186.858)

2.679.400
(748.971)
(752.728)

FAAL‹YET KÂRI

9.515.599

6.175.402

-

-

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR

9.515.599

6.175.402

Vergiler

(1.762.112)

(1.241.169)

NET DÖNEM KÂRI

7.753.487

4.934.233

-

-

GEL‹R TABLOSU
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Hizmet gelirleri (net)
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler (net)
BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI
Faaliyet giderleri (-)

Net parasal pozisyon kâr/zarar›

H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

Özsermaye

1 Ocak 2006 tarihi itibar›yla
Birleﬂme yeniden düzenleme etkisi
1 Ocak 2006 tarihi itibar›yla

Finansal

Karﬂ›l›kl›

Enflasyon

Varl›klar

‹ﬂtirak Sermaye

Düzeltmesi

De¤er Art›ﬂ

Geçmiﬂ Y›llar

Sermaye

Eliminasyonu

Farklar›

Yedekler

Fonu

Kâr/(Zararlar›)

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

10.000.000

-

11.389.558

-

1.654.066

4.151.160

27.194.784

Toplam

1.675.000

(9.162)

2.039.461

-

37.960

1.088.108

4.831.367

11.675.000

(9.162)

13.429.019

-

1.692.026

5.239.268

32.026.151

Birleﬂme konusu iﬂtirak sat›ﬂ›n›n
-

9.162

45.648

-

-

(18.111)

36.699

Kâr da¤›t›m›

yeniden düzenleme etkisi

-

-

-

-

-

(879.553)

(879.553)

Yedeklere transferler

-

-

-

4.337.020

-

(4.337.020)

-

-

-

-

-

(1.020.951)

-

(1.020.951)

-

-

-

-

-

4.934.233

4.934.233

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla

11.675.000

-

13.474.667

4.337.020

671.075

4.938.817

35.096.579

1 Ocak 2007 tarihi itibar›yla

11.675.000

-

13.474.667

4.337.020

671.075

4.938.817

35.096.579

-

-

-

4.934.233

-

(4.934.233)

-

18.325.000

-

(12.700.000)

(5.625.000)

-

-

-

-

-

-

426.804

-

-

426.804

(554.279)

-

(554.279)

Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ
fonundaki de¤iﬂim
Net dönem kâr›

Yedeklere transferler
Sermaye art›r›m›
(‹ç Kaynaklardan)
Sermayeye eklenecek iﬂtirak
hisseleri sat›ﬂ kazanc›
Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ
fonundaki de¤iﬂim
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000.000

-

774.667

4.073.057

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

116.796

7.753.487

7.753.487

7.758.071

42.722.591
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
NAK‹T AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] cinsinden ifade edilmiﬂtir)

‹ﬁLETME FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Net dönem kâr›

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

7.753.487

4.934.233

616.712
20.571
(80.070)
142.599
150.635
(142.268)
(294.000)
26.267
(632.896)
13.858
1.762.112

758.595
14.603
73.122
(137.418)
19.279
308.279
1.241.169

Net dönem kâr›n› iﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›m›na getirmek
için yap›lan düzeltmeler:
Maddi varl›klar›n amortisman›
Maddi olmayan varl›klar›n amortisman›
Maddi varl›k sat›ﬂ (kâr)/zarar›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ kâr›/zarar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k bedelsiz sermaye art›r›m›ndan elde edilen gelir
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k ertelenmiﬂ vergi etkisi
Menkul k›ymet gider/(gelir) tahakkuku,(net)
Kredi faiz gider reeskontu
Vergi karﬂ›l›¤›
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim öncesi faaliyetlerden elde
edilen nakit ak›m›
Ticari alacaklardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
Ticari borçlardaki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
Di¤er yükümlülüklerdeki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
Faaliyetlerden elde edilen nakit
Ödenen vergiler
Ödenen k›dem tazminat›
‹ﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Menkul k›ymetlerdeki de¤iﬂim (net)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k al›mlar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂlar›
Maddi varl›k al›mlar›
Maddi olmayan varl›k al›mlar›
Dönem içinde sat›lan maddi varl›klar (net)
Yat›r›m faaliyetlerinden elde edilen/(kullan›lan) nakit

9.337.007
32.525.813
(11.823)
12.373.307
(25.575.181)
812.957
29.462.080
(1.619.133)
(79.911)
27.763.036

7.211.862
(25.206.825)
158.605
(14.492.354)
38.066.812
155.212
5.893.312
(1.404.465)
(146.008)
4.342.839

(7.008.188)
(1.300.000)
3.580.417
(498.033)
(35.971)
104.088
(5.157.687)

(4.937.187)
(1.370.000)
17.421
(344.277)
(145.138)
20.235
(6.758.946)

F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Ödenen temettü
Al›nan krediler
Mali borçlardaki de¤iﬂim
Finansman faaliyetlerinde kullan›lan nakit

10.823.500
(12.192.000)
(1.368.500)

(879.553)
(8.303.940)
(9.183.493)

21.236.849
570.310
21.807.159

(11.599.600)
12.169.910
570.310

HAZIR DE⁄ERLERDEK‹ NET DE⁄‹ﬁ‹M
DÖNEM BAﬁI HAZIR DE⁄ERLER
DÖNEM SONU HAZIR DE⁄ERLER

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

1. ﬁ‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Yat›r›m Finansman A.ﬁ. ("ﬁirket"), 15 Ekim 1976 tarihinde ‹stanbul Ticaret Siciline tescil ve 25 Ekim 1976 tarih, 81 Say›l›
T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuﬂtur. ﬁirket’in unvan› 2 Nisan 1999 tarihli ve 4762 say›l› Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilerek Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ. olarak de¤iﬂmiﬂtir. ﬁirket'in amac›, Sermaye Piyasas›
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ﬁirket'in ana sözleﬂmesinde belirtilen sermaye piyasas› faaliyetlerinde
bulunmakt›r.
Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. Grubu’na ba¤l› ﬁirket’in ana orta¤› %95,78 oran›ndaki ortakl›k pay› ile Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›
A.ﬁ.’dir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla ﬁirket’in toplam 130 çal›ﬂan› bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006: ﬁirket 128 ve TSKB Menkul
De¤erler A.ﬁ. 4 olmak üzere toplam 132’dir).
ﬁirket faaliyetlerini ‹stanbul Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 4. Kat Etiler adresinde sürdürmektedir.
ﬁirket’in bilanço tarihleri itibar›yla sermaye yap›s› Not 23’te verilmiﬂtir.
Not 30’da detayl› olarak belirtildi¤i üzere ﬁirket, 29 Aral›k 2006 tarihinde TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile birleﬂmiﬂtir.
2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartlar›
ﬁirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe
ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” ile
kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›ﬂt›r. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. An›lan Tebli¤e de¤iﬂiklik getiren Seri: XI, No: 27 say›l› Tebli¤in 5. maddesi,
iﬂletmelerin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› (“UFRS”) uygulamalar›n›n Seri: XI, No 25 say›l› Tebli¤de öngörülen
düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤unu belirtmektedir.
‹liﬂikteki mali tablolar, yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde UFRS’ye göre haz›rlanm›ﬂ
olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara
uygun olarak sunulmuﬂtur.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun
mali tablo haz›rlayan ﬂirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n
gerekli olmad›¤›n› ilan etti¤i için bu tarihten itibaren Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde
Finansal Raporlama”ya göre finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu uygulamas›n› sona erdirmiﬂtir.
Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler Ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ﬁirket’in mali tablolar› önceki dönemle karﬂ›laﬂt›rmal›
haz›rlanmaktad›r. Mali tablolar›n kalemlerinin gösterimi veya s›n›fland›r›lmas› de¤iﬂti¤inde karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i sa¤lamak
amac›yla, önceki dönem mali tablolar› da buna uygun olarak yeniden s›n›fland›r›l›r.
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Netleﬂtirme/Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye
niyet olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› oldu¤u durumlarda net olarak
gösterilirler.
Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
ﬁirket cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama
Yorumlar› Komitesi (IFRIC) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiﬂ
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar› uygulam›ﬂt›r. Söz konusu yeni ve revize standartlar ile
yorumlar›n uygulanmas› ﬁirket’in muhasebe politikalar›n›, aﬂa¤›daki konularda etkilemiﬂtir:
•

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”

•

UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”
Bu standart mali tablo kullan›c›lar›na ﬁirket’in finansal araçlar›n›n önemini ve bahse konu finansal araçlardan kaynaklanan
risklerin niteli¤ini ve kapsam›n› de¤erlendirmelerine imkan veren aç›klamalar›n yap›lmas›n› gerektirir. Yeni aç›klamalar mali
tablolara dahil edilmiﬂtir. Standard›n finansal sonuçlar üzerinde bir etkisi bulunmamakla birlikte, gerekti¤inde geçmiﬂ
döneme ait karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler revize edilmiﬂtir.
UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
Bu de¤iﬂiklik, ﬁirket’in mali tablo kullan›c›lar›na ﬁirket sermayesinin yönetiminde ﬁirket’in hedefledi¤i amaçlar› ile kulland›¤›
politika ve uygulamalar› hakk›nda de¤erlendirme yapmalar›na imkan veren yeni aç›klamalar sunmas›n› gerektirir.
2007 tarihinde yürürlü¤e giren ancak ﬁirket’in operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar, de¤iﬂiklikler ve yorumlar
Aﬂa¤›da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde veya söz konusu
tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için zorunlu oldu¤u halde ﬁirket’in faaliyetleri ile ilgili de¤ildir:
•
•
•
•
•

UFRS 4, “Sigorta Sözleﬂmeleri”,
UFRYK 7, “UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard› Çerçevesinde Düzeltme Yaklaﬂ›m›n›n
Uygulanmas›”,
UFRYK 8, “UFRS 2 Standard›n›n Kapsam›”,
UFRYK 9, “Sakl› Türevlerin Yeniden De¤erlendirilmesi”,
UFRYK 10, “Ara Dönem Finansal Raporlama ve De¤er Düﬂüklü¤ü”.

Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulanmas› benimsenmemiﬂ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
de¤iﬂiklikler ve yorumlar
Aﬂa¤›daki Standartlar ve Yorumlar bu mali tablolar›n onaylanma tarihinde yay›nlanm›ﬂ ancak yürürlü¤e girmemiﬂtir:
•

UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler”
1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.
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•

UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaﬂmalar›”
1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 13, “Müﬂteri Ba¤l›l›k Programlar›”
1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 14, “UMS 19-Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan
Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimleri”
1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerlidir.

ﬁirket yöneticileri, yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde ﬁirket’in mali tablolar› üzerinde
önemli bir etki yaratmayaca¤›n› düﬂünmektedir.
3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli de¤erleme ilkeleri aﬂa¤›daki gibidir:
a. Has›lat:
Dönem içerisinde ﬁirket’in ola¤an faaliyetlerinden elde etti¤i ekonomik faydan›n brüt tutar›n› göstermektedir.
Faiz Geliri ve Gideri:
Faiz gelir ve giderleri, faiz içeren bütün finansal enstrümanlar üzerinden etkin faiz yöntemi kullan›larak tahakkuk esas›na
göre muhasebeleﬂtirilmektedir. Faiz geliri, sabit getirili menkul k›ymetlerin üzerindeki kazan›lan kuponlar›n›, hazine
bonolar›n›n tahakkuk etmiﬂ iskonto ve primlerini ve di¤er iskonto edilmiﬂ araçlar› kapsar.
Komisyon Geliri ve Gideri:
Komisyon ve ücret gelirleri ve giderleri hizmet gerçekleﬂti¤i veya ödeme yap›ld›¤› esnada gelir ve gider olarak kaydedilirler.
b. Stoklar
Bulunmamaktad›r.
c. Maddi Varl›klar:
Maddi duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçl› ya da halihaz›rda belirlenmemiﬂ olan di¤er amaçlar do¤rultusunda inﬂa edilme aﬂamas›ndaki
varl›klar, maliyet de¤erlerinden varsa de¤er düﬂüklü¤ü kayb› düﬂülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir.
Kullan›ma ve sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda, borçlanma
maliyetleri ﬁirket’in ilgili muhasebe politikas› uyar›nca aktifleﬂtirilir. Bu tür varl›klar, di¤er sabit varl›klar için kullan›lan
amortisman yönteminde oldu¤u gibi, kullan›ma haz›r olduklar›nda amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›ﬂ›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet tutarlar›, beklenen faydal› ömürlerine göre
do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür, kal›nt› de¤er ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤iﬂiklik varsa
ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Finansal kiralama ile al›nan varl›klar, beklenen faydal› ömrü ile söz konusu kiralama süresinden k›sa olan› ile sahip olunan
maddi duran varl›klarla ayn› ﬂekilde amortismana tabi tutulur.
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Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n hizmetten al›nmas› sonucu oluﬂan kazanç veya
kay›p sat›ﬂ has›lat› ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
d. Finansal Kiralama ‹ﬂlemleri:
Kiralama-Kirac› Durumunda ﬁirket
Mülkiyete ait risk ve kazan›mlar›n önemli bir k›sm›n›n kirac›ya ait oldu¤u kiralama iﬂlemleri, finansal kiralama olarak
s›n›fland›r›l›rken di¤er kiralamalar faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r.
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, kiralama tarihindeki varl›¤›n makul de¤eri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinden düﬂük olan› kullan›larak aktifleﬂtirilir. Kiralayana karﬂ› olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü
olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlü¤ündeki azal›ﬂ› sa¤layan ana
para ödemesi olarak ayr›l›r ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmas›n›
sa¤lar. Finansal giderler, ﬁirket’in yukar›da ayr›nt›lar›na yer verilen genel borçlanma politikas› kapsam›nda finansman
giderlerinin aktifleﬂtirilen k›sm› haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamalar› için yap›lan ödemeler (kiralayandan kira iﬂleminin gerçekleﬂebilmesi için al›nan veya al›nacak olan
teﬂvikler de kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile
gelir tablosuna kaydedilir.
.
e. Maddi Olmayan Varl›klar:
ﬁerefiye
ﬁerefiye, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n/iﬂtirakin tan›mlanabilen net varl›klar›ndaki ﬁirket pay›n›n gerçe¤e uygun de¤erinin sat›n
alma maliyetini aﬂan tutar› olarak ifade edilir. ‹ﬂtiraklerin al›m›ndan elde edilen ﬂerefiye tutar› “‹ﬂtirakler” hesab›na dahil edilir
ve genel bakiyenin bir k›sm› olarak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur. Ayr› olarak muhasebeleﬂtirilen ﬂerefiye tutar› için
her y›l de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›l›r ve maliyetinden birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar›n›n düﬂülmesiyle gösterilir.
ﬁerefiyedeki de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› iptal edilmez. ‹ﬂletmenin elden ç›kar›lmas› sonucu oluﬂan kazanç veya kay›plar
sat›lan iﬂletmeyle iliﬂkili olan ﬂerefiyenin defter de¤erini de içerir.
De¤er düﬂüklü¤ü testi için ﬂerefiye nakit yaratan birimlere da¤›t›l›r. Da¤›t›mlar, ﬂerefiyenin oluﬂtu¤u iﬂletme birleﬂmelerinden
fayda sa¤lamas› beklenen nakit yaratan birimlere ya da nakit yaratan birim gruplar›na yap›l›r.
Sat›n Al›nan Maddi Olmayan Varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten
sonraki tutar›yla gösterilirler. Bu varl›klar beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas›
etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de¤iﬂiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Ticari Markalar ve Lisanslar
Sat›n al›nan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanlar›n s›n›rl› faydal› ömürleri
bulunmaktad›r ve maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortismanlar düﬂüldükten sonraki tutar›yla gösterilirler. Sat›n al›nan ticari
markalar ve lisanslar, beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yönetimi kullan›larak amortismana tabi
tutulurlar (15 y›l).
Bilgisayar Yaz›l›m›
Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›, sat›n al›m› s›ras›nda ve sat›n almadan kullan›ma haz›r olana kadar geçen sürede oluﬂan
maliyetler üzerinden aktifleﬂtirilir. Söz konusu maliyetler, faydal› ömürlerine göre (5 y›l) amortismana tabi tutulur.
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‹ﬂletme Birleﬂmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varl›klar
‹ﬂletme birleﬂmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›k tan›m›n› karﬂ›lamas› ve
gerçe¤e uygun de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilmesi durumunda ﬂerefiye tutar›ndan ayr› olarak tan›mlan›r ve
muhasebeleﬂtirilir. Bu tür maddi olmayan duran varl›klar›n maliyeti, sat›n alma tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eridir.
‹ﬂletme birleﬂmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan varl›klar baﬂlang›ç muhasebeleﬂtirmesi sonras›nda ayr› olarak sat›n
al›nan maddi olmayan varl›klar gibi maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten
sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
f. Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü:
ﬁerefiye gibi s›n›rs›z ömrü olan varl›klar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varl›klar için her y›l de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. ‹tfaya
tabi olan varl›klar için ise defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum ya da olaylar›n ortaya ç›kmas›
halinde de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazan›labilir tutar›n› aﬂmas› durumunda de¤er
düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er
veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit
ak›mlar›n›n oldu¤u en düﬂük seviyede gruplan›r (nakit üreten birimler). ﬁerefiye haricinde de¤er düﬂüklü¤üne tabi olan
finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er düﬂüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir.
g. Borçlanma Maliyetleri:
Tüm finansman giderleri oluﬂtuklar› dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
h. Finansal Araçlar:
Finansal Varl›klar
Finansal yat›r›mlar, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan ve gerçe¤e uygun de¤erinden kay›tlara al›nan
finansal varl›klar haricinde, gerçe¤e uygun piyasa de¤erinden al›m iﬂlemiyle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen harcamalar
düﬂüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleﬂtirilir. Yat›r›mlar, yat›r›m araçlar›n›n ilgili piyasa taraf›ndan belirlenen
süreye uygun olarak teslimat› koﬂulunu taﬂ›yan bir kontrata ba¤l› olan iﬂlem tarihinde kay›tlara al›n›r veya kay›tlardan
ç›kar›l›r.
Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yat›r›mlar”, “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r.
Finansal araçlar›n normal yoldan al›m sat›m› teslim tarihi (“settlement date”) esas al›narak muhasebeleﬂtirilmektedir. Teslim
tarihi, bir varl›¤›n ﬁirket’e teslim edildi¤i veya ﬁirket taraf›ndan teslim edildi¤i tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varl›¤›n
iﬂletme taraf›ndan elde edildi¤i tarihte muhasebeleﬂtirilmesini, ve (b) varl›¤›n iﬂletme taraf›ndan teslim edildi¤i tarih
itibar›yla bilanço d›ﬂ› b›rak›lmas›n› ve yine ayn› tarih itibar›yla elden ç›karma kazanç ya da kayb›n›n muhasebeleﬂtirilmesini
gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanmas› durumunda, iﬂletme, teslim ald›¤› varl›klarda oldu¤u gibi, ticari iﬂlem
tarihi ve teslim tarihi aras›ndaki dönem boyunca varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen de¤iﬂimleri
muhasebeleﬂtirir.
Etkin Faiz Yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varl›¤›n itfa edilmiﬂ maliyet ile de¤erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliﬂkili oldu¤u döneme
da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda daha k›sa bir
zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam›n›n, ilgili finansal varl›¤›n tam olarak net bugünkü de¤erine
indirgeyen orand›r.
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Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad›r.
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr Veya Zarara Yans›t›lan Finansal Varl›klar
Gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar; al›m-sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klard›r.
Bir finansal varl›k k›sa vadede elden ç›kar›lmas› amac›yla edinildi¤i zaman söz konusu kategoride s›n›fland›r›l›r. Finansal riske
karﬂ› etkili bir koruma arac› olarak belirlenmemiﬂ olan türev ürünleri teﬂkil eden bahse konu finansal varl›klar da gerçe¤e
uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu kategoride yeralan varl›klar, dönen
varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar.
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl›k olmayan veya (b) al›m sat›m amaçl›
finansal varl›k olmayan finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara al›nd›ktan sonra
güvenilir bir ﬂekilde ölçülebiliyor olmas› koﬂuluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri
güvenilir bir ﬂekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul k›ymetler maliyet de¤eriyle gösterilmektedir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliﬂkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl›klar›n
makul de¤erinde meydana gelen de¤iﬂiklikler özkaynak hesaplar› içinde gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya
de¤er düﬂüklü¤ü olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat›lmaya
haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar›na yönelik yat›r›mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleﬂtirilen de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›klar›, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat›lmaya haz›r olarak
s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar› gelir tablosunda iptal edilebilir.
Krediler ve Alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iﬂlem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride
