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Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Baran Menkul Değerler A.Ş. 6 Aralõk 2006da imzalanan Hisse Devir sözleşmesiyle Credit Suisse
International Holdings AG tarafõndan satõn alõnmõş ve Şirketin ismi Credit Suisse İstanbul Menkul
Değerler A.Ş (Şirket) olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklik Şirketin hisse devir sürecinin de
tamamlandõğõ tarih olan 20 Nisan 2007 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayõnlanmõştõr.
Şirket Yõldõrõm Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat.10 D.22 Akatlar Beşiktaş / İstanbul adresinde
faaliyetini sürdürmektedir.
Şirket 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve
mevzuatõn cevaz verdiği ve vereceği her türlü sermaye piyasasõ araçlarõ ile ilgili sermaye piyasasõ
faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve
aracõlõk faaliyetlerinde bulunmaktõr. Şirket, Sermaye Piyasasõ Kurulu (SPK)ndan aşağõdaki
yetki ve izin belgelerini almõştõr:
•

Menkul Kõymet Alõm Satõm Aracõlõğõ Yetki Belgesi

•

Kredili Menkul Kõymet, Açõğa Satõş ve Menkul Kõymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
İzin Belgesi

•

Türev Araçlarõn Alõm Satõmõna Aracõlõk Yetki Belgesi

•

Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi

•

Yatõrõm Danõşmanlõğõ Yetki Belgesi

31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla şirketin %10 ve daha fazla hissesine sahip ortaklarõ aşağõda
gösterilmiştir.
31 Aralõk 2008
Pay
Pay Oranõ
Tutarõ
%
Credit Suisse International
Holdings AG
Diğer

Genel Toplam

6,760,980
20
6,761,000

99.99
0.01
100.00

31 Aralõk 2007
Pay
Pay Oranõ
Tutarõ
%
5,760,980
20
5,761,000

31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla Şirkette 24 kişi çalõşmaktadõr (31 Aralõk 2007: 16).
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Finansal Tablolarõn Sunumuna İlişkin Esaslar

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.1

Uygulanan Muhasebe Standartlarõ
Şirket, muhasebe kayõtlarõnõ SPK tarafõndan yayõmlanmõş Hesap Planõ, Türk Ticaret Kanunu ve
Türk Vergi Kanunlarõnõ uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarõnõ da buna uygun olarak
Yeni Türk Lirasõ (YTL) olarak hazõrlamaktadõr.
Şirketin ilişikteki finansal tablolarõ Sermaye Piyasasõ Kurulunun (SPK) 9 Nisan 2008 tarih ve
26842 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan Seri XI, 29 Nolu Sermaye Piyasasõnda Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) hükümlerine uygun olarak hazõrlanmõştõr.
Tebliğin 5. Maddesine göre işletmeler, Avrupa Birliği tarafõndan kabul edilen haliyle Uluslararasõ
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarõnõ (UMS/UFRS) uygularlar. Ancak Tebliğde yer
alan Geçici Madde 2ye göre Tebliğin 5.maddesinin uygulanmasõnda, Avrupa Birliği tarafõndan
kabul edilen UMS/UFRSnin Uluslararasõ Muhasebe Standartlarõ Kurulu (UMSK) tarafõndan
yayõnlananlardan farklarõ Türkiye Muhasebe Standartlarõ Kurulu (TMSK) tarafõndan ilan
edilinceye kadar UMS/UFRSler uygulanõr. Bu kapsamda Şirket 31 Aralõk 2008 tarihinde sona
eren yõla ilişkin finansal sonuçlarõnõ UMS/UFRSlere uygun olarak hazõrlamõştõr.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almõş olduğu bir kararla, Türkiyede faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartlarõna uygun finansal tablo hazõrlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasõnõn gerekli olmadõğõnõ ilan etmiştir.
Dolayõsõyla ilişikteki finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, UMSK tarafõndan
yayõmlanmõş 29 Nolu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardõ (TMS
29) uygulanmamõştõr.
Şirketin UMSK tarafõndan kabul edilen UMS/UFRSlere uygun olarak hazõrlanmõş finansal
tablolarõ, 13 Şubat 2009 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu toplantõsõnda onaylanmõş ve
yayõnlanmasõ için yetki verilmiştir.

2.1.2

Geçerli ve Raporlama Para Birimi
Şirketin geçerli para birimi ve raporlama para birimi YTLdir.

2.1.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Finansal tablolarõn Tebliğ XI-29a uygun olarak hazõrlanmasõ, yönetimin, politikalarõn
uygulanmasõ ve raporlanan varlõk, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarõnõ etkileyen kararlar,
tahminler ve varsayõmlar yapmasõnõ gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden
farklõlõk gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayõmlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapõldõğõ dönemde ve bu
güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayõtlara alõnõr. Tahminlerin kullanõldõğõ başlõca
notlar aşağõdaki gibidir:
Not 7  Maddi Duran Varlõklar
Not 8  Maddi Olmayan Duran Varlõklar
Not 9  Borç Karşõlõklarõ
Not 10  Çalõşanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşõlõklar
Şirket muhasebe politikalarõnõ bir önceki hesap dönemi ile tutarlõ olarak uygulamõştõr.
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Finansal Tablolarõn Sunumuna İlişikin Esaslar (devamõ)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamõ)

2.1.4

31 Aralõk 2008 Tarihi İtibarõyla Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar
Şirket, 31 Aralõk 2008 tarihinde geçerli ve uygulanmasõ zorunlu olan UMSK tarafõndan çõkarõlan
Şirket, 31 Aralõk 2007 tarihinde geçerli ve uygulanmasõ zorunlu olan UMSK tarafõndan çõkarõlan
tüm standartlarõ ve UMSKnun Uluslararasõ Finansal Raporlama Yorumlama Komitesinin
(UFRYK) tüm yorumlarõnõ uygulamõştõr.
Bazõ yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralõk 2008 tarihinde sona eren
dönemde henüz geçerli olmayõp bu mali tablolarõn hazõrlanmasõnda uygulanmamõştõr. Bu
standartlar;
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasõnda yönetimsel
bakõş açõsõnõ getirmektedir. Buna göre Şirketin operasyonel karar vericisinin Şirketin
performansõnõ izlemekte kullandõğõ iç raporlamalar baz alõnõr. Bu iç raporlarda her bir bölüm için
aynõ muhasebe politikalarõnõn uygulanmõş olmasõ gerekmez. Eğer karar vericinin performans
değerlemesi farklõ bölümler için ayrõ muhasebe politikalarõnõn uygulanmasõna olanak veriyorsa, bu
durumda yapõlacak bölümsel raporlamayla finansal tablolarõn bir mutabakatõ gerekecektir.
Şirketin finansal tablolarõ üzerinde önemli bir etkisi olmasõ beklenmemektedir.
Revize UMS 23 Borçlanma Maliyetleri borçlanma maliyetlerinin gider yazõlmasõ seçeneğini
ortadan kaldõrmakta ve bir kuruluşun varlõklarõnõn doğrudan devralma, inşa veya üretimine ilişkin
borçlanma maliyetlerini bu varlõklarõn maliyetlerinin bir parçasõ olarak aktifleştirmesi
düzenlemesini gerektirmektedir. Revize UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur ve Şirketin
finansal tablolarõ üzerinde önemli bir etkisi olmasõ beklenmemektedir.
Revize UFRS 3 İşletme Birleşmeleri, UFRS 3ün kapsamõnda değişiklikler yaparak, iş tanõmõnõ
revize etmiş, satõn alõnan değerlerin muhasebeleştirme prensiplerinde birtakõm revizyonlar yapmõş
ve bilgi verme şartlarõnõ genişletmiştir. Revize UFRS 3, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu
tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve Şirketin finansal tablolarõ üzerinde
önemli bir etkisi olmasõ beklenmemektedir.
Revize UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar, büyük ölçüde, kontrol yetkisi olmayan
haklarõn ve bir yan kuruluşunun kontrolünün elden çõkmasõna ilişkin muhasebe unsurlarõnõ
değiştirmektedir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerli olup, kurumun aynõ dönemde UFRS 3ü de uygulamasõ kaydõ ile, erken
uygulama seçeneği mevcuttur. Şirketin finansal tablolarõ üzerinde önemli bir etkisi olmasõ
beklenmemektedir.
UFRS 2 Hisse Bazlõ Ödemeler Standardõnda yapõlan değişiklik Hakediş Şartlarõ ve İptallar,
hakediş şartlarõnõn tanõmlarõnõ açõklõğa kavuşturmakta, hakediş harici şartlarõ kavramõnõ
uygulamaya almakta, hakediş harici şartlarõn verilen tarihteki makul değeri üzerinden
yansõtõlmasõnõ öngörmekte ve hakediş harici şartlar ile iptaller için muhasebe uygulamalarõnõ
düzenlemektedir. UFRS 2de yapõlan değişiklikler, 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur ve Şirketin
finansal tablolarõ üzerinde önemli bir etkisi olmasõ beklenmemektedir.
UMS 32 Finansal Araçlar Standardõnda değişiklik: Sunum ve UMS 1 Mali Tablolarõn Sunumu
Tasfiyeyi Müteakip Gerçekleşen Finansal Araçlar ve Yükümlülükler adi hisseye benzer
özellikler taşõyan ancak halihazõrda finansal yükümlülükler olarak sõnõflandõrõlan finansal araçlarõn
belirli türlerine yönelik muhasebe uygulamalarõnõ düzenlemektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2009
tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulama
seçeneği mevcuttur ve Şirketin finansal tablolarõ üzerinde önemli bir etkisi olmasõ
beklenmemektedir.
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Finansal Tablolarõn Sunumuna İlişikin Esaslar (devamõ)

