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KAPITAL YATIRIM HOLDING ANONIM ŞIRKETI
31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansları

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

3

İncelemeden
Geçmemiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

31 Mart 2019

31 Aralık 2018

7.024.976

6.697.695

3.426

33.902

7.007.856
-10.286
3.408

6.663.793
----

--

5.123

--

5.123

7.024.976

6.702.818

Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2019 TARİHİ TİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
İncelemeden
Geçmemiş
Dipnot
Referansları

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

31 Mart 2019

31 Aralık 2018

485.986

587.581

31.506
31.506
-63.974
390.506

22.880

68.908
186.206

375.966

--

14.540
--

-309.587

141.825

25.616

29.970

25.616
--

111.855

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı

4
4
4

TOPLAM KAYNAKLAR

--

6.397.165

6.089.621

4.250.000
74
80.456
1.759.091
307.544

4.250.000
74
80.456
561.286
1.197.805

7.024.976

6.702.818

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

KAPITAL YATIRIM HOLDING ANONIM ŞIRKETI
31 MART 2019 TARIHINDE SONA EREN DÖNEME AIT ÖZET
KAR ZARAR VE DIĞER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot

İncelemeden
Geçmemiş

İncelemeden
Geçmemiş

1 Ocak –
31 Mart 2019

1 Ocak –
31 Mart 2018

Sürdürülen Faaliyetler
Genel Yönetim Giderleri (-)
Faaliyet Karı/Zararı

5

(74.541)
(74.541)

(63.610)
(63.610)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Vergi Öncesi Karı

6
6

499.063
-424.522
--424.522

204.657
-141.047
--141.047

(116.978)
-(116.978)
307.544

(27.674)
(27.848)
174
113.373

--

--

307.544

113.373

0,0724

0,0267

Vergi Gideri
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
Net Dönem Karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider
Pay Başına Kazanç

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Ödenmiş
Sermaye

Paylara İlişkin
Primler

4.250.000

74

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
80.456

---

---

31 Mart 2019 bakiyesi

4.250.000

1 Ocak 2018 bakiyesi
Yedeklere transfer
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir

1 Ocak 2019 bakiyesi
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir

31 Mart 2018 bakiyesi

Geçmiş Yıllar
Karı

Net Dönem
Karı

Toplam
Özsermaye

561.286

1.197.805

6.089.621

---

1.197.805
--

(1.197.805)
307.544

-307.544

74

80.456

1.759.091

307.544

6.397.165

4.250.000

74

80.456

150.305

414.535

4.895.370

----

----

----

414.535
(3.554)
--

(414.535)
-113.373

-(3.554)
113.373

4.250.000

74

80.456

561.286

113.373

5.005.189

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

4

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
01 Ocak –
31 Mart 2019

01 Ocak –
31 Mart 2018

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

(30.476)

(61.983)

Vergi öncesi net kar

424.522

141.047

Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler
Vergi gider/geliri ile ilgili düzeltmeler

(116.978)
-(116.978)

(54)
3.500
(3.554)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

(338.020)

(173.088)

(344.063)

(153.133)

(10.286)
8.626
(3.408)
--

(11.188)
5
(3.373)
28.317

204.300

(30.275)

(4.934)
---

(3.441)
(2.675)
(27.213)

(188.255)

--

Not

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili
Düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili
Düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen vergiler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile
İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Diğer Karşılıklara ilişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)

(30.476)
---

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
Dönem başı hazır değerler
Dönem sonu hazır değerler

-(30.476)
33.902
3.426

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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(32.905)
(2.675)
(27.213)
-(61.983)
92.177
30.194