s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü
düﬂülerek gösterilir.
Finansal Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›,
her bilanço tarihinde de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›klar›na iliﬂkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye
tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz
konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar›
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na iliﬂkin tarafs›z bir göstergenin
bulunmas› durumunda de¤er düﬂüklü¤ü zarar› oluﬂur. Kredi ve alacaklar için de¤er düﬂüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen
tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter
de¤eri aras›ndaki farkt›r.
Bir karﬂ›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda,
de¤er düﬂüklü¤ü do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düﬂülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi durumunda
söz konusu tutar karﬂ›l›k hesab›ndan düﬂülerek silinir. Karﬂ›l›k hesab›ndaki de¤iﬂimler gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar›, de¤er düﬂüklü¤ünün iptal edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düﬂüklü¤ü hiçbir zaman muhasabeleﬂtirilmemiﬂ
olmas› durumunda ulaﬂaca¤› itfa edilmiﬂ maliyet tutar›n› aﬂmayacak ﬂekilde gelir tablosunda iptal edilir.
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Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde de¤er düﬂüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›ﬂ, do¤rudan
özkaynaklarda muhasebeleﬂtirilir.
Finansal Yükümlülükler
ﬁirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar›, sözleﬂmeye ba¤l› düzenlemelere, finansal bir yükümlülü¤ün ve
özkayna¤a dayal› bir arac›n tan›mlanma esas›na göre s›n›fland›r›l›r. ﬁirket’in tüm borçlar› düﬂüldükten sonra kalan
varl›klar›ndaki hakk› temsil eden sözleﬂme özkayna¤a dayal› finansal araçt›r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna¤a
dayal› finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Finansal yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler veya di¤er finansal
yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.
Di¤er Finansal Yükümlülükler
ﬁirket’in finansal yükümlülükleri di¤er finansal yükümlülükler tan›m› alt›nda izlenmektedir.
Di¤er finansal yükümlülükler baﬂlang›çta iﬂlem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilir.
Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz
yöntemi kullan›larak itfa edilmiﬂ maliyet bedelinden muhasebeleﬂtirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmiﬂ maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliﬂkili oldu¤u
döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› halinde daha
k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün net
bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.
›. ‹ﬂletme Birleﬂmeleri:
ﬁirket’in, %91,79 oran›ndaki hissesi Türkiye Sînai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’ye ait olan TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 451’inci ve di¤er hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci madde hükümleri uyar›nca tasfiyesiz
infisah yolu ile vergisiz olarak tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerin ﬁirket’e devri yoluyla birleﬂmiﬂ bulunmaktad›r.
Not 30’da detayl› olarak belirtildi¤i gibi; ﬁirket ve TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. faaliyetlerinin baﬂ›ndan beri Türkiye Sinai
Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’nin ortak kontrolü alt›nda olup birleﬂme menfaatlerin birleﬂtirilmesi metodu ile muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
i. Kur De¤iﬂiminin Etkileri:
ﬁirket’in yasal kay›tlar›nda, yabanc› para cinsinden (YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri) muhasebeleﬂtirilen iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki
kurlar kullan›larak YTL’ye çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullan›larak YTL’ye çevrilmiﬂtir. Bu çevrimden ve dövizli iﬂlemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar›/zararlar›
gelir tablosunda yer almaktad›r.
j. Hisse Baﬂ›na Kazanç:
Hisse baﬂ›na kazanç/zarar miktar›, dönem kâr/zarar›n›n ﬁirket hisselerinin dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama pay adedine
bölünmesiyle hesaplan›r.
Türkiye’de ﬂirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmiﬂ y›l karlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile
artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmiﬂ hisse gibi
de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n
geçmiﬂe dönük etkileri de dikkate al›narak bulunmuﬂtur.
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k. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem kâr›na iliﬂkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmiﬂ finansal bilgilerin kamuya
aç›klanmas›ndan sonra ortaya ç›km›ﬂ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki
tüm olaylar› kapsar.
ﬁirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda mali tablolara al›nan tutarlar› bu
yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltir.
l. Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar:
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z›mni yükümlülü¤ün bulunmas›; yükümlülü¤ün yerine getirilmesi
için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir
biçimde tahmin edilebiliyor olmas› durumlar›na karﬂ›l›k mali tablolarda yer almaktad›r.
Karﬂ›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliﬂkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla
yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r.
Karﬂ›l›¤›n, mevcut yükümlülü¤ün karﬂ›lanmas› için gerekli tahmini nakit ak›mlar›n› kullanarak ölçülmesi durumunda söz
konusu karﬂ›l›¤›n defter de¤eri, ilgili nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erine eﬂittir.
Karﬂ›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da tamam›n›n üçüncü taraflarca karﬂ›lanmas›n›n
beklendi¤i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas› ve güvenilir bir
ﬂekilde ölçülmesi halinde varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir.
m. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklik ve Hatalar:
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak
uygulan›r ve önceki dönem mali tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme
iliﬂkin ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de
gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan›r.
n. ‹liﬂkili Taraflar:
Ekteki mali tablolarda, Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klar, iliﬂkili taraflar (“‹liﬂkili
Taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmiﬂlerdir.
o. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›:
ﬁirket sadece Türkiye’de ve sermaye piyasas› ve menkul k›ymet iﬂlemlerinde faaliyet gösterdi¤inden, bölümlere göre
raporlamay› gerektirecek herhangi bir farkl› faaliyet alan› ve farkl› co¤rafi bölge bulunmamaktad›r.
ö. ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri:
Bulunmamaktad›r.
p. Durdurulan Faaliyetler:
Bulunmamaktad›r.
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r. Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›:
Bulunmamaktad›r.
s. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Bulunmamaktad›r.
ﬂ. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, ilgili dönemin vergisi ile ertelenmiﬂ vergilerdeki de¤iﬂimi içermektedir.
Cari Vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan
kalemleri hariç tutmas› nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farkl›l›k gösterir. ﬁirket’in cari vergi yükümlülü¤ü
bilanço tarihi itibar›yla yasallaﬂm›ﬂ ya da önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ Vergi
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi
matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ
vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r. Bahse konu
varl›k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zarar› etkilemeyen iﬂleme iliﬂkin geçici fark, ﬂerefiye veya di¤er varl›k ve
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan (iﬂletme birleﬂmeleri d›ﬂ›nda) kaynaklan›yorsa muhasebeleﬂtirilmez.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri, ﬁirket’in geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu
fark›n ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar ve iﬂ
ortakl›klar›ndaki paylar ile iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile
iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli
kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ve gelecekte ilgili farklar›n ortadan
kalkmas›n›n muhtemel olmas› ﬂartlar›yla hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bilanço tarihi itibar›yla gözden geçirilir. Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri,
bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel
olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleﬂece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirilece¤i dönemde
geçerli olmas› beklenen ve bilanço tarihi itibar›yla yasallaﬂm›ﬂ veya önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oranlar› (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, ﬁirket’in bilanço
tarihi itibar›yla varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanmas› ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i
yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir
hakk›n olmas› veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle
iliﬂkilendirilmesi ya da ﬁirket’in cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini netleﬂtirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas› durumunda
mahsup edilir.
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Dönem Cari ve Ertelenmiﬂ Vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleﬂtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliﬂkin ertelenmiﬂ
vergi de do¤rudan özkaynakta muhasebeleﬂtirilir) ile iliﬂkilendirilen ya da iﬂletme birleﬂmelerinin ilk kayda al›m›ndan
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiﬂ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak
muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme birleﬂmelerinde, ﬂerefiye hesaplanmas›nda ya da sat›n alan›n, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n
tan›mlanabilen varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› borçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde elde etti¤i pay›n sat›n al›m maliyetini
aﬂan k›sm›n›n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
t. Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri hükümlerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iﬂten ç›kar›lma
durumunda ödenmektedir. Güncellenmiﬂ olan UMS 19 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar Standard› (“UMS 19”) uyar›nca söz
konusu türdeki ödemeler tan›mlanm›ﬂ emeklilik fayda planlar› olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleﬂtirilen k›dem
tazminat› yükümlülü¤ü, tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n net bugünkü
de¤erine göre hesaplanm›ﬂ ve mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
u. Emeklilik Planlar›:
Bulunmamaktad›r.
ü. Tar›msal Faaliyetler:
Bulunmamaktad›r.
v. Nakit Ak›m Tablosu:
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde
s›n›fland›r›larak raporlan›r.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›, ﬁirket’in sermaye piyasas› ve menkul k›ymet iﬂlemleri ile ilgili faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, ﬁirket’in yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve
elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, ﬁirket’in finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.
Haz›r de¤erler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen
nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iﬂikli¤i riskini taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli
yat›r›mlard›r.
y. Sermaye ve Temettüler:
Adi hisseler, özsermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmiﬂ
kârdan indirilerek kaydedilir.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