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamõ)

2.1.4

31 Aralõk 2008 Tarihi İtibarõyla Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar(devamõ)
Revize UMS 1 Finansal Tablolarõn Sunumu, diğer UFRSler tarafõndan öngörülen
muhasebeleştirme kõstaslarõnõ ya da işlem açõklamalarõna değişiklik getirmemektedir. Revize
standart, kapsamlõ gelir tablosunu da bir finansal tablo olarak getirmektedir. Revize standart 1
Ocak 2009 ve sonrasõnda başlayan yõllõk raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulama
seçeneği de mevcuttur. Şirketin finansal tablolarõ üzerinde bir etkisi olmasõ beklenmemektedir.
UFRYK 13 Müşteri Bağlõlõk Programlarõ, müşterileri için müşteri bağlõlõk programlarõ bulunan
veya bu programlara katõlan kuruluşlarõn muhasebesine yöneliktir. Müşterilerin ücretsiz veya fiyatõ
düşürülmüş mal veya hizmet gibi mükafatlar talep edebilecekleri müşteri bağlõlõk programlarõyla
ilgilidir. Değişiklikler, 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri
için geçerli olup, erken uygulama seçeneği mevcuttur ve Şirketin finansal tablolarõ üzerinde
önemli bir etkisi olmasõ beklenmemektedir.

2.1.5

2007 yõlõ finansal tablolarõnda yapõlan sõnõflamalar ve düzenlemeler
Şirketin finansal tablolarõ Şirketin mali durumu, performansõ ve nakit akõmlarõndaki eğilimleri
belirlemek amacõyla önceki dönemlerle karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanmaktadõr. TMS 1 Finansal
Tablolarõn Sunuluşu Standardõ uyarõnca TMSye geçiş tarihi 1 Ocak 2007 olup, 31 Aralõk 2008
tarihli finansal tablolarla karşõlaştõrmalõ olarak sunulan önceki hesap dönemi olan 31 Aralõk 2007
tarihli bilançosu ile 31 Aralõk 2007 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarõ da aynõ esaslar
çerçevesinde tekrar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler sonrasõ hazõrlanan önceki finansal
tablo bilgilerinin Tebliğ XI-29a göre raporlanan finansal tablo bilgileri ile karşõlaştõrõlmasõ
aşağõdaki gibidir:
Tebliğ XI-25e
göre önceden
raporlanan
31 Aralõk 2007 itibarõyla toplam varlõklar
31 Aralõk 2007 itibarõyla toplam özkaynaklar
31 Aralõk 2007 itibarõyla net dönem karõ / (zararõ)

6,653,853
4,480,829
(1,330,021)

Tebliğ XI-29a
göre yeniden
düzenlenen
6,653,853
4,480,829
(1,330,021)

Yukarõdaki tabloda görüldüğü gibi Tebliğ XI-29a dönüşüm sonucunda toplam varlõklar,
özkaynaklar ve net zarar tutarlarõnda herhangi bir değişiklik olmamõştõr. Sadece 31 Aralõk 2008
tarihi itibarõyla hazõrlanmõş bilanço ve gelir tablosuna karşõlaştõrmalõ sunulan 31 Aralõk 2007 tarihi
itibarõyla bilanço ile 31 Aralõk 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunda daha
önce sunulan raporlama formatõndan yeni raporlama formatõna uyum için gerekli sõnõflamalar
yapõlmõştõr.

3

Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti
(a)

Hizmet gelirleri
Hizmet gelirleri, Şirketin aracõlõk hizmetleri ile birlikte vermiş olduğu finansal hizmetler
dolayõsõyla almõş olduğu komisyonlardan, pazar araştõrma hizmetlerinden, yatõrõm danõşmanlõğõ
himetlerinden ve satõş pazarlama faaliyetleri gelirlerinden oluşmaktadõr. Komisyon gelirleri, ilgili
hizmetler verildiği zaman muhasebeleştirilmektedir.
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Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti (devamõ)
(b)

Maddi duran varlõklar

(i)

Şirketin maddi duran varlõklarõ
Maddi duran varlõklar, 31 Aralõk 2004 tarihine kadar enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş
maliyet değerlerinden, enflasyona göre düzeltilmiş birikmiş amortismanlar düşülerek ifade
edilmişlerdir. 31 Aralõk 2004 tarihinden sonra satõn alõnan maddi duran varlõklar maliyet
değerlerinden amortismanlar düşülerek ifade edilmişlerdir.

(ii)

Sonradan ortaya çõkan giderler
Maddi duran varlõklarõn herhangi bir parçasõnõ değiştirmekten doğan giderler bakõm onarõm
maliyetleri ile birlikte aktifleştirilebilirler veya gider olarak yazõlõrlar. Söz konusu sonradan ortaya
çõkan harcamalar duruma göre varlõğõn gelecekteki ekonomik faydasõnõ artõrõcõ nitelikte ise
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde
muhasebeleştirilir.

(iii) Amortisman
Maddi duran varlõklara ilişkin amortismanlar, varlõklarõn faydalõ ömürlerine göre aktife giriş veya
montaj tarihleri esas alõnarak eşit tutarlõ, doğrusal amortisman yöntemi kullanõlarak, 31 Aralõk
2004 tarihine kadar enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş değerleri üzerinden 31 Aralõk 2004
tarihinden sonra maliyet bedelleri üzerinden ayrõlmõştõr. Özel maliyetler doğrusal amortisman
yöntemi kullanõlarak ilgili kira süresince amortismana tabi tutulur.
Aşağõda belirtilen oranlar ilgili aktiflerin tahmini faydalõ ömürlerine yakõndõr;
Süre (Yõl)
4-5
10-(Kira süresi)

Demirbaşlar
Özel maliyetler

Maddi duran varlõklarõn elden çõkartõlmasõ sonucu oluşan kar ve zararlar, diğer faaliyetlerden gelir
ve karlar ve gider ve zararlar hesaplarõna dahil edilirler.