KAPITAL YATIRIM HOLDING ANONIM ŞIRKETI
31 MART 2019 TARIHLI OZET FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Kapital Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile 06
Nisan 2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları’na
ilişkin hükümlerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. 2011 yılı
içerisinde esas sözleşme değişikliğine giderek yatırım ortaklığı statüsünden çıkmış ve şimdiki unvanını
almıştır.
Şirket faaliyet konuları; mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin
olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik
planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi
konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar
etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse
senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya
kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve
yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı
yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine
uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan
her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali
finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.
Şirket merkezi Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73/19 Okmeydanı – Şişli /
İstanbul’dur.
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1 kişidir. (31 Aralık
2018 : 1 Kişi).
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirket mali tabloları 30.04.2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla kabul edilmişitir.
Grup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygulamaktadır. Finansal tablolar ve notlar, SPK
tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan
Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış
kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Şirket’in 31 Mart 2019’de sona eren altı aylık döneme ilişkin özet finansal tabloları TMS 34 Ara Dönem
Finansal Raporlama uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda
yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla
hazırlanan yıllık finansal tabloları ile birlikte okunması gerekir.
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2 Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan TFRS’ler
Şirket, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize
edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal
varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı
zamanda şu anda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini
alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.
TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş
Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart
hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında
karşılaştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır.
-

TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri
mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır
değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları
içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş
açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile
ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiştir.

-

TFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan
değişiklik sigorta şirketleri için ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleme yaklaşımı
(deferral approach)’ olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Buna göre:

Yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar




-

Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı
yayımlanmadan önce TFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı
kar veya zararda muhasebeleştirmek yerine diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirme seçeneğini sağlayacaktır ve
Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere isteğe bağlı olarak
2021 yılına kadar geçici olarak TFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9
uygulamayı erteleyen işletmeler hali hazırda var olan TMS 39, ‘Finansal Araçlar’
standardını uygulamaya devam edeceklerdir.

TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım
amaçlı gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım
amacında değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da
gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir
gayrimenkulün kullanımının değişmesi durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı
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gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.
Bu değişim kanıtlarla desteklenmelidir.
-

TFRS 2, “Hisse bazlı ödemeler” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı
hisse bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa
dayalıya çeviren değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Bu değişiklik
aynı zamanda bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek ve
bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, TFRS 2’nin esaslarına bir
istisna getirerek, bu ödül sanki tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görmesini
gerektirmektedir.
2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
-

-

TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS
19 ve TFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını
kaldırılmıştır.
TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş
ortaklığının gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.

TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar
ödemeleri”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür
işlemlerin bir parçası olarak yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da
fiyatlanması konusunu ele almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması
durumunda ve birden fazla ödemenin yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu
rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği azaltmaktadır.

01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış yürürlüğe girmiş olan standartlar ve değişiklikler:
-

TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet
ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan
değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye
dayalı nakit akışları ile orijinal etkinfaiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit
akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın
kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştiril-mesinin mümkün olmadığı anlamına
gelmektedir.
TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime
tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur.

-

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

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

-

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

-

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





-

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

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


Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet
maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;
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-

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

-

Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda
muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal
tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine
getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması.

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

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

Aşağıda yer alan standardlar, değişikilkler ve yorumlar henüz KGK tarafından yayımlanmamıştır:
-

TFRS 17 ‘Sigorta Sözleşmeleri’
TFRS 15 ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ değişiklikler
TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler
TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı

Şirket, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik
tarihinden itibaren uygulayacaktır. TFRS 16 dışıdan söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal
tabloları, operasyonları ve finansal performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
Şirket’in, TFRS 16 kapsamında uygulanacak muhasebe politikaları değişikliklerinin finansal
tabloları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışmaları devam etmektedir.
Şirket’in, TFRS 16 kapsamında uygulanacak muhasebe politikaları değişikliklerinin finansal
tabloları üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir.
Şirket, daha önce TMS 17 uyarınca faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış kiralamalar için özet
finansal tablolara 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ön ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş tüm kira
ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş olan kira yükümlülüğüne eşit bir tutar üzerinden bir
kullanım hakkı varlığı yansıtmıştır. Bu kapsamda TFRS 16 Kiralamalar Standardının
uygulamasının Şirket’in
1 Ocak 2019 tarihli geçmiş yıllar karları üzerindeki etkisi
bulunmamaktadır.
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NOT 3 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI
a) Alışlar/Satışlar;
1 Ocak
–
31 Mart 2019
Alışlar
Satışlar

1 Ocak –
31 Mart 2018
Alışlar

Satışlar

Ortadoğu Holding A.Ş.