z. Sat›m ve Geri Al›m Anlaﬂmalar›:
Geri almak kayd›yla sat›lan menkul k›ymetler (“repo”), finansal tablolara yans›t›l›r ve karﬂ› tarafa olan yükümlülük,
müﬂterilere borçlar hesab›na kaydedilir. Geri satmak kayd›yla al›nan menkul k›ymetler (“ters repo”), sat›ﬂ ve geri al›ﬂ fiyat›
aras›ndaki fark›n iç iskonto oran› yöntemine göre döneme isabet eden k›sm›n›n ters repolar›n maliyetine eklenmesi suretiyle
haz›r de¤erler hesab›na ters repo alacaklar› olarak kaydedilir.
4. HAZIR DE⁄ERLER
31 Aral›k
2007
YTL
91.196
356.678
21.359.285
21.807.159

Kasa
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat

Vadeli mevduat:
Para Cinsi
YTL

Ortalama Faiz
%18,23

Oran› Ortalama Vadesi
03.01.2008-01.04.2008

31 Aral›k
2006
YTL
33.999
536.311
570.310

31 Aral›k
2007
YTL
21.359.285
21.359.285

5. MENKUL KIYMETLER (NET)

31 Aral›k
2007
YTL
24.456.999
8.460.532
32.917.531

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

31 Aral›k
2006
YTL
16.815.915
10.458.423
27.274.338

ﬁirket’in faaliyeti gere¤i menkul k›ymetler cüzdan›nda bulunan finansal varl›klar, al›m sat›m amaçl› elde tutulan finansal
varl›klar olup, makul de¤erleri ile de¤erlenmiﬂlerdir. Makul de¤er 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla ‹MKB’de bekleyen güncel
emirler aras›ndaki en iyi al›ﬂ emirlerini, bunlar›n bulunmamas› durumunda ise gerçekleﬂen en yak›n zamanl› iﬂlemin fiyat›n›
ifade etmektedir.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara
yans›t›lan finansal varl›klar
Hisse senetleri
Devlet tahvili
Hazine bonolar›
Yat›r›m fonlar›
Yabanc› menkul k›ymetler

Maliyet
YTL
783.745
20.815.239
854.253
470.016
461.391
23.384.644

31 Aral›k 2007
Makul
De¤eri
YTL
713.028
21.757.482
856.627
732.164
397.698
24.456.999

Kay›tl›
De¤eri
YTL
713.028
21.757.482
856.627
732.164
397.698
24.456.999
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara
yans›t›lan finansal varl›klar
Hisse senetleri
Devlet tahvili
Hazine bonolar›
Yat›r›m fonlar›

Maliyet
YTL
685.217
14.327.497
1.051.046
312.696
16.376.456

31 Aral›k 2006
Makul
De¤eri
YTL
614.874
14.657.153
1.082.750
461.138
16.815.915

Kay›tl›
De¤eri
YTL
614.874
14.657.153
1.082.750
461.138
16.815.915

Bilanço tarihi itibar›yla teminatta bulunan gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar›n detay›
aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Nominal
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

3.300.000
4.500.000

3.137.318
3.642.305

3.201.801
4.065.400

2.800.004
1.050.000
365.000
12.015.004

2.423.044
894.390
323.700
10.420.757

2.664.104
965.181
341.016
11.237.502

Nominal
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

31 Aral›k 2007
YTL
Maliyet
Kay›tl› De¤eri

31 Aral›k 2006
YTL
Maliyet
Kay›tl› De¤eri

2.900.000
1.500.000

2.862.841
1.133.975

2.892.130
1.186.700

2.377.158
350.000
500.000
250.000
7.877.158

2.056.025
305.435
440.390
228.880
7.027.546

2.238.450
331.377
473.395
247.679
7.369.731
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

%

Turquoise Investment Fund, Lüxemburg (**)
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.
‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.(**)
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.
Terme Metal San. Tic. A.ﬁ.
TSKB Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.
TSKB Gayrimenkul De¤erleme A.ﬁ.
Yifaﬂ Yeﬂilyurt Tekstil San. Ve Tic. A.ﬁ.
TOPLAM

18,4
4,90
1,80
0,94
0,20
0,00
0,23

Finansal varl›klar de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› (-) (*)

31 Aral›k
2007
YTL
1.527.200
849.891
4.583.440
931.948
1.500.000
1
159.987
9.552.467

%
20,02
18,4
5,00
1,80
0,94
0,20
0,00
0,23

31 Aral›k
2006
YTL
3.525.345
1.582.400
567.237
4.583.440
931.948
200.000
1
159.987
11.550.358

(1.091.935)

(1.091.935)

8.460.532

10.458.423

(*) De¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›, Terme Metal San. Tic. A.ﬁ. ve Yifaﬂ Yeﬂilyurt Tekstil San. ve Tic. A.ﬁ.’deki iﬂtiraklere iliﬂkin olarak
ayr›lm›ﬂt›r.
(**) Cari dönemde ﬁirket’in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar hesab›nda takip etti¤i ‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.’nin hisselerinin
%0,1’lik k›sm› ile Turquoise Investment Fund, Lüxemburg hisselerinin tamam› sat›lm›ﬂ olup, söz konusu varl›klar 2 y›ldan
uzun süredir elde tutuldu¤u için sat›ﬂ kâr›n›n %75’i kâr yedekleri olarak özsermaye alt›nda takip edilmektedir.
6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET)
Para
birimi
YTL
USD

A¤›rl›kl› ortalama
etkin faiz oran›
%16,95
%5,49

Kullan›m
Tarihi
28 Aral›k 2007
27 Aral›k 2007

Geri ödeme
Tarihi
28 Ocak 2008
5 Ocak 2009

31 Aral›k 2007
K›sa vadeli
Uzun vadeli
5.009.417
5.827.941
5.009.417
5.827.941

31 Aral›k 2006 itibar›yla ﬁirket’in finansal borcu bulunmamaktad›r.
Finansal borçlar›n vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 y›l içerisinde ödenecek
1-2 y›l içerisinde ödenecek

Her iki kredi de teminats›zd›r.

31 Aral›k
2007

31 Aral›k
2006

5.009.417
5.827.941
10.837.358

-
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (NET)
K›sa vadeli:

Ticari alacaklar:
Gerçekleﬂen hisse senedi al›ﬂlar› ile ilgili müﬂterilerden alacaklar (*)
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.’den alacaklar
Gerçekleﬂen hazine bonosu al›ﬂlar› ile ilgili müﬂterilerden alacaklar
Kredili menkul k›ymet müﬂterilerinden alacaklar
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB) iﬂlemleri ile ilgili alacaklar
Müﬂterilerden di¤er alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er ticari alacaklar

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

20.710.010
3.014.646
962.880
14.200.574
5.311.740
80.589
81.852
32.575
44.394.866

52.105.430
4.777.454
17.105.162
2.801.454
76.955
50.526
3.698
76.920.679

(*) 28 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerinde ﬁirket’in müﬂterilerine yapm›ﬂ oldu¤u hisse senedi iﬂlemlerinden dolay› menkul k›ymet
müﬂterilerinden olan alacaklar› içermektedir.