(c)

Maddi olmayan duran varlõklar
Maddi olmayan duran varlõklar, bilgisayar yazõlõmlarõ ve diğer haklarõ içermektedir. 31 Aralõk
2004 tarihine kadar enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden, enflasyona göre
düzeltilmiş itfa paylarõ düşülerek ifade edilmişlerdir. 31 Aralõk 2004 tarihinden sonra satõn alõnan
maddi olmayan varlõklar maliyet değerlerinden itfa paylarõ düşülerek ifade edilmişlerdir. Maddi
olmayan duran varlõk itfa paylarõ, ilgili varlõklarõn tahmini iktisadi ömürleri üzerinden, alõm
tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini geçmemek üzere eşit tutarlõ, doğrusal amortisman
yöntemi kullanõlarak hesaplanmasõ sonucu muhasebeleştirilir.
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Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti (devamõ)
(d)

Varlõklarda Değer düşüklüğü
Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlõğa ilişkin değer kaybõnõn olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadõğõnõ araştõrõr. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlõğõn geri kazanõlabilir
tutarõ tahmin edilir. Eğer söz konusu varlõğõn kayõtlõ değeri veya o varlõğa ait nakit üreten herhangi
bir biriminin kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir tutarõndan yüksekse değer düşüklüğü meydana gelir.
Geri kazanõlabilir tutar varlõğõn net satõş fiyatõ ile kullanõm değerinden yüksek olanõ seçilerek
bulunur. Kullanõm değeri, bir varlõğõn sürekli kullanõmõndan ve faydalõ ömrü sonunda elden
çõkarõlmasõndan elde edilmesi beklenen nakit akõmlarõnõn tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer
düşüklüğü kayõplarõ gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğü kaybõ, geri kazanõlabilir tutar belirlenirken kullanõlan tahminlerde bir değişiklik
olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybõnõn iptali nedeniyle varlõğõn kayõtlõ değerinde
meydana gelen artõş, önceki yõllarda hiç değer düşüklüğü kaybõnõn finansal tablolara alõnmamõş
olmasõ halinde belirlenmiş olacak kayõtlõ değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net
tutar) aşmamalõdõr.

(e)

Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri, katlanõlan dönem içerisinde gider olarak finansal tablolara alõnõr.

(f)
(i)

Finansal araçlar
Sõnõflandõrma
Şirketin finansal varlõklarõ, nakit ve nakit benzeri varlõklar ve ilişkili taraflardan olan ticari
alacaklarõndan oluşmaktadõr. Şirketin finansal borçlarõ, diğer ticari borçlardan oluşmaktadõr.

(ii)

Muhasebeleştirme
Finansal varlõklar Şirketa transfer edildikleri gün, borçlar ise Şirketten transfer edildikleri gün
muhasebeleştirilirler.

(iii)

Değerleme
Bir finansal varlõk ya da finansal borç ilk defa finansal tablolara alõnõrken maliyeti dikkate alõnarak
değerlenir. Bu maliyet, verilen (bir varlõk olmasõ durumunda) veya alõnan (bir yükümlülük olmasõ
durumunda) bedelin makul değeridir. Makul değer, finansal varlõk veya yükümlülüklerin, zorunlu
bir satõş veya tasfiye işlemi dõşõnda, istekli taraflar arasõnda gerçekleşecek bir cari işlemde, el
değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmõş bir piyasada işlem gören fiyatõ ile en iyi
şekilde belirlenir. Elde etme veya elden çõkarma ile doğrudan ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri,
finansal varlõğõn veya finansal borcun ilk değerlemesine dahil edilir.
Tüm ticari finansal araçlar, alõm satõm amaçlõ menkul değerler ve satõlmaya hazõr menkul değerler
kayda alõnmalarõnõ izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlenirler. Ancak,
teşkilatlanmõş bir piyasada işlem gören bir fiyatõ bulunmayan ve makul değeri güvenilir bir şekilde
tespit edilemeyen söz konusu finansal araçlar maliyet değerleri üzerine işlem maliyetleri ve bir
değer düşüklüğü bulunmasõ durumunda, değer düşüklüğü için ayrõlan karşõlõk göz önüne alõnarak
değerlenirler.
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Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti (devamõ)
(f)

Finansal araçlar (devamõ)
Değer düşüklüğü zararlarõ hariç olmak üzere, satõlmaya hazõr finansal varlõklara ilişkin kazanç
veya kayõplar, bu varlõklar mali tablolardan çõkarõlana kadar özsermaye değişim tablosu
aracõlõğõyla doğrudan özsermaye içerisinde finansal tablolara alõnõr. Bu varlõklar finansal
tablolardan çõkarõldõğõnda, daha önce özsermaye içerisinde finansal tablolara alõnan birikmiş
kazanç veya kayõplar dönemin kar veya zararõ olarak finansal tablolara alõnõr. Ancak, satõlmaya
hazõr bir finansal varlõğõn ilk defa finansal tablolara alõndõğõ tutar ile vade tutarõ arasõndaki farkõn
etkin faiz yöntemi kullanõlmak suretiyle itfa edilen kõsmõ faizi temsil eder ve kar veya zarar olarak
finansal tablolara alõnõr.
Sabit bir vadesi olmayan ve ticari olmayan finansal varlõklar ve borçlar elde etme maliyeti
üzerinden değerlenir. Sabit bir vadesi olan ticari olmayan finansal borçlar, işletme kaynaklõ
alacaklar, bir değer düşüklüğü bulunmasõ durumunda, değer düşüklüğü için ayrõlan karşõlõk
düşüldükten sonra etkin faiz yöntemi (IRR) kullanõlmak suretiyle iskontolu maliyet üzerinden
değerlenir. İlk işlem maliyetleri dahil olmak üzere primler ve indirimler de ilgili enstrümanõn
maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oranõyla iskontoya tabi tutulur.

(iv)

Makul değer ile değerlendirme prensipleri
Finansal varlõklar ve borçlar, kayda alõnmalarõnõ izleyen dönemlerde, satõşta veya benzeri elden
çõkarma durumlarõnda oluşabilecek işlem maliyetleri dikkate alõnmaksõzõn makul değerleri
üzerinden değerlenir. Ancak, aktif bir pazarda kote edilmiş bir piyasa fiyatõ yoksa makul değer
fiyatlandõrma modelleri veya iskonto edilmiş nakit akõm teknikleri kullanõlarak bulunur.
İskonto edilmiş nakit akõm teknikleri kullanõldõğõnda, tahmini nakit akõmlarõ Şirket yönetiminin
tahminlerine dayanmakta ve kullanõlan iskonto oranõ da bilanço tarihindeki benzer vadeler ve
koşullara sahip bir enstrüman için geçerli olan piyasa oranõna dayanmaktadõr. Fiyatlandõrma
modellerinde ise bilanço tarihinde geçerli olan piyasa verileri ölçü olarak kullanõlõr.

(v)

Makul değerdeki değişimler
Alõm-satõm amaçlõ finansal araçlarõn makul değerlerindeki değişimlere bağlõ olarak ortaya çõkan
gelir ve giderler, gelir tablosunda gösterilmektedir.

(vi)

Özel finansal araçlar
Nakit ve nakit benzeri değerler: Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalar ile üç ay ve daha
kõsa vadeli, likit varlõklardõr.

(vii)

Muhasebe kayõtlarõndan çõkarõlma
Şirket, finansal varlõklar üzerindeki sözleşmeye bağlõ haklarõnõ kaybettiği zaman söz konusu
varlõklar muhasebe kayõtlarõndan çõkarõlõr. Bu olay finansal varlõklar satõldõğõ, süresi dolduğu veya
haklarõndan feragat edildikleri zaman gerçekleşir. Finansal borçlar ise, yükümlülükler yerine
getirildiği, iptal edildiği veya süresi dolduğunda kayõtlardan çõkarõlõr.

11

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi
31 Aralõk 2008 Tarihinde Sona Eren Yõla Ait
Finansal Tablolarõ Tamamlayõcõ Notlar
(Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ)

3

Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti (devamõ)
(g)

Kur değişiminin etkileri
Yabancõ para cinsinden yapõlan işlemler, işlemin yapõldõğõ günkü döviz kurlarõndan YTLye
çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancõ para birimi bazõndaki parasal varlõklar ve borçlar bilanço
tarihindeki döviz kurlarõ kullanõlarak YTLye çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur
farklarõ dönem karõnõn belirlenmesinde hesaba alõnmõştõr. Makul değerleri ile gösterilen yabancõ
para birimi bazõndaki parasal olmayan varlõklar ve borçlar makul değerlerinin belirlendiği günün
kurundan YTLye çevrilmektedir.

(h)

Hisse lot başõna kar
Hisse Başõna Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardõ  TMS 33e göre hisse senetleri
borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başõna kazanç açõklamak zorunda değildirler. Şirketin
hisseleri borsada işlem görmediğinden, ilişikteki finansal tablolarda hisse başõna kar
hesaplanmamõştõr.

(i)

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayõmõ için yetkilendirme tarihi arasõnda, işletme lehine veya aleyhine
ortaya çõkan olaylarõ ifade eder. Bilanço tarihi itibarõyla söz konusu olaylarõn var olduğuna ilişkin
yeni deliller olmasõ veya ilgili olaylarõn bilanço tarihinden sonra ortaya çõkmasõ durumunda ve bu
olaylar finansal tablolarõn düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarõnõ yeni duruma
uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolarõn düzeltilmesini
gerektirmiyorsa, Şirket, söz konusu hususlarõ ilgili dipnotlarõnda açõklamaktadõr.