--

--

--

54.194

Yeşil Holding A.Ş.

--

499.063

6.568

157.319

5.952

--

5

--

5.952

499.063

6.573

211.513

Ortadoğu Enerji San. Ve Tic. A.Ş.

b) Borç /Alacak;

Yeşil Holding A.Ş.*
Ortadoğu Enerji San. Ve Tic. A.Ş.

31 Mart 2019
Diğer Alacaklar

31 Mart 2018
Diğer Alacaklar

7.007.856
8.473
7.016.329

5.052.010
5.052.010

* Grup şirketlerinden olan alacaklar, cari dönem içerisinde Şirket ortağı Yeşil Holding üzerinde
toplanmış bulunmaktadır.
c) Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler; 1 Ocak – 31 Mart 2019 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret
ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 21.367 TL ’dir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır. (1
Ocak – 31 Mart 2018: 21.367 TL). Şirket, yönetim kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst
yönetim olarak belirlemiştir.
NOT 4 – ÖZKAYNAKLAR
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 21.250.000 TL (31.12.2018 – 21.250.000
TL) olup çıkarılmış sermayesi 4.250.000 TL ‘dir. Pay sahipleri ve pay oranları aşağıda belirtilmiştir:

31 Mart 2019
Grubu Pay yüzdesi Pay tutarı
Ortadoğu Holding A.Ş.
Kamil Engin Yeşil
Yeşil Holding A.Ş.
Ercan Pekalp
Yeşil Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım

B
B
B
A
B
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31 Aralık 2018
Pay yüzdesi Pay tutarı

24,78
-5,69
11,77
1,00
56,76

1.053.300
-241.852
500.197
42.500
2.412.151

24,78
-5,69
11,77
1,00
56,76

1.053.300
-241.852
500.197
42.500
2.412.151

100,00

4.250.000

100,00

4.250.000
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Şirket’in 42.500 adet, her biri 1 Türk Lirası nominal değerli, nama yazılı A grubu imtiyazlı
hisse senedi bulunmaktadır. Bu hisse senetlerinin her biri Yönetim Kurulu Üyelerinden 3
tanesini Genel Kurulda aday gösterme hakkına sahiptir.
Paylara ilişkin primler
Paylara ilişkin primler, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit girişlerini
ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak sermaye
artışlarında kullanılabilir.
31 Mart 2019 31 Aralık 2018
Hisse senedi ihraç primleri

74

74

74

74

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre,
yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na
göre birinci tertip yasal yedekler, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği
sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması
mümkün değildir.
31 Mart 2019 31 Aralık 2018
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

80.456

80.456

80.456

80.456

NOT 5 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Şirket’in 31 Mart 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden giderler aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri
Kira giderleri
Vergi ve resmi harç giderleri
Diğer giderler

1 Ocak –
31 Mart 2019

1 Ocak –
31 Mart 2018

50.590
11.335
3.340
4.147
5.129

44.532
16.380
888
692
1.118

74.541

63.610

NOT 6 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER / GİDERLER
Şirket’in 31 Mart 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla yatırım faaliyetlerinden gelirleri ve giderleri
aşağıdaki gibidir:
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1 Ocak –
31 Mart 2019

1 Ocak –
31 Mart 2018

-499.063

47.338
157.319

499.063

204.657

Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri

NOT 7 – KUR RİSKİ
Şirket’in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz
kalmamaktadır.
NOT 8 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
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