Ticari borçlar:
Gerçekleﬂen hisse senedi sat›ﬂlar› nedeniyle müﬂterilere borçlar (*)
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.’ye borçlar
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB) ‹ﬂlemleri ile ‹lgili borçlar
Portföyden yap›lan repo iﬂlemleri
Müﬂterilere döviz borçlar›
T.C. Merkez Bankas›’na Borçlar (**)
Müﬂterilere di¤er borçlar
Komisyon iadeleri

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

23.727.529
4.946.960
10.160.508
3.048.272
1.429.320
1.178.935
12.985
44.504.509

48.406.808
3.766.860
2.491.353
7.302.247
1.774.826
5.200.179
1.130.184
7.233
70.079.690

(*) 28 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerinde ﬁirket’in müﬂterilerine yapm›ﬂ oldu¤u hisse senedi iﬂlemlerinden dolay› menkul k›ymet
müﬂterilerine olan borçlar› içermektedir.
(**) ﬁirket’in 28 Aral›k 2007 tarihinde kat›lm›ﬂ oldu¤u Hazine ihalesi sonucunda gerçekleﬂen ve 2 Ocak 2008 valörlü hazine
bonosu al›ﬂ iﬂlemleri ile ilgili müﬂterilerinden olan alacaklar› içermektedir. (ﬁirket’in 28 Aral›k 2006 tarihinde kat›lm›ﬂ
oldu¤u Hazine ihalesi sonucunda gerçekleﬂen ve 4 Ocak 2007 valörlü hazine bonosu al›ﬂ iﬂlemleri ile ilgili müﬂterilerinden
olan alacaklar› içermektedir.)
8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla finansal kiralama alacak ve borcu bulunmamaktad›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

9. ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)

‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Fonu Alacaklar›
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. (*)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

336.006
10.163
346.169

306.012
28.334
334.346

(*) Performans ve yönetim komisyonu alacaklar›ndan oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde iliﬂkili taraflardan al›nan hizmetler aﬂa¤›daki gibidir:

‹liﬂkili ﬂirketlerden hizmet al›ﬂlar›
Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.
(teminat mektubu komisyonu)

2007
YTL

2006
YTL

148

1.198

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde iliﬂkili taraflara verilen hizmetler aﬂa¤›daki gibidir:

Yat›r›m Finansman Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. (*)
Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas› A.ﬁ. (**)
Yat›r›m Finansman Yat›r›m Fonlar› (***)

2007
YTL

2006
YTL

237.238
302.860
3.935.394
4.475.492

206.331
106.834
4.119.793
4.432.958

(*)
Yönetim komisyonu, kurtaj ve kira gelirlerinden oluﬂmaktad›r.
(**) Acental›k ve yat›r›m fonlar› komisyonundan oluﬂmaktad›r.
(***) Yat›r›m fonlar› komisyonundan oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve hizmetler aﬂa¤›daki
gibidir:

Üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve ücretler

2007
YTL

2006
YTL

1.355.735
1.355.735

977.511
977.511

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri (7 kiﬂi), Denetim Kurulu üyeleri (3 kiﬂi), genel müdür yard›mc›lar› (3 kiﬂi) ve
genel müdür olmak üzere toplam 14 kiﬂiden oluﬂmaktad›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

10. D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR (NET)

Di¤er alacaklar
K›sa vadeli
Borsa Para Piyasas› iﬂlemleri ile ilgili alacaklar

31 Aral›k
2007
YTL
79.000

31 Aral›k
2006
YTL
13.740.000

31 Aral›k
2007
YTL
3.248.000

31 Aral›k
2006
YTL
15.440.000

31 Aral›k
2007
YTL
1.804.261
38.948
1.843.209

31 Aral›k
2006
YTL
861.982
168.270
1.030.252

3
3

3
3

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla uzun vadeli di¤er alacaklar bulunmamaktad›r.

Di¤er finansal yükümlülükler
K›sa vadeli
Müﬂterilere Borsa Para Piyasas› (BPP) iﬂlemleri ile ilgili borçlar

Di¤er yükümlükler
K›sa vadeli
Ödenecek vergi ve harçlar
Di¤er tahakkuk ve yükümlülükler
Uzun vadeli
Stopaj Karﬂ›l›¤›

11. CANLI VARLIKLAR (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla canl› varl›k bulunmamaktad›r.
12. STOKLAR (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla stok bulunmamaktad›r.
13. DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹ (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri alacaklar› ve hak ediﬂ bedelleri
bulunmamaktad›r.
14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (NET)
Ertelenmiﬂ Vergi
ﬁirket, vergiye esas yasal mali tablolar› ile ekli UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifini muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar
genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile ekli UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan mali tablolarda farkl›
dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
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YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir)

Ertelenmiﬂ vergiye ve kurumsal vergiye baz teﬂkil eden kalemler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Ertelenmiﬂ vergi oran› %20’dir (2006: %20).

Ertelenmiﬂ vergiye baz teﬂkil eden zamanlama farkl›l›klar›:
Maddi ve maddi olmayan varl›klar ekonomik ömür farklar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de¤erleme farklar›
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

(310.114)
(690.517)
183.357
(215.721)
(1.032.995)

(245.665)
(619.793)
525.340
78.021
(73.122)
(335.219)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

(62.023)
(138.103)
36.671
(43.144)
(206.599)

(49.133)
(123.959)
26.267
15.605
(14.624)
(145.844)

2007
YTL

2006
YTL

(145.844)

(178.363)

(60.755)
(206.599)

59.455
26.267
(53.203)
(145.844)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

46.499
3.048.272
3.094.771

3.876
28.376
1.774.826
1.807.078

Ertelenmiﬂ vergi (aktifleri)/pasifleri:

Maddi ve maddi olmayan varl›klar ekonomik ömür farklar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de¤erleme farklar›
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

Ertelenmiﬂ vergi (aktifi)/pasifi hareketleri:
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Vergi oran›n›n düﬂmesine ba¤l› olarak ertelenmiﬂ vergi
hesab›n›n aç›l›ﬂ bakiyesindeki azal›ﬂ
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler de¤erleme farklar›
Ertelenmiﬂ vergi geliri (not 39)
31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi
15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er cari ve dönen varl›klar
Verilen avanslar
Peﬂin ödenen giderler
Di¤er (*)

(*) ﬁirket’in müﬂterileri ad›na yapt›¤› plasman tutar›ndan oluﬂmakta olup, ayr›ca ekli mali tablolarda ticari borçlarda
müﬂterilere döviz borçlar› içerisinde gösterilmektedir.
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16. F‹NANSAL VARLIKLAR (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla finansal varl›k bulunmamaktad›r.
17. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER (NET)
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.
18. MADD‹ VARLIKLAR (NET)

Taﬂ›tlar
YTL

Döﬂeme ve
Demirbaﬂlar
YTL

Özel
Maliyetler
YTL

Toplam
YTL

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

439.119
55.398
(34.490)
460.027

4.813.656
256.723
(287.830)
4.782.549

3.656.677
32.156
3.688.833

8.909.452
344.277
(322.320)
8.931.409

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

460.027
108.784
(253.368)
315.443

4.782.549
158.520
(120.834)
4.820.235

3.688.833
230.729
3.919.562

8.931.409
498.033
(374.202)
9.055.240

Birikmiﬂ amortismanlar
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

220.766
84.033
(18.469)
286.330

3.833.988
327.848
(283.616)
3.878.220

2.834.067
346.714
3.180.781

6.888.821
758.595
(302.085)
7.345.331

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

286.330
60.523
(229.350)
117.503

3.878.220
284.429
(120.834)
4.041.815

3.180.781
271.760
3.452.541

7.345.331
616.712
(350.184)
7.611.859

218.353
173.697
197.940

979.668
904.329
778.420

822.610
508.052
467.021

2.020.631
1.586.078
1.443.381

31 Aral›k 2005 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2006 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2007 itibar›yla Net Defter De¤eri
ﬁirket’in kulland›¤› faydal› ömürler aﬂa¤›daki gibidir:
Taﬂ›tlar, döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler

5 y›l
5 y›l
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19. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET)
Haklar
YTL

Toplam
YTL

Maliyet de¤eri
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
Sat›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

153.631
145.138
(20.921)
277.848

153.631
145.138
(20.921)
277.848

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Al›mlar
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

277.848
35.971
313.819

277.848
35.971
313.819

Birikmiﬂ itfa paylar›
1 Ocak 2006 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
Sat›ﬂlar
31 Aral›k 2006 kapan›ﬂ bakiyesi

37.908
14.603
(20.921)
31.590

37.908
14.603
(20.921)
31.590

1 Ocak 2007 aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
31 Aral›k 2007 kapan›ﬂ bakiyesi

31.590
20.571
52.161

31.590
20.571
52.161

115.723
246.258
261.658

115.723
246.258
261.658

31 Aral›k 2005 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2006 itibar›yla Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2007 itibar›yla Net Defter De¤eri
Maddi olmayan varl›klar için kullan›lan faydal› ömürler 15 y›ld›r.
20. ALINAN AVANSLAR
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla al›nan avans bulunmamaktad›r.
21. EMEKL‹L‹K PLANLARI
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.
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22. BORÇ KARﬁILIKLARI

K›sa Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
Cari dönem kurumlar vergisi karﬂ›l›¤› (Not 39)
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›

Uzun vadeli
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

489.226
215.721
704.947

285.492
73.122
358.614

690.517
690.517

619.793
619.793

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, ﬁirket bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene ba¤l›
olmaks›z›n iﬂine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet
süresini dolduran ya da emeklilik yaﬂ›na gelmiﬂ (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yaﬂ) personeline k›dem tazminat› ödemesi
yapmak zorundad›r.
K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maaﬂ üzerinden hesaplanmaktad›r. 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyke k›dem tazminat› tavan› ayl›k 2.030,19 YTL’dir. (31 Aral›k 2006: 1.857,44 YTL).
UMS 19 (“Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”) yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün
muhasebeleﬂtirilmesini daha aç›k hale getirmiﬂtir:
•

Netinin reel iskonto oran›n› verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir.
Hesaplanan reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibar›yla bugünkü
de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r.