(j)

Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar
Herhangi bir karşõlõk tutarõnõn finansal tablolara alõnabilmesi için; Şirketin geçmiş olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zõmni yükümlülüğün bulunmasõ, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarõn işletmeden çõkmasõnõn muhtemel olmasõ ve söz
konusu yükümlülük tutarõnõn güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmasõ gerekmektedir.
Paranõn zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşõlõk tutarõ; yükümlülüğün yerine
getirilmesi için gerekli olmasõ beklenen giderlerin bugünkü parasal değeri olarak belirlenir.
Karşõlõklarõn bugünkü parasal değerlerine indirgenmesinde kullanõlacak iskonto oranõnõn
belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranõ ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate
alõnõr. Söz konusu iskonto oranõnõn, vergi etkisi netleştirilmemiş brüt oran olmasõ şarttõr. Bu oran
gelecekteki nakit akõmlarõnõn tahminiyle ilgili riski içermez.
Şarta bağlõ varlõklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda
açõklanmaktadõr.

(k)

Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarõnda yapõlan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalarõ
geriye dönük olarak uygulanõr ve önceki dönem finansal tablolarõ yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnõzca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapõldõğõ cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapõldõğõ dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanõr.
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Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti (devamõ)
(l)

Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama
Finansal kiralama sözleşmesi altõnda, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydalarõn kiracõya ait
olduğu sabit kõymet transferleri, finansal kiralama işlemi olarak sõnõflandõrõlmaktadõr. Finansal
kiralama yoluyla elde edilen sabit kõymetler, bilançoda, kira sözleşmesinin başlangõcõndaki
minimum kira ödemelerinin bilanço tarihi itibarõyla indirgenmiş değeri ile finansal kiralamaya
konu malõn makul değerinden düşük olanõndan birikmiş amortisman ve kalõcõ değer kayõplarõ
düşülerek yansõtõlõr. Finansal kiralamadan doğan borçlar anaparanõn ödenmesiyle azalõrken faiz
ödemeleri gelir tablosuna yansõtõlõr.
Operasyonel Kiralama
Operasyonel kiralama giderleri oluştuklarõ dönemlerde gelir tablosuna yansõtõlmaktadõr.

(m)

İlişkili taraflar
Hissedarlõk, sözleşmeye dayalõ haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşõ tarafõ doğrudan veya
dolaylõ bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş
olarak tanõmlanõrlar. İlişkili kuruluşlara aynõ zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de
dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynaklarõn ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasõnda
bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.

(n)

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasõ
Şirket, Türkiyede ve sadece sermaye piyasalarõnda aracõlõk faaliyeti gösterdiği için bölümlere göre
raporlama yapmamõştõr.

(o)

Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönem karõ üzerindeki gelir vergisi, ertelenen vergiyi ve kurumlar vergisini içermektedir. Gelir
vergisi gelir tablosunda takip edilmektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karõnõn vergiye
tabi olan kõsmõ üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlarõ ile hesaplanan vergi
yükümlülüğünü içermektedir.
Ertelenen vergi varlõğõ/yükümlülüğü, bilanço yükümlüğü yöntemi kullanõlarak, varlõklarõn ve
yükümlülüklerin vergi değerleri (vergi bilanço değerleri) ile bunlarõn finansal tablolardaki kayõtlõ
tutarõ arasõnda oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadõr. Ertelenen vergi yükümlülüğü
veya varlõğõnõn hesaplamasõnda Şirketin bu geçici farklarõ kullanabileceğini düşündüğü tarihlerde
geçerli olacak vergi oranlarõ kullanõlmaktadõr. Ertelenen vergi varlõğõ, gelecek dönemlerde vergi
avantajõnõn sağlanmasõ olasõ durumlarda ayrõlõr. Bu varlõktan yararlanõlamayacağõ anlaşõldõğõ
oranda ilgili aktiften silinir.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanõrken, indirilecek geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlõklarõ, indirilecek geçici farkõn kullanõlabileceği ileride
gerçekleşecek vergiye tabi karlarõn oluşmasõ olasõ görüldüğü sürece hesaplanmaktadõr. Ertelenen
vergi varlõğõ ve yükümlülüğü iskontoya tabi tutulmazlar ve bilançoda duran varlõklar veya uzun
vadeli borçlarõn altõnda yer alõrlar.
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Önemli Muhasebe Politikalarõnõn Özeti (devamõ)
(p)

Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamõ)
Aynõ ülkenin vergi mevzuatõna tabi olmak şartõyla ve cari vergi varlõklarõnõn cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkõn bulunmasõ
durumunda ertelenmiş vergi varlõklarõ ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşõlõklõ olarak
birbirinden mahsup edilir.

(p)

Çalõşanlara Sağlanan Faydalar/Kõdem Tazminatõ Karşõlõğõ
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayõsõyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen
davranõşlar dõşõndaki sebeplerle istihdamõ sona eren çalõşanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür.
İlişikteki finansal tablolarda, Şirket, istatistiksel metod kullanarak bir yükümlülük oluşturmuştur ve
bilanço tarihi itibarõyla devlet tahvillerinin cari piyasa getirileri kullanõlarak iskonto etmiştir.
31 Aralõk 2008 tarihi itibariyla kullanõlan başlõca istatistiksel tahminler şöyledir;
İskonto oranõ
Tahmin edilen kõdem tazminatõna hak kazanma oranõ

31 Aralõk 2008
%6
%100

31 Aralõk 2007
%5
%100

Kõdem tazminatõ karşõlõğõ hesaplamasõ hükümet tarafõndan açõklanan kõdem tazminat tavanõna
dayanmaktadõr. 31 Aralõk 2008 ve 31 Aralõk 2007 tarihleri itibarõyla, tavan miktarlarõ sõrasõyla
2,173.19 YTL ve 2,030.19 YTLdir. Yasal olarak herhangi bir zorunluluk bulunmamasõ nedeniyle,
bu yükümlülük için herhangi bir fon tahsis edilmemiştir.

(r)

Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler, banka mevduatlarõnõ içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca
nakde dönüştürülebilir; oluştuğu tarihte vadesi üç ayõ geçmeyen ve değerindeki değişim riski
önemsiz olan kõsa vadeli yüksek likiditeye sahip varlõklardõr.
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Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla nakit ve benzerleri aşağõdaki gibidir:

Kasa
Bankalar
Vadeli mevduat
Vadesiz mevduat
Toplam

31 Aralõk 2008

31 Aralõk 2007

213
8,258,478
8,251,718
6,760
8,258,691

544
5,133,766
5,105,639
28,127
5,134,310

31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla bankalarda bulunan vadeli mevduatõn 6,814,128 YTL tutarõndaki
kõsmõ Credit Suisse Londra Şubesinde bulunmaktadõr. (31 Aralõk 2007: 4,566,414 YTL).
31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla bankalardaki vadeli mevduat faiz oranõ %15 - %15.25 (31 Aralõk
2007: %15.25 -%15.65) ve vadeleri 1 ve 17 gündür. (31 Aralõk 2007: 1 ve 20 gün).
31 Aralõk 2008 itibarõyla vadeli mevduatlar üzerinde 49,311 YTL (31 Aralõk 2007: 39,585 YTL)
faiz reeskontu bulunmaktadõr.
31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla bankalar mevduatõ üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadõr.
(31 Aralõk 2007: 1,048 YTL).

5

Ticari alacaklar ve borçlar
Ticari alacaklar:
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla ticari alacaklar aşağõdaki gibidir:
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Credit Suisse
Europe)(Not 19)

31 Aralõk 2008

31 Aralõk 2007

1,129,809
1,129,809

13
13

Diğer alacaklar:
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla ticari alacaklar aşağõdaki gibidir:
Diğer alacaklar
İMKB Takas ve Saklama Merkezi A.Ş.