•

‹ste¤e ba¤l› iﬂten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, ﬁirket’e kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da
dikkate al›nmal›d›r.

ﬁirket’in elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, bugünkü de¤erlerinin
tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla, ﬁirket’in elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden
kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara
yans›t›lm›ﬂt›r. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, y›ll›k %5 enflasyon ve %11 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k
yaklaﬂ›k %5,71 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmiﬂtir (31 Aral›k 2006: k›dem tazminat› yükümlülü¤ü y›ll›k %5 enflasyon
ve %11 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k yaklaﬂ›k %5,71 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmiﬂtir). K›dem
tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, ﬁirket’in k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n hesaplanmas›nda 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren geçerli tavan olan 2.087,92 YTL göz önüne al›nm›ﬂt›r.

Dönem baﬂ› itibar›yla (1 Ocak)
Hizmet gideri
Faiz gideri
Ödenen k›dem tazminat›
Aktüeryal varsay›m de¤iﬂikli¤i etkisi
Dönem sonu itibar›yla (31 Aral›k)

2007
YTL

2006
YTL

619.793
115.218
35.417
(79.911)
690.517

903.219
102.909
49.553
(146.008)
(289.880)
619.793
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23. SERMAYE
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
Ad›
T. S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ. (*)
T. Ticaret Bankas› A.ﬁ.(*)
TSKB Gayr›menkul De¤erleme A.ﬁ. (**)
ﬁekerbank T.A.ﬁ
T.Garanti Bankas› A.ﬁ.
Yap› Kredi Bankas› A.ﬁ.
Arap Türk Bankas› A.ﬁ.
Anadolu Hayat Emeklilik A.ﬁ.
T. ‹mar Bankas› A.ﬁ. (**)
‹ﬂ Factoring Finansman Hizmetleri A.ﬁ.
‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.

31 Aral›k 2006

%

YTL

%

YTL

95,78
1,85
0,60
0,77
0,11
0,09
0,68
0,06
0,06
100.00

28.734.339
556.101
180.753
231.162
34.349
26.913
202.613
16.885
16.885
30.000.000

88,78
7,00
1,85
0,60
0,77
0,11
0,09
0,68
0,06
0,06
100.00

10.365.495
816.952
216.050
70.343
89.961
13.367
10.474
78.850
366
6.571
6.571
11.675.000

(*) 29 May›s 2007 tarihinde T. S›nai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ., %7 oran›ndaki T. Ticaret Bankas› A.ﬁ.’ye ait ﬂirket hisselerini
devralm›ﬂt›r.
(**) 8 Haziran 2007 tarihinde TSKB Gayrimenklul A.ﬁ., T. ‹mar Bankas› A.ﬁ.’ye ait ﬂirket hisselerini devralm›ﬂt›r.
ﬁirket, 7 A¤ustos 2007 tarihinde Ola¤anüstü Genel Kurul karar›yla 12.700.000 YTL özsermaye enflasyon düzeltme farklar›ndan
5.625.000 YTL ola¤anüstü yedeklerden olmak üzere toplam 18.325.000 YTL’yi sermayeye ilave etmiﬂ olup, bu karar 20 A¤ustos
2007 tarih 6877 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ettirilmiﬂtir.
ﬁirket’in sermayesi, ihraç edilmiﬂ ve her biri 1 YKr nominal de¤erde 3.000.000.000 adet hisseden meydana gelmektedir.
Hisselerin 856.522.484 adedi A Grubu, 471.083.461 adedi B Grubu, 428.248.394 adedi C Grubu, 393.995.718 adedi D Grubu,
419.743.092 adedi E Grubu, 430.406.851 adedi F Grubu hisselerden oluﬂmaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi A Grubu,
biri B Grubu, biri C Grubu, biri D Grubu ve ikisi E Grubu hisse sahipleri taraf›ndan gösterilen adaylar aras›ndan seçilir.
24. SERMAYE YEDEKLER‹
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla sermaye yedekleri aﬂa¤›daki gibidir:

Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

116.796
774.667
891.463

671.075
13.474.667
14.145.742
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25. KÂR YEDEKLER‹
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla kâr yedekleri aﬂa¤›daki gibidir:

Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Sermayeye eklenecek iﬂtirak hisseleri ve gayrimenkul sat›ﬂ kazançlar› (*)

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

847.688
2.798.565
426.804
4.073.057

600.976
3.736.044
4.337.020

(*) Cari dönemde ﬁirket’in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar hesab›nda takip etti¤i ‹ﬂ Portföy Yönetimi A.ﬁ.’nin hisselerinin
%0,1’lik k›sm› ile Turquoise Investment Fund, Lüxemburg hisselerinin tamam› sat›lm›ﬂ olup, söz konusu varl›klar 2 y›ldan
uzun süredir elde tutuldu¤u için sat›ﬂ kâr›n›n %75’i kâr yedekleri olarak özsermaye alt›nda takip edilmektedir.
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip
yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiﬂ mali tablolarda yer alan ödenmiﬂ sermayenin %20’sine eriﬂene
kadar, geçmiﬂ dönem ticari kâr›ndan y›ll›k %5 oran›nda ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve
temettülerden sonra, tüm nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r.
26. GEÇM‹ﬁ YILLAR KÂR/ZARARLARI
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla geçmiﬂ y›llar kâr/zararlar›nda bulunan 4.584 YTL Not 42’de detaylar› verildi¤i
üzere menfaatlerin birleﬂtirilmesi metodu ile muhasebeleﬂtirilen iﬂletme birleﬂmesi s›ras›nda oluﬂan iﬂtirak sermaye ve kâr
da¤›t›m› eliminasyonlar› nedeniyle oluﬂmuﬂtur.
27. YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla yabanc› paralar veya yabanc› paralarla temsil edilen alacak ve borçlar
aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

31 Aral›k 2007
Nakit de¤erler
Menkul k›ymetler
Di¤er cari ve dönen varl›klar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Net Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2006
Nakit de¤erler
Menkul k›ymetler
Di¤er cari ve dönen varl›klar
Ticari borçlar
Net Yabanc› Para Pozisyonu

ABD DOLARI

EURO

137.926
341.459
1.772.761
(5.003.813)
(1.772.761)

6.393
575.101
(575.101)

ABD DOLARI

EURO

282.372
88.777
881.790
(881.790)

4.106
289.161
(289.161)

Toplam
YTL
171.584
397.698
3.048.272
(5.827.941)
(3.048.272)
(5.258.659)
Toplam
YTL
404.504
124.785
1.774.826
(1.774.826)
529.289
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28. DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla devlet teﬂvik ve yard›m› bulunmamaktad›r.
29. KARﬁILIKLAR ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a. 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyla bilançoda yer almayan taahhütler aﬂa¤›daki gibidir:

SPK’ya verilen teminat mektuplar›
‹MKB’ye verilen teminat mektuplar›
Takasbank Borsa Para Piyasas›na verilen teminat mektuplar›
Di¤er teminat mektuplar›

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

901.776
7.190.130
20.000.000
3.620
28.095.526

901.776
7.190.130
20.000.000
3.620
28.095.526

b. 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyla aktif de¤erler üzerinde ipotek veya teminat bulunmamaktad›r.
Ancak, T.C. Merkez Bankas› nezdinde aç›k piyasa iﬂlemlerinde bulunmak için, Hisse Senetleri Piyasas›’nda iﬂlem
yapmak için, sermaye karﬂ›l›¤› olarak ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.’nde (‘Takasbank’) ve Vadeli ‹ﬂlem ve
Opsiyon Borsas›’nda (VOB) iﬂlem yapabilmek için aﬂa¤›da belirtilen tutarlarda devlet tahvili bloke edilmiﬂtir:

Nominal
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas› ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

3.300.000
4.500.000
2.800.004
1.050.000
365.000
12.015.004

Nominal
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
T.C. Merkez Bankas›
Hisse Senetleri Piyasas› ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ.
Sermaye Piyasas› Kurulu
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› (VOB)