31 Aralõk 2008
517,666
517,666

31 Aralõk 2007
-

Diğer ticari borçlar:
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla diğer ticari borçlar muhtelif satõclardan oluşmaktadõr:
31 Aralõk 2008
Diğer ticari borçlar
Satõcõlar

39,714
39,714
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Ticari alacaklar ve borçlar (devamõ)
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla, diğer borçlar ilişkili taraflara borçlardan oluşmaktadõr:

Diğer borçlar
Credit Suisse Europe (Not 19)

6

31 Aralõk 2008

31 Aralõk 2007

517,666
517,666

311,487
311,487

Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar
31 Aralõk 2008 itibarõyla uzun vadeli diğer alacaklar SPKya verilen 1,285 YTL (31 Aralõk 2007:
990 YTL) işlem teminatõndan, işyeri için verilen 8,318 YTL (31 Aralõk 2007: 6,406 YTL)
tutarõndaki kira depozitosundan ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõna verilen 40,000 YTL (31
Aralõk 2007: Yoktur) tutarõndaki işlem teminatõndan oluşmaktadõr.

7

Maddi Duran Varlõklar
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla, maddi duran varlõklarõn hareketleri aşağõdaki gibidir:
Maliyet
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar ve ofis ekipmanlarõ
Özel maliyetler
Toplam

1 Ocak 2008
474,019
170,854
763,096
1,407,969

Girişler
247,988
69,117
697,848
1,014,953

Transferler
9,515
(9,515)
-

Çõkõşlar
-

31 Aralõk
2008
722,007
249,486
1,451,429
2,422,922

Birikmiş Amortisman
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar ve ofis ekipmanlarõ
Özel maliyetler
Toplam

1 Ocak 2008
137,416
62,354
36,942
236,712

Cari dönem
amortismanõ
110,428
30,341
101,859
242,628

Transferler
-

Çõkõşlar
-

31 Aralõk
2008
247,844
92,695
138,801
479,340

Net Defter Değeri

1,171,257

1,943,582

Maliyet
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar ve ofis ekipmanlarõ
Özel maliyetler
Toplam

1 Ocak 2007
140,883
57,004
197,887

Girişler
333,136
113,850
763,096
1,210,082

Transferler
-

Çõkõşlar
-

31 Aralõk
2007
474,019
170,854
763,096
1,407,969

Birikmiş Amortisman
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar ve ofis ekipmanlarõ
Özel maliyetler
Toplam

1 Ocak 2007
118,111
49,259
167,370

Cari dönem
amortismanõ
19,305
13,095
36,942
69,342

Transferler
-

Çõkõşlar
-

31 Aralõk
2007
137,416
62,354
36,942
236,712

Net Defter Değeri

30,517

1,171,257
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Maddi Olmayan Duran Varlõklar
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla, maddi olmayan varlõklarõn hareketleri aşağõdaki gibidir:
Maliyet
Bilgisayar yazõlõmlarõ

1 Ocak 2008
262,089

Girişler
231,427

Çõkõşlar
-

31 Aralõk 2008
493,516

Birikmiş itfa paylarõ
Bilgisayar yazõlõmlarõ

32,460

118,724

-

151,184

229,629

112,703

-

342,332

Maliyet
Bilgisayar yazõlõmlarõ

1 Ocak 2007
1,615

Girişler
260,474

Çõkõşlar
-

31 Aralõk 2007
262,089

Birikmiş itfa paylarõ
Bilgisayar yazõlõmlarõ

1,615

30,845

-

32,460

-

229,629

-

229,629

Net Defter Değeri

Net Defter Değeri
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Karşõlõklar, Koşullu Varlõk ve Yükümlülükler
31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, eski bir Şirket çalõşanõ tarafõndan Şirkete açõlan tazminat davasõ
bulunmaktadõr. Davanõn başlangõç aşamasõnda olmasõ ve sonucuna ilişkin yeterli kanaatin
oluşmamasõ nedeniyle; ilişikteki finansal tablolara bu dava ile ilgili herhangi bir karşõlõk
yansõtõlmamõştõr.
Kõsa Vadeli Borç Karşõlõklarõ
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla kõsa vadeli borç karşõlõklarõ aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
2,899,087
2,899,087

İkramiye karşõlõğõ
Diğer gider karşõlõklarõ

31 Aralõk 2007
1,666,977
11,647
1,678,624

Koşullu Varlõk ve Yükümlülükler
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla bilanço dõşõ yükümlülükler aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
Verilen Teminat mektuplarõ:
SPK Teminatlarõ
İMKB hisse senedi işlem teminatõ

520,000
1,750,000

17

31 Aralõk 2007
350,500
1,510,000
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Çalõşanlara Sağlanan Faydalara ilişkin karşõlõklar
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla çalõşanlara sağlanan faydalar aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
22,033
22,033

Kõdem tazminatõ karşõlõklarõ

31 Aralõk 2007
-

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayõsõyla veya istifa ve İş Kanununda belirtilen
davranõşlar dõşõndaki sebeplerle istihdamõ sona eren çalõşanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük çalõşõlan her yõl için, 31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, azami 2,173
YTL (31 Aralõk 2007: 2,030 YTL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas
alõnarak hesaplanmaktadõr. Toplam yükümlülük hesaplanõrken kullanõlan temel varsayõm hizmet
sağlanan her yõl için azami yükümlülüğün enflasyon oranõnda her altõ ayda bir artmasõ olarak kabul
edilmiştir.
TMS 19 Çalõşanlara sağlanan faydalar, işletmenin mevcut emeklilik planlarõna bağlõ
yükümlülüğünü tahmin etmekte istatistiksel değerleme metodlarõ kullanõlmasõnõ gerekli kõlar.
Kõdem tazminat karşõlõğõ, tüm çalõşanlarõn emeklilikleri dolayõsõyla ileride doğacak yükümlülük
tutarlarõnõn net bugünkü değerine göre hesaplanmõş ve ilişikteki finansal tablolarda yansõtõlmõştõr.
Kõdem tazminatõ karşõlõğõnõn dönem içindeki hareketleri aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
Dönem başõ bakiyesi
Dönem içinde ödenen
(405,893)
Dönem içindeki artõş
427,926
Dönem sonu bakiyesi
22,033
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31 Aralõk 2007
58,375
(74,397)
16,022
-

Diğer Varlõk ve Yükümlülükler
Diğer Dönen Varlõklar
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla diğer dönen varlõklar aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
80,920
339,775
3,118

Peşin ödenmiş giderler
Peşin ödenen vergiler (Not 18)
Diğer

423,813

31 Aralõk 2007
68,668
41,607
973
111,248

Diğer Kõsa Vadeli Yükümlülükler
31 Aralõk 2008
424,087
80,569

Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler
Gider karşõlõklarõ

504,656

18

31 Aralõk 2007
98,273
25,888
124,161
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Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, Şirketin kayõtlõ sermayesi 6,761,000 YTLdir (31 Aralõk 2007:
5,761,000 YTL). 31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, sermaye, ihraç edilmiş ve her biri 5 YTL nominal
değerde 1.352.200 adet hisseden meydana gelmiştir (31 Aralõk 2007: 1.152.200 adet).
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkõ
31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, Şirket ortaklarõ tarafõndan yapõlan toplam sermaye artõrõmlarõ
Tebliğ XI-29 uyarõnca 31 Aralõk 2004 tarihine kadar süregelmiş olan enflasyonun etkisini
yansõtacak şekilde düzeltildiğinde, 88,206 YTL tutarõnda (31 Aralõk 2007: 88,206 YTL) sermaye
enflasyon düzeltmesi farkõ oluşmaktadõr.
Kardan ayrõlan kõsõtlanmõş yedekler
Türk Ticaret Kanununa göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadõr. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20sine ulaşõncaya kadar,
kanuni dönem karõnõn %5i oranõnda ayrõlmaktadõr. İkinci tertip yasal yedek akçeler, şirket
sermayesinin %5ini aşan tüm kar payõ dağõtõmlarõnõn %10u oranõnda ayrõlmaktadõr. Birinci ve
ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50sini aşmadõğõ sürece dağõtõlamazlar; ancak
ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlarõn karşõlanmasõnda kullanõlabilirler.
31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, Şirketin kardan ayrõlmõş kõsõtlanmõş yedekler hesabõ içinde yeralan
yasal yedekler toplamõ 94,095 YTLdir (31 Aralõk 2007: 94,095 YTL).
Geçmiş yõl zararlarõ
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla geçmiş yõl zararlarõ aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
136,613
(1,648,180)
36,095
13,000
(1,462,472)

Olağanüstü yedekler
Geçmiş yõl zararõ
Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltmesi farkõ
Özel yedekler
Toplam geçmiş yõl zararlarõ
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31 Aralõk 2007
136,613
(318,159)
36,095
13,000
(132,451)
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Satõşlar ve Satõşlarõn Maliyeti
31 Aralõk tarihlerinde sona eren yõla ait, satõşlar ve satõşlarõn maliyetleri aşağõdaki gibidir:

Satõş gelirleri
Diğer menkul satõşlarõ
Hisse senedi satõşlarõ

Hizmet gelirleri
Aracõlõk komisyon gelirleri
Hisse satõş pazarlama faaliyetleri hizmet gelirleri
Pazar araştõrma hizmet gelirleri
Yatõrõm danõşmanlõğõ hizmet geliri

Toplam satõşlar ve hizmet gelirleri
Satõşlarõn maliyeti
Diğer menkul kõymet satõşlarõ maliyeti
Hisse senedi satõşlarõ maliyeti

Brüt kar

14

2008

2007

-

26,225,223
172,655
26,397,878

5,938,984
2,385,011
2,034,560
2,844,418
13,202,973

2,430,840
2,430,840

13,202,973

28,828,718

-

26,207,582
173,225
26,380,807

13,202,973

2,447,911

Araştõrma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satõş ve dağõtõm giderleri, genel
yönetim giderleri
Araştõrma ve geliştirme giderleri
31 Aralõk 2008 tarihinde sona eren yõla ait, araştõrma ve geliştirme giderleri muhtelif araştõrma
giderlerinden oluşmakta olup 8,870 YTL dir (31 Aralõk 2007: 4,900 YTL ).
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Araştõrma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satõş ve dağõtõm giderleri, genel
yönetim giderleri (devamõ)
Pazarlama, satõş ve dağõtõm giderleri
31 Aralõk tarihlerinde sona eren yõla ait, pazarlama, satõş ve dağõtõm giderleri aşağõdaki gibidir:

Borsa payõ gideri
Diğer

2008

2007

70,721
49
70,770

30,633
1,356
31,989

Genel yönetim giderleri
31 Aralõk tarihlerinde sona eren yõla ait, genel yönetim giderleri aşağõdaki gibidir:
Personel ücret ve giderleri
Müşavirlik, danõşmanlõk ve denetim gideri
Seyahat giderleri
Amortisman ve itfa payõ giderleri
Sistem bakõm, işletme ve diğer giderleri
Kira giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Data hattõ ve telefon giderleri
Aidat ve üyelikler
Diğer genel yönetim giderleri

15

2008
8,063,428
722,848
392,196
361,352
231,267
178,618
174,180
78,063
76,522
197,848

2007
3,218,278
315,086
120,555
100,187
129,893
116,924
14,996
40,152
44,638
116,482

10,476,322

4,217,191

Niteliklerine Göre Giderler
Şirket, ilişikteki finansal tablolarõnda giderleri fonksiyon esasõna göre sõnõflamõştõr. Dönem içinde
oluşan amortisman ve itfa giderleri 361,352 YTL (31 Aralõk 2007: 100,187 YTL) ve kõdem
tazminatõ gideri 22,023 YTLdir (31 Aralõk 2007: Kõdem tazminatõ düzeltmesi 58,375 YTL ).
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Finansal Gelirler
31 Aralõk tarihlerinde sona eren yõla ait finansal gelirler aşağõdaki gibidir:

Faiz gelirleri
Kur farkõ gelirleri
Diğer

17

2008
935,031
4,738
-

2007
549,805
56,957
11,494

939,769

618,256

Finansal Giderler
31 Aralõk tarihlerinde sona eren yõla ait, finansal giderler aşağõdaki gibidir:
2008
26,750
18,228
5,996
50,974

Kur farkõ giderleri
Teminat mektubu komisyonlarõ
Diğer

18

2007
87,271
8,663
11,190
107,124

Vergi Varlõk ve Yükümlülükleri
21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayõlõ
Kurumlar Vergisi Kanununun 32inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranõ 1 Ocak 2006 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançlarõ %20 olarak belirlenmiştir.
Türk vergi sistemine göre, oluşmuş zararlar ileriki senelerde oluşabilecek vergiye tabi karlarõ
netleştirmek amacõ ile yalnõzca 5 yõl ileriye taşõnabilir. Zararlar, geçmiş dönem karlarõnõ
netleştirmek amacõ ile geriye taşõnamaz.
Kurumlar Vergisi Kanununun 13üncü maddesinin transfer fiyatlandõrmasõ yoluyla örtülü kazanç
dağõtõmõ başlõğõ altõnda transfer fiyatlandõrmasõ konusu işlenmektedir. 18 Kasõm 2007 tarihinde
yayõmlanan Transfer Fiyatlandõrmasõ Yoluyla Örtülü Kazanç Dağõtõmõ Hakkõnda Genel Tebliğde
uygulamadaki detaylar belirlenmiştir.
Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandõrmalarõ emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapõlmayan ürün, hizmet veya mal alõm ve satõm işlemlerine giriyorlarsa, o zaman
ilgili karlarõn transfer fiyatlamasõ yoluyla örtülü bir şekilde dağõtõldõğõ kanaatine varõlacaktõr. Bu
tarz transfer fiyatlamasõ yoluyla örtülü kar dağõtõmlarõ kurumlar vergisi açõsõndan vergi
matrahõndan indirilemeyecektir.
Türkiyede vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin bir mutabakat prosedürü bulunmamaktadõr.
Şirketler ilgili yõlõn hesap kapama tarihini takip eden dört ay içerisinde vergi beyannamelerini
hazõrlamaktadõr. Vergi Dairesi tarafõndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayõtlarõ 5
yõl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
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Vergi Varlõk ve Yükümlülükleri (devamõ)
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya alacağõ varlõklarõn ve borçlarõn finansal tablolarda gösterilen
değerleri ile yasal vergi matrahõ hesabõnda dikkate alõnan tutarlarõ arasõndaki geçici farklõlõklarõn
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasõyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi
yükümlülüğü veya alacağõ, söz konusu geçici farklõlõklarõn ortadan kalkacağõ ilerideki dönemlerde
geçerli olacağõ tahmin edilen vergi oranlarõ dikkate alõnarak ilişikteki finansal tablolara
yansõtõlmaktadõrlar.
31 Aralõk 2008 ve 31 Aralõk 2007 tarihleri itibarõyla net ertelenen vergi varlõklarõ ve borçlarõnõ
doğuran kalemler aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
31 Aralõk 2007
Ertelenen vergi varlõklarõ
Kõdem tazminatõ karşõlõğõ
4,406
Geçmiş yõl zararlarõndan ayrõlan
38,356
Toplam ertelenen vergi varlõğõ
4,406
38,356
Ertelenen vergi yükümlülüğü:
Maddi duran varlõk amortismanlarõnõn
Vergi Kanunlarõ ile yöntem farklõlõklarõ
Toplam ertelenen vergi yükümlülüğü

63,595
63,595

38,356
38,356

Net ertelenen vergi yükümlülüğü

59,189

-

Aşağõda dökümü verilen mutabakat, 31 Aralõk tarihleri itibarõyla toplam vergi karşõlõğõ ile yasal
vergi oranõnõn vergi öncesi kar rakamõna uygulanmasõyla hesaplanan miktar arasõndaki farklarõ
göstermektedir:

2008
3,535,806

Vergi öncesi kar/(zarar)
Yasal vergi oranõ
Yasal vergi oranõyla hesaplanan vergi tutarõ
Kullanõlmayan geçmiş yõl zararlarõ
Geçmiş yõl zararlarõndan mahsup edilen tutar
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden muaf gelirler
Diğer
Vergi gideri

%
Oran

2007
(1,295,037)

%
Oran

20

(707,161)
364,358
(15,465)
1,770
(36,986)
(393,484)

(20)
10
(0.4)
0.05
(0.8)
(11)

20

259,007
(317,655)
(5,355)
15,681
13,338
(34,984)

(20)
24.50
0.40
(1.2)
(1.0)

31 Aralõk tarihlerinde sona eren yõllara ait gelir tablosundaki vergi kalemleri aşağõdaki gibidir:
2008
2007
Cari dönem kurumlar vergisi karşõlõğõ gideri
Ertelenmiş vergi gideri
Vergi gideri