2.900.000
1.500.000
2.377.158
350.000
500.000
250.000
7.877.158

31 Aral›k 2007
YTL
Maliyet
Kay›tl› De¤eri
3.137.318
3.642.305
2.423.044
894.390
323.700
10.420.757

3.201.801
4.065.400
2.664.104
965.181
341.016
11.237.502

31 Aral›k 2006
YTL
Maliyet
Kay›tl› De¤eri
2.862.841
1.133.975
2.056.025
305.435
440.390
228.880
7.027.546

2.892.130
1.186.700
2.238.450
331.377
473.395
247.679
7.369.731
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c. Bilanço tarihi itibar›yla ﬁirket’in müﬂterileri ad›na emanet tutulan menkul k›ymetler aﬂa¤›daki gibidir:

Hisse Senetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Yat›r›m Fonu Kat›lma Belgesi (adet)
VOB Vadeli ‹ﬂlem Aç›k K›sa/Uzun Pozisyon (adet)
Döviz Cinsi Bono
Özel Sektör Tahvili

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

148.451.652
352.034.354
49.602.850
1.269.729.262
6.319
13.160.435
5.000.000

152.367.079
292.889.108
30.723.651
748.404.308
6.330
17.588.031
5.000.000

30. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
ﬁirket’in 14 Temmuz 2006 tarih ve 746 no’lu yönetim kurulu karar›nda, TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ.’nin tüm hak, alacak, borç
ve yükümlülükleri ile ve tüzel kiﬂili¤i sona ermek sureti ile “ﬁirket” taraf›ndan devral›nmas› öngörülmüﬂtür. Devralman›n 30
Haziran 2006 tarihli bilançolar esas al›nmak sureti ile gerçekleﬂmesine karar verilmiﬂtir. ﬁirket, %91,79 oran›ndaki hissesi
Türkiye Sînai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’ye ait olan TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci ve di¤er
hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci madde hükümleri uyar›nca tasfiyesiz infisah yolu ile vergisiz olarak
tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ﬁirket’e devri yoluyla birleﬂmiﬂ bulunmaktad›r. Birleﬂme iﬂlemi, devir sözleﬂmesinin
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19 Aral›k 2006 tarih ve 6707 say›l› nüshas›nda ilan edilmesini müteakip 27 Aral›k 2006 tarihli
Genel Kurul karar› ile onaylanm›ﬂ ve ana sözleﬂme tadili 29 Aral›k 2006 tarihinde tescil edilerek, 8 Ocak 2007 tarih ve 6718
say›l› Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiﬂtir. Birleﬂmenin mali tablo üzerindeki etkileri ve muhasebeleﬂtirilmesi Not
42’de detayl› olarak verilmiﬂtir.
31. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
ﬁirket sadece Türkiye’de ve sermaye piyasas› ve menkul k›ymet iﬂlemlerinde faaliyet gösterdi¤inden bölümlere göre
raporlamay› gerektirecek herhangi bir farkl› faaliyet alan› ve farkl› co¤rafi bölge bulunmamaktad›r.
32. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Bulunmamaktad›r.
33. DURDURULAN FAAL‹YETLER
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla durdurulan faaliyetler bulunmamaktad›r.
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34. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Hisse senetleri ve geçici ilmuhaber sat›ﬂlar›
Di¤er özel kesim senet ve bono sat›ﬂlar›
Devlet tahvili sat›ﬂlar›
Hazine bonosu sat›ﬂlar›
Di¤er menkul k›ymet sat›ﬂlar›

Sat›ﬂlar›n Maliyeti (net)
Hisse senetleri ve geçici ilmuhaber maliyetleri
Di¤er özel kesim senet ve bono maliyetleri
Devlet tahvili maliyetleri
Hazine bonosu maliyetleri
Di¤er menkul k›ymet maliyetleri

Hizmet Gelirleri (net)
Arac›l›k komisyon gelirleri
Yat›r›m fonu yönetim ücretleri
Halka arz gelirleri
Portföy yönetim komisyon gelirleri
Komisyon ve Hizmet Giderleri (-)
Komisyon iadeleri

Esas faaliyetlerden di¤er gelirler (net)
Müﬂterilerden al›nan faiz gelirleri

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

4.502.539
9.345.488
1.396.092.332
68.047.140
1.220.242.883
2.698.230.382

16.076.669
10.854.335
1.268.945.016
188.742.312
1.215.809.994
2.700.428.326

(4.616.525)
(9.326.586)
(1.395.446.288)
(67.994.107)
(1.220.202.532)
(2.697.586.038)

(16.278.262)
(10.828.324)
(1.268.802.099)
(188.660.931)
(1.215.437.631)
(2.700.007.247)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

13.075.843
3.935.394
564.543
201.368
17.777.148

11.855.030
4.119.793
846.582
230.446
17.051.851

(231.868)

(424.353)

17.545.280

16.627.498

3.651.458
3.651.458

3.685.561
3.685.561
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35. FAAL‹YET G‹DERLER‹

Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Tan›t›m ve pazarlama
Borsa pay›
Ödenen BSMV
Reklam promosyon giderleri
E¤itime katk› pay›
Di¤er

Genel yönetim giderleri (-)
Personel ücretleri
‹ﬂletme giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Personel sosyal yard›mlar›
Yönetim giderleri
Vergi resim ve harçlar
Di¤er genel yönetim giderleri

Faaliyet giderleri toplam›

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

(169.373)
(414.905)
(396.259)
(38.647)
(50.713)
(38.158)
(1.108.055)

( 162.433)
(398.420)
( 540.191)
(15.108)
(187.133)
(58.354)
( 1.361.639)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

(7.705.251)
(5.107.530)
(637.282)
(701.636)
(411.600)
(342.756)
(422.826)
(15.328.881)

(7.084.615)
( 4.746.121)
( 773.198)
( 547.251)
( 376.200)
( 511.677)
( 335.736)
( 14.374.798)

(16.436.936)

(15.736.437)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL

729.333
2.118.520

752.195
1.427.490

632.896
170.469
142.268
209.747
80.070
81.496
117.120
26.047
33.031
28.696
4.369.693

196.111
1.582
87.447
88.583
29.234
26.282
70.476
2.679.400

(36.471)
(51)
(34.860)
(71.382)

(512.360)
(19.279)
(8.677)
(208.588)
(67)
(748.971)

36. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar
Temettü geliri
Faiz gelirleri
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
finansal varl›klar reeskont geliri (net)
Vadeli mevduat faiz gelir reeskontu
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ kârlar›
Y›ll›k iﬂlem masraflar›
Maddi varl›k sat›ﬂ kârlar›
Yabanc› müﬂteriler için yap›lan araﬂt›rma faaliyetlerinden elde edilen gelirler
Müﬂteriden geri al›nan Takasbank saklama komisyonlar›
Müﬂteriden geri al›nan havale komisyonlar›
Müﬂteriden geri al›nan ekstre posta masraflar›
Di¤er gelirler

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
finansal varl›klar reeskont geliri (net)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ zararlar›
Kur fark› kâr/zarar› (net)
VOB iﬂlemlerinden zararlar
Di¤er giderler
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37. F‹NANSMAN G‹DERLER‹

Teminat mektubu komisyon giderleri
Borsa Para Piyasas›’na verilen faizler
Borçlanma maliyeti
Banka kredilerinden kaynaklanan kur fark› kârlar›/zararlar› (net)

1 Ocak31 Aral›k
2007
YTL
(60.123)
(159.249)
(13.986)
46.500
(186.858)

1 Ocak31 Aral›k
2006
YTL
(60.091)
(674.395)
(18.242)
(752.728)

38. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
Sermaye Piyasas› Kurulu Karar Organ›n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› toplant›s›nda ald›¤› karar uyar›nca 2005 y›l›nda
enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verildi¤inden dolay› 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihli mali tablolarda parasal kâr ya da
zarar oluﬂmam›ﬂt›r.
39. VERG‹LER
Kurumlar Vergisi:

Vergi karﬂ›l›¤›:
Cari dönem kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Peﬂin ödenen vergiler

Vergi gideri:
Cari kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi geliri