(334,295)
(59,189)
(393,484)
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(34,984)
(34,984)

2.7
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Vergi Varlõk ve Yükümlülükleri (devamõ)
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla kurumlar vergisi karşõlõğõ ile peşin ödenmiş kurumlar
vergisi netleştirildikten sonra kalan tutar dönem karõ vergi yükümlülüğü hesabõnda bulunmaktadõr.
2008
(334,295)
645,152
28,918
339,775

Kurumlar vergisi yükümlülüğü
Peşin ödenen vergiler
Diğer
Peşin ödenen vergiler

19

2007
41,607
41,607

İlişkili Taraf Açõklamalarõ
İlişkili taraflardan alacak ve borçlar
Şirketin 31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla ilgili taraflarla olan alacak bakiyeleri aşağõdaki
gibidir:
31 Aralõk 2008
İlişkili taraflardan alacaklar:
Credit Suisse Europe (Not 5)

31 Aralõk 2007

1,129,809
1,129,809
31 Aralõk 2008

İlişkili taraflara borçlar:
Credit Suisse Europe(Not 5)

13
13
31 Aralõk 2007

517,666
517,666

311,487
311,487

31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, Şirketin Credit Suisse Londra Şubesinde 6,814,718 YTL
tutarõnda (31 Aralõk 2007: 4,566,414 YTL) mevduatõ bulunmaktadõr.
İlişkili taraflarla işlemler
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihlerinde yõllara ait ilişkili taraflarla işlemler aşağõdaki gibidir:
Credit Suisse Europe aracõlõk komisyon gelirleri
Credit Suisse Europe pazar araştõrma gelirleri
Credit Suisse Europe hisse satõş pazarlama faaliyetler,
komisyon gelirleri
Credit Suisse Europe yatõrõm danõşmanlõğõ geliri
Credit Suisse International yatõrõm danõşmanlõğõ geliri
Credit Suisse Londra Ofisi faiz gelirleri

2008
5,938,984
2,034,560

2007
2,430,840
-

2,385,011
671,100
2,173,318
769,751

-

316,414

31 Aralõk 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler
toplamõ 1,948, 619 YTLdir (31 Aralõk 2007: 143,716 YTL).
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafõndan yayõmlanmõş Seri: V
No: 34 sayõlõ Aracõ Kurumlarõn Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği
(Tebliğ 34) kapsamõnda yapmaktadõr. Şirket, Tebliğ 34 kapsamõnda periyodik olarak risk
karşõlõğõ, sermaye yeterliliği tabanõ ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarõnõ hazõrlayõp
SPKya göndermekle yükümlüdür.

20.1

Sermaye yönetimi
Şirketin, 31 Aralõk 2008 tarihi itibarõyla, Tebliğ 34 kapsamõnda alõm satõm aracõlõğõ faaliyeti,
portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatõrõm danõşmanlõğõ faaliyeti (31 Aralõk 2007: alõm satõm aracõlõğõ
faaliyeti) için sahip olmasõ gereken asgari özsermaye yükümlülüğü sõrasõyla 1,175,000 YTL ve
752,000 YTL olup şirketin 31 Aralõk 2008 ve 31 Aralõk 2007 tarihleri itibarõyla sahip olduğu
asgari özsermaye sõrasõyla 8,333,333 YTL ve 4,480,829 YTLdir.
Ayrõca, Şirketin sahip olmasõ gereken sermaye yeterliliği tabanõ, Tebliğ 34de getirilen değerleme
hükümleri çerçevesinde, değerleme günü itibarõyla hazõrlanmõş bilançolarõnda yer alan ve Şirketin
net aktif toplamõnõn ortaklõk tarafõndan karşõlanan kõsmõnõ ifade eden özsermayelerinden aşağõda
sayõlan varlõk kalemlerinin indirilmesi suretiyle bulunan tutarõ ifade eder:
a) Duran varlõklar;
1) Maddi duran varlõklar (net),
2) Maddi olmayan duran varlõklar (net),
3) Borsalarda ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda işlem görenler hariç olmak üzere, değer
düşüklüğü karşõlõğõ ve sermaye taahhütleri düşüldükten sonra kalan finansal duran varlõklar,
4) Diğer duran varlõklar,
b) Müşteri sõfatõ ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, iştiraklerden, bağlõ ortaklõklardan ve
sermaye, yönetim ve denetim açõsõndan doğrudan veya dolaylõ olarak ilişkili bulunulan kişi ve
kurumlardan olan teminatsõz alacaklar ile bu kişi ve kurumlar tarafõndan ihraç edilmiş ve
borsalarda ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasasõ araçlarõ.
Şirketin 31 Aralõk 2008 ve 31 Aralõk 2007 tarihleri itibarõyla sahip olduğu sermaye yeterliliği
tabanõ sõrasõyla 5,235,587 YTL ve 3,079,943 YTLdir. Sermaye yeterliliği tabanõ yükümlülüğü
aşağõda belirtilen kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.
a) Sahip olduklarõ yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri,
b) Risk karşõlõğõ,
c) Değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri.
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla Şirketin sahip olduğu sermaye yeterliliği tabanõ
yukarõdaki kalemlerin üzerindedir.
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20.1

Sermaye yönetimi (devamõ)
Risk karşõlõğõ
Şirket gerek bilançoda gerekse bilanço dõşõnda izlenen kalemler ile ilgili olarak Tebliğ 34de
belirtilen oranlar çerçevesinde risk karşõlõğõ hesaplamaktadõr. Risk karşõlõğõ, pozisyon riski, karşõ
taraf riski, yoğunlaşma riski ve döviz kuru riski olarak Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde
hesaplanan tutarlarõn toplamõnõ ifade eder.
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla Tebliğ 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan risk
karşõlõğõ aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
78,172
410,458
(179,321)
309,309

Pozisyon riski
Karşõ taraf riski
Yoğunlaşma riski
Döviz kuru riski
Toplam risk karşõlõğõ
20.2

31 Aralõk 2007
15,573
256,688
(27,853)
244,408

Faiz oranõ riski
Şirketin faize duyarlõ yükümlülükleri bulunmamaktadõr. Şirket sahip olduğu nakit değerleri banka
mevduatõ olarak değerlendirmektedir. Plasmanlarõn kõsa vadeli olmasõ nedeniyle Şirket önemli bir
faiz riski taşõmamaktadõr.
31 Aralõk 2008 ve 31 Aralõk 2007 tarihleri itibarõyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz
oranlarõ aşağõdaki gibidir:
Avro
(%)
Nakit ve nakit benzerleri

-

31 Aralõk 2008
ABD dolarõ
(%)
-

YTL
(%)

Avro
(%)

15.125

-

31 Aralõk 2007
ABD dolarõ
(%)
-

YTL
(%)
15.45

Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Bankalardaki vadeli mevduat

Cari Dönem
8,251,718
8,251,718

Değişken faizli finansal araçlar
Bankalardaki vadeli mevduat
Şirketin 31 Aralõk 2008 ve 31 Aralõk 2007 tarihleri itibarõyla değişken faizli varlõk ve
yükümlülüklerinin olmamasõ nedeniyle faiz oranlarõnda meydana gelebilecek olasõ artõş ve
azalõşlarõn kar zarar hesaplama etkilerinin asgari olacağõ düşünülerek hesaplanmamõştõr.
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20.3

Döviz kuru riski (devamõ)
Şirket, döviz cinsinden borçlu ve alacaklõ bulunulan meblağlarõn Yeni Türk Lirasõna
çevrilmesinden dolayõ kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadõr. Söz
konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonun sürekli analiz edilmesi ile takip edilmekte ve
sõnõrlandõrõlmaktadõr.
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla Şirketin yabancõ para pozisyonu aşağõdaki gibidir:
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31 Aralõk 2008
YTL Karşõlõğõ(Fonksiyonel Para Birimi)
Varlõklar
Ticari alacaklar
Yükümlülükler
Borç karşõlõklarõ
Net yabancõ para kõsa pozisyonu

9,603
9,603
2,227,609
2,227,609

6,350
6,350
1,473,010
1,473,010

(2,218,006)

(1,466,660)

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31 Aralõk 2007
YTL Karşõlõğõ(Fonksiyonel Para Birimi)
Varlõklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Yükümlülükler
Borç karşõlõklarõ
Net yabancõ para uzun/(kõsa)
pozisyonu

ABD Dolarõ

ABD Dolarõ

8,437
1,041
7,396
311,487
311,487

7,243
893
6,350
276,430
267,430

(303,040)

260,187

Duyarlõlõk Analizi
Aşağõdaki tablo, Şirketin ABD Dolarõndaki %10lik değişime olan duyarlõlõğõnõ göstermektedir.
Aşağõdaki tutarlar ABD Dolarõnõn YTL karşõsõnda %10lik değer artõşõnõn gelir tablosundaki
etkisini ifade eder. Bu analiz sõrasõnda tüm değişkenlerin özellikle faiz oranlarõnõn sabit kalacağõ
varsayõlmõştõr.
DÖVİZ KURU DUYARLILIK ANALİZ TABLOSU TABLOSU
31 Aralõk 2008
Kar/Zarar
Yabancõ paranõn
değer kazanmasõ

Yabancõ paranõn
değer kaybetmesi

ABD Dolarõ kurunun %10 değişmesi halinde
1-ABD Dolarõ net varlõk/yükümlülüğü net
varlõk/yükümlülüğü
(221,800)
2-ABD Dolarõ riskinden korunan kõsõm(-)
3-ABD Dolarõ Net Etkisi(1+2)
(221,800)

221,800
221,800
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20.3

Döviz kuru riski (devamõ)
DÖVİZ KURU DUYARLILIK ANALİZ TABLOSU TABLOSU
31 Aralõk 2007
Kar/Zarar

20.4

Yabancõ paranõn
değer kazanmasõ

Yabancõ paranõn
değer kaybetmesi

ABD Dolarõ kurunun %10 değişmesi halinde
1-ABD Dolarõ net varlõk/yükümlülüğü net
(30,304)
varlõk/yükümlülüğü
2-ABD Dolarõ riskinden korunan kõsõm(-)
3-ABD Dolarõ Net Etkisi(1+2)
(30,304)

30,304
30,304

Kredi riski
Finansal varlõklarõn sahipliği karşõ tarafõn sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir.
Şirket bankalardaki mevduat dõşõnda bir kredi riski taşõmamaktadõr.
Finansal araç türleri itibarõyla maruz kalõnan kredi riskleri:
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla maruz kalõnan kredi riskleri aşağõdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari Alacaklar

31 Aralõk 2008
Raporlama tarihi itibarõyla maruz kalõnan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamõş finansal varlõklar net defter değeri
B. Koşullarõ yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramõş sayõlacak finansal varlõklarõn net defter
değeri
C. Vadedi geçmiş anacak değer düşüklüğüne
uğramamõş varlõklarõn net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlõklarõn net
defter değeri
E. Bilanço dõşõ kredi riski içeren unsurlar

Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Finansal
Yatõrõmlar

567,269

8,258,691

-

-

567,269

8,258,691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

1,129,809

-

-

1,129,809

-

-

.
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20.4

Kredi riski (devamõ)

Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralõk 2007
Raporlama tarihi itibarõyla maruz kalõnan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamõş finansal varlõklar net defter değeri
B. Koşullarõ yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramõş sayõlacak finansal varlõklarõn net defter
değeri
C. Vadedi geçmiş anacak değer düşüklüğüne
uğramamõş varlõklarõn net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlõklarõn net
defter değeri
E. Bilanço dõşõ kredi riski içeren unsurlar

Diğer
Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Finansal
Yatõrõmlar

7,396

5,134,310

-

-

7,396

5,134,310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

13

-

-

13

-

-
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20.5

Likidite riski
Tebliğ 34 kapsamõnda likidite yükümlülüğü, Şirketin en az kõsa vadeli borçlarõ kadar cari
değerleri ile dikkate alõnan dönen varlõklar bulundurmasõnõ ifade eder. Ancak yukarõda anlatõlan
sermaye yeterliliği tabanõ hesaplamasõnda indirilen kalemler ile pozisyon riski veya karşõ taraf riski
% 100 olarak belirlenen kalemler dönen varlõk olarak dikkate alõnmaz.
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla Şirketin Tebliğ 34 kapsamõnda likidite yükümlülüğü
aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
10,329,977
3,961,123
2.61

A. Dönen Varlõklar
B. Kõsa Vadeli Borçlar
Dönen Varlõklar/ Kõsa Vadeli Borçlar (A/B)

31 Aralõk 2007
5,245,571
2,173,024
2.41

Tebliğ 34 kapsamõnda Şirketin, aracõlõk yüklenimi nedeniyle oluşan borçlarõ veya taahhütleri,
takas kurumlarõna ve müşterilere olan borçlarõ dahil, bilançoda yer alan tüm kõsa ve uzun vadeli
borçlarõ toplamõ, sermaye yeterliliği tabanlarõnõn 15 katõnõ aşamaz. Borçlarõn tutarõnõn
belirlenmesinde, bunlarõn cari değerleri dikkate alõnõr. 31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla
bu oranlar sõrasõyla 0.61 ve 0.71dir.
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibariyla parasal borçlarõn kalan vadelerine göre profili aşağõdaki
tablodaki gibidir:
31 Aralõk 2008
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Borç karşõlõklarõ
Diğer Yükümlülüker

Defter Değeri

Beklenen nakit
çõkõşlar toplamõ

3 aydan
kõsa

3-12 ay
arasõ

1-5 yõl
arasõ

5 yõldan
uzun

4,042,345
39,714
517,666
2,899,087
585,878

4,042,345
39,714
517,666
2,899,087
585,878

3,078,559
39,714
2,899,087
139,758

941,753
517,666
424,087

22,033
22,033

-

31 Aralõk 2007
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Borç karşõlõklarõ
Diğer Yükümlülüker

Defter Değeri

Beklenen nakit
çõkõşlar toplamõ

3 aydan
kõsa

3-12 ay
arasõ

1-5 yõl
arasõ

5 yõldan
uzun

2,173,024
58,752
311,487
1,678,624
124,161

2,173,024
58,752
311,487
1,678,624
124,161

2,173,024
58,752
311,4871,678,624
124,161

-

-
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20.6

Rayiç Değer
Rayiç değer, bir varlõğõn cari bir işlemde taraflar arasõnda alõm satõmõna konu olan fiyatõnõ ifade
eder.
Yabancõ para cinsinden olan finansal varlõklar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki piyasa
fiyatlarõna yaklaşan döviz kurlarõndan çevrilmiştir.
Aşağõdaki metodlar ve varsayõmlar rayiç değeri belirlemenin mümkün olduğu durumlarda her bir
finansal aracõn rayiç değerini tahmin etmekte kullanõlmõştõr.
Finansal Varlõklar
Kõsa vadeli olmalarõndan ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarõndan dolayõ nakit ve nakit eşdeğeri
varlõklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlõklarõn taşõnan değerlerinin rayiç
değerlerine yakõn olduğu düşünülmektedir. Ticari alacaklarõn şüpheli alacaklar karşõlõğõ
düşüldükten sonraki taşõnan değerlerinin rayiç değerlerine yakõn olduğu düşünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlarõn ve diğer parasal yükümlülüklerin kõsa vadeli olmalarõ nedeniyle rayiç değerlerinin
taşõdõklarõ değere yaklaştõğõ düşünülmektedir. Kõsa vadeli olmalarõ sebebiyle ticari borçlarõn rayiç
değerlerinin taşõdõklarõ değere yakõn olduğu öngörülmektedir.
31 Aralõk 2008 ve 2007 tarihleri itibarõyla, Şirketin finansal varlõk ve yükümlülüklerinin defter ve
gerçeğe uygun değeri aşağõdaki gibidir:
31 Aralõk 2008
31 Aralõk 2007
Defter
Değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari borçlar

21

8,258,691
39,714

Gerçeğe
Uygun Değer
8,258,691
39,714

Defter
Değeri
5,134,310
58,752

Gerçeğe
Uygun Değer
5,134,310
58,752

Bilanço tarihinden sonra ortaya çõkan hususlar
Bakanlar Kurulunun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 numaralõ kararõ ile Türkiye Cumhuriyeti
para birimi Yeni Türk Lirasõ (YTL)ndaki Yeni ifadesi 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
kaldõrõlmõş ve Türkiye Cumhuriyeti para birimi Türk Lirasõ (TL) olmuştur.
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