31 Aral›k
2007
YTL

31 Aral›k
2006
YTL

1.822.867
(1.333.641)
489.226

1.234.917
(949.425)
285.492

2007
YTL

2006
YTL

1.822.867
(60.755)
1.762.112

1.234.917
6.252
1.241.169

ﬁirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ﬁirket’in cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan
vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di¤er
indirimler (varsa geçmiﬂ y›l zararlar› ve tercih edildi¤i takdirde kullan›lan yat›r›m indirimleri) düﬂüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktad›r.
2007 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20’dir (2006: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibar›yla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 y›l› kurum
kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibar›yla vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar› üzerinden hesaplanmas›
gereken geçici vergi oran› %20’dir (2006: %20). 1 Ocak 2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde %30 oran›na göre
hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin an›lan dönemler için %20 oran›na göre hesaplanan tutar› aﬂan k›sm›, izleyen
dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kârdan düﬂülmek üzere, azami 5 y›l taﬂ›nabilir. Oluﬂan zararlar geriye
dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan kârlardan düﬂülemez.
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Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r. ﬁirketler ilgili y›l›n
hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 1-25 Nisan tarihleri aras›nda vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Bu
beyannameler ve söz konusu beyannamelere temel teﬂkil eden muhasebe kay›tlar› Vergi Dairesi taraf›ndan 5 y›l içerisinde
incelenerek de¤iﬂtirilebilir.
Gelir Vergisi Stopaj›
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kâr pay› elde eden ve bu kâr paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kâr paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm
ﬂirketlerde %10 olarak ilan edilmiﬂtir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla %15 olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p
sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›ﬂ yat›r›m teﬂvik
belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten
sonra yap›lan teﬂvik belgesi yat›r›m harcamalar›ndan ﬂirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40’›
vergilendirilebilir kazançtan düﬂülebilir. Yararlan›lan teﬂvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r.
Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, ﬂirket yetersiz
kârdan dolay› yat›r›m indirimi kullanamazsa, yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar› sonraki y›llarda elde edilecek
vergilendirilebilir kazançlardan düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir. Bununla birlikte, taﬂ›nan yat›r›m indirimini sadece
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlardan indirilebilir. 2008 y›l› kurum kazanc›ndan indirilemeyen yat›r›m indirimi
tutar›n›n sonraki dönemlere devri mümkün de¤ildir.
ﬁirketlerin 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, taﬂ›nan yat›r›m indirimini vergilendirilebilir
kazançlar›ndan düﬂtükleri takdirde uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Taﬂ›nan yat›r›m indiriminden
faydalan›lmamas› durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20 olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi
hakk› ortadan kalkacakt›r.
ﬁirket yat›r›m indiriminden faydalanmad›¤›ndan kurumlar vergisi oran›n› %20 olarak uygulam›ﬂt›r.
Enflasyona Göre Düzeltilmiﬂ Vergi Hesaplamalar›
ﬁirket; 31 Aral›k 2004 tarihindeki yasal finansal tablolar›n› 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5024 say›l› Kanun uyar›nca, enflasyon oran›n›n belirlenen s›n›rlara ulaﬂmas› durumunda uygulanmas› hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiﬂtir. Vergi mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standard›ndaki hükümlere göre düzenlemiﬂtir. 31 Aral›k 2004 y›l› itibar›yla enflasyon belirli kriterleri aﬂt›¤› için
5024 say›l› kanuna göre Grup enflasyon düzeltmesi yapm›ﬂ olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibar›yla yasal kay›tlar için
aç›l›ﬂ bakiyesi olarak al›nm›ﬂt›r. 2005, 2006 ve 2007 y›l›nda Kanun’un belirledi¤i kriterler gerçekleﬂmedi¤i için Grup’un 2005,
2006 ve 2007 tarihli yasal mali tablolar›na enflasyon muhasebesi uygulanmam›ﬂt›r.
40. H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
UMS 33 paragraf 2’ye göre, hisse senetleri borsada iﬂlem görmeyen iﬂletmeler hisse baﬂ›na kazanç aç›klamak zorunda
de¤ildir. ﬁirket’in hisseleri borsada iﬂlem görmedi¤inden dolay› ekli mali tablolarda hisse baﬂ›na kazanç hesaplanmam›ﬂt›r.
41. NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu 5. sayfada verilmiﬂtir.
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42. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE
ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
ﬁirket, % 91,79 oran›ndaki hissesi Türkiye Sînai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’ye ait olan TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 451’inci ve di¤er hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci madde hükümleri uyar›nca tasfiyesiz
infisah yolu ile vergisiz olarak tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerin ﬁirket’e devri yoluyla birleﬂmiﬂtir. Birleﬂme iﬂlemi
devir sözleﬂmesinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19 Aral›k 2006 tarih ve 6707 say›l› nüshas›nda ilan edilmesini müteakip 27
Aral›k 2006 tarihli Genel Kurul kârar› ile onaylanm›ﬂ ve ana sözleﬂme tadili 8 Ocak 2007 tarih ve 6718 say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiﬂtir. Birleﬂme iﬂlemi 29 Aral›k 2006 tarihinde gerçekleﬂmiﬂ bulunmaktad›r.
ﬁirket ve TSKB Menkul De¤erler A.ﬁ. faaliyetlerinin baﬂ›ndan beri Türkiye Sinai Kalk›nma Bankas› A.ﬁ.’nin ortak kontrolü
alt›nda olup menfaatlerin birleﬂtirilmesi metodu ile muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Bu uygulama, ﬁirket yönetiminin bahse konu
iﬂlemin ekonomik özünün en iyi ﬂekilde sunumunun bu oldu¤u de¤erlendirmesine dayanmaktad›r. Çünkü UFRS 3 “‹ﬂ
Birleﬂmeleri” ortak kontrole tabi teﬂebbüs veya iﬂletmelerin birleﬂmelerinde uygulanmamaktad›r. Bu nedenle bu husus UMS 8
“Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar” kriterleri çerçevesinde de¤erlendirilmiﬂtir. UMS
8’in 10. paragraf›nda “iﬂlemlerle, olaylarla ve koﬂullarla ilgili belirli bir Standart veya konuyla ilgili yorum bulunmuyorsa,
‹ﬂletme yönetimi sonuca iliﬂkin bilgilerin aﬂa¤›daki iki ﬂekilde sonuçlanabilece¤i muhasebe politikalar›n› geliﬂtirme ve
uygulamada kendi yorumlar›n› kullanabilir” denilmektedir:
a) mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik karar verme ihtiyaçlar›na uygun olmas›,
b) mali tablolar›n güvenilir olmas›n› temin etme.
UMS 8’in 12. paragraf›nda da “10 numaral› paragrafa dayanarak karar verilirken, iﬂletme yönetimi ayn› zamanda UFRS ile
çeliﬂmedikleri sürece, di¤er muhasebe literatürü göz önüne al›nabilir” denilmektedir. Dolay›s›yla, TSKB Menkul De¤erler
A.ﬁ.’nin mali tablolar› geçmiﬂi de kapsayacak ﬂekilde birleﬂme gerçekleﬂtirilmiﬂ gibi gösterilmiﬂtir.
43. F‹NANSAL ARAÇLARLA ‹LG‹L‹ EK B‹LG‹LER
a) Finansal Araçlar Kategorileri:
31 Aral›k
2007

31 Aral›k
2006

Finansal varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Ticari alacaklar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (net)

21.807.159
24.456.999
44.394.866
8.460.532
346.169

570.310
16.815.915
76.920.679
10.458.423
334.346

Finansal yükümlülükler
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
Finansal borçlar

3.248.000
44.504.509
10.837.358

15.440.000
70.079.690
-
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b) Faiz Oran› Riski:
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla faiz oranlar›nda 1 puanl›k art›ﬂ/azal›ﬂ olmas› ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin
sabit tutulmas› durumunda, net kâr’daki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
1 puanl›k
1 puanl›k
art›ﬂ
azal›ﬂ
Nakit ve nakit benzerleri
Vadeli Mevduat
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili
Yabanc› menkul k›ymetler ve Döviz cinsi bonolar
Finansal Borçlar
Banka Kredileri

31 Aral›k 2006
1 puanl›k
1 puanl›k
art›ﬂ
azal›ﬂ

7.501

(7.501)

-

-

(72.976)
(24.401)

43.424
27.188

(90.301)
(121)

93.086
27

(1.092)

1.092

-

-

c) Kur Riski:
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla döviz kurunda %10 oran›nda art›ﬂ/azal›ﬂ olmas› ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin
sabit tutulmas› durumunda, net kâr’daki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
%10 art›ﬂ
%10 azal›ﬂ
Nakit ve nakit benzerleri
Vadesiz mevduat-ABD Dolar›
Vadesiz mevduat-EUR
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr
veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Yabanc› menkul k›ymetler ve Döviz cinsi bonolar
Finansal Borçlar
Banka Kredileri

31 Aral›k 2006
%10 art›ﬂ
%10 azal›ﬂ

12.851
875

(12.851)
(875)

31.752
608

(31.752)
(608)

31.816

(31.816)

9.983

(9.983)

(466.234)

466.234

-

-
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d) Piyasa Riski:
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla ‹MKB Hisse Senedi Piyasas› endekslerinde %20’lik bir düﬂüﬂ/yükseliﬂ olmas›
ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin sabit tutulmas› durumunda, net kâr’daki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Hisse Senedi

114.085

(114.085)

31 Aral›k 2006
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ

98.380

(98.380)

ﬁirket’in rayiç de¤erle de¤erledi¤i sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n piyasa fiyat›nda %20’lik bir düﬂüﬂ/yükseliﬂ olmas› ve
di¤er tüm de¤iﬂkenlerin sabit tutulmas› durumunda, finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonundaki de¤iﬂim aﬂa¤›daki ﬂekilde
gerçekleﬂecektir:
31 Aral›k 2007
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

1.222.128

(1.222.128)

31 Aral›k 2006
%20’lik art›ﬂ
%20’lik azal›ﬂ
1.902.984

(1.902.984)

e-) Likidite Riski:
ﬁirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla 58.589.867 YTL ve 85.519.690 YTL tutar›nda finansal yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r. 2007 y›l›nda 5.827.941YTL 1 aydan uzun vadeli di¤er tutarlar 1 aydan k›sa vadeli finansal yükümlülük
bulunmamaktad›r.
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