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Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara döneme ait  
özet finansal durum tablosu 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
 

(3) 

  
 

(Bağımsız 
denetimden 
geçmemiş) 

(Bağımsız 
denetimden 

geçmiş) 

 
Dipnot 

Referansları 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

    
Varlıklar 

 
  

  
 

 
Dönen varlıklar 

 
 

 
    
Nakit ve nakit benzerleri 3       3.189.593  1.031.281 
Finansal Yatırımlar 4           74.418  72.807 
Ticari alacaklar 5          17.885  23.276 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 18 208  226 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 

 
17.677     23.050 

Diğer alacaklar   -  - 
   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 

 
- - 

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 10 19.048 16.290 
Peşin ödenmiş giderler 11           82.138  5.249 

    

Toplam dönen varlıklar 
 

3.383.082 1.148.903 

  
 

 
Duran varlıklar 

 
 

 
  

 
 

Finansal Yatırımlar 4 - - 
Diğer uzun vadeli alacaklar 10 15.661 13.883 
   - İlişkili olmayan taraflardan alacaklar  15.661 13.883 
Maddi duran varlıklar (net) 7 45.679 50.334 
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 8 4.490 5.270 
Ertelenmiş vergi varlığı 16 3.093 7.254 
    

Toplam duran varlıklar 
 

68.923 76.741 

  
 

 
 

Toplam varlıklar 
 

3.452.005 1.225.644 

  
 

 
Kaynaklar 

 
  

  
 

 
Kısa vadeli yükümlülükler 

 
 

 
  

 
 

Ticari borçlar   44.749 5.132 
   - İlişkili olmayan taraflardan borçlar 6 44.749 5.132 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 9 52.033 62.909 
Kısa vadeli karşılıklar 

 
1.782 4.064 

  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 9 1.782 4.064 
Diğer borçlar  2.500.925 17.445 
   - İlişkili taraflara diğer borçlar 10 2.500.000 100 
   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 10 925 17.345 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 10 - 33.165 
  

 
 

 
Toplam Kısa vadeli yükümlülükler 

 
2.599.489 122.715 

  
 

 
Uzun vadeli yükümlülükler 

 
 

 
  

 
 

Uzun Vadeli Karşılıklar 
 

21.014 15.963 
  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 9 21.014 15.963 
  

 
 

 
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 

 
21.014 15.963 

  
 

 
Özkaynaklar 

 
 

 
  

 
 

Ödenmiş sermaye 12 2.785.000 2.785.000 
Geçmiş yıllar zararı 

 
(1.698.034) (597.082) 

Net dönem zararı 
 

(255.464) (1.100.952) 
  

 
 

 
Özkaynaklar 

 
831.502 1.086.966 

  
 

 
 

Toplam kaynaklar 
 

3.452.005 1.225.644 



Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara döneme ait 
özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
 

(4) 

  
 

  

  
1 Ocak - 1 Ocak - 

  Notlar 
31 Mart   

2015 
31 Mart   

2014 

  
  

Kar veya zarar kısmı 

 
  

Hasılat  72.660 78.472 

  

  
Satışlar 

 
- - 

Hizmet gelirleri 
 

72.660 78.472 
Hizmet satışlarından indirimler (-) 

 
- - 

Satışların maliyeti (-) 
 

- - 
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar  72.660 78.472 
Esas faaliyetlerden faiz gelirleri 

 
- 18.805 

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)  - - 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/Zarar  - - 

  
  

Brüt kar/zarar 
 

72.660 97.277 

  
  

Genel yönetim giderleri (-) 13,14 (352.244) (398.163) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

 
28.928 3.995 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 

 
(25.973) (14.462) 

  
 

  

Esas faaliyet karı/zararı 
 

(276.629) (311.353) 

  
  

Yatırım faaliyetlerinden gelirleri  1.750 - 
    

Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)  (274.879) (311.353) 

    
Finansman gelirleri 15 23.576 26.728 
Finansman giderleri (-)  - - 

  
 

  
Sürdürülen Faaliyetler Vergi öncesi Karı/Zararı 

 
(251.303) (284.625) 

  
  

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri 16 (4.161) - 
Dönem vergi geliri / (gideri) 

 
- - 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 
 

(4.161) - 

  
 

  
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı 

 
(255.464) (284.625) 

  
  

Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı 
 

- - 

  
  

Dönem karı/zararı  
 

(255.464) (284.625) 

 
 

  
Diğer kapsamlı gelir 

 
- - 

Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) 

 
- - 

  
 

  

Toplam kapsamlı gelir 

 
(255.464) (284.625) 

 
 
 



Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara döneme ait  
özkaynak değişim tablosu 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 
 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
 

(5) 

      
    Net  
 Dipnot Ödenmiş Geçmiş yıllar dönem Toplam 
 referansları sermaye zararları zararı özkaynak 

      

1 Ocak 2015  2.785.000 (597.082) (1.100.952) 1.086.966 
      
Dönem zararının geçmiş yıllara aktarımı 12  (1.100.952) 1.100.952 - 
Toplam kapsamlı gelir    (255.464) (255.464) 
      

31 Mart 2015  2.785.000 (1.698.034) (255.464) 831.502 

 
 

      
    Net  
 Dipnot Ödenmiş Geçmiş yıllar dönem Toplam 
 referansları sermaye zararları zararı özkaynak 

      

1 Ocak 2014  2.785.000 - (597.082) 2.187.918 

      
Dönem zararının geçmiş yıllara aktarımı 12 - (597.082) 597.082 - 
Toplam kapsamlı gelir  - - (284.625) (284.625) 
      

31 Mart 2014  2.785.000 (597.082) (284.625) 1.903.293 

 
 



Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara döneme ait  
nakit akış tablosu 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 
 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
 

(6) 

 
Notlar 

1 Ocak - 
31 Mart 2015 

1 Ocak - 
31 Mart 2014 

  

  

A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları  

 

2.155.375 (286.783) 

  

  
Dönem karı / (zararı ) 

 

(255.464)     (284.625) 

  

  
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  

 

(6.256)     (24.632) 

  

  

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler  7,8 5.801     2.588 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı  5.051      

Kullanılmamış izin tazminatı karşılığı  -  

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  16 (19.519) (27.220) 
İade edilen maddi duran varlık ile ilgili düzeltme  (1.750)      
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri)  4.161      

 
   

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   2.416.624     (1.211) 

 
   

Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  5 5.391     63.458 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili 

düzeltmeler   (65.542)     
 

(9.596) 
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  6 39.617     (40.441) 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler   2.437.158     (14.632) 

 
   

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları   471     24.177 

 
   

Alınan faiz   19.519     28.422 
Ödenen vergiler  (19.048)     (4.245) 

     
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları  (227)     (492) 

 
   

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından 
kaynaklanan nakit çıkışları  7,8 (4.210) - 

Menkul kıymetlerde net azalış / (artış) 4 (1.611)     (492) 
Maddi duran varlık iade tutarı  5.594     - 

 
   

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları   - - 

 
   

     
Yabanci para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve 

nakit benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C)   2.155.148     
 

(286.783) 

     
D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri 

üzerindeki etkisi   3.619     
 

- 

     
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C+D)   2.158.767     (286.783) 

     
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   1.030.826     2.134.085 

 
   

 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)  3 3.189.593     1.847.302 
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31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 
 
Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), 5 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olup 11 Nisan 
2013’de faaliyet göstermeye başlamıştır.  
 
Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası 
araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı 
ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti 
kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları,  yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel 
kişilere yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde 
yönetebilir. Ayrıca, Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde 
bulunabilir, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda piyasa danışmanlığı yapabilir ve yatırım fonu katılma 
paylarının alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilir. 
 
31 Mart 2015 itibarıyla, Şirket hisselerinin %77’si Taaleritehdas Wealth Management Ltd.’in, %14’ü 
İsmail Erdem’in, %2’i Ari Petteri Metso’un, %3’ü Olli Pekka Eklund’un ve %4’ü ise Tayfun Bayazıt’ın 
mülkiyetindedir.   
 
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 
 
Büyükdere Cad. No:201/62  Levent Loft Residence Şişli / İstanbul 
 
Şirket’in 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 7’dir (31 Aralık 2014: 8). 
 
Finansal tabloların onaylanması: 
 
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, 
Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından 30 Nisan 2015 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde 
Şirketin yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
 
 
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartları ve Muhasebe Politikaları 
 
İlişikteki finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; 
Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve 
yorumlardan oluşmaktadır. 
 
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır ve muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari 
mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre TL 
olarak tutmaktadır. 
 
İlişikteki finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, 

KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’ in durumunu layıkıyla arz 
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

2.1.2 Netleştirme/Mahsup 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net 
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.  
 

2.1.3 İşletmenin Sürekliliği 
 

Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.  
 

2.1.4 Raporlanan Para Birimi  
 

Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dır. 
 

2.1.5 Karşılaştırmalı Bilgiler  
 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek amacıyla Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. 
 

2.1.6 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve 
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) 
 
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler 

KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin 
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.  Değişiklikler 1 
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
 
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 

 
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi 
için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların 
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri 
yapacaktır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama 
TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) 
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması  

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) 
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik) 
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 
Katkıları - Değişiklikler 
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 
ve TMS 28’de Değişiklik) 
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)  
 
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi  
 
KGK, Şubat 2015’de “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, 
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda 
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: 
 
- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma 

yöntemlerinde değişiklik  

- TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet 
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ilişkin açıklama 

- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu   

- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama  – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir 
bölümde’ açıklanması  

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal 
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten 
sonra yapacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
 



Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 
 
 

 
(10) 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014) 
 
2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 
 
Muhasebe politikalarında önemli değişiklik ve uygulamada hatalar olması durumunda, yapılan önemli 
değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem 
finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme 
ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
 
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan 
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve 
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar 
yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve 
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Kullanılan önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve 
varsayımlar ilgili muhasebe politikalarında gösterilmektedir. Başlıcaları, aşağıdaki gibidir: 
 
a) Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve 

birikmiş zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir.  
 
 Kaydedilecek olan ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan 

vergilendirilebilir karlara ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. 
 
b) Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar, tahmini faydalı ömürleri boyunca 

amortismana ve itfaya tabi tutulmuşlardır. Yönetim tarafından kullanılan faydalı ömürler “Önemli 
muhasebe politikalarının özeti” bölümünün ilgili paragraflarında açıklanmıştır. 

 
c) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve 

çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir. 
 
d) Kullanılmayan izin karşılığı, raporlama tarihi itibarıyla tüm çalışanların hak ettikleri ancak henüz 

kullanmadıkları izin günlerine denk gelen iskonto edilmemiş toplam yükümlülük tutarıdır. 
  
e) Karşılıklar ancak bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü 

(yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan 
kaynakların elden çıkması olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir 
bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem 
kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş 
değeriyle yansıtılır. 
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3. Nakit ve nakit benzerleri  
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Bankalardaki mevduatlar   
   - Vadesiz  2.555.593     89.826     
   - Vadeli  634.000     941.455     
   

Finansal durum tablosundaki nakit ve nakit benzerleri  3.189.593     1.031.281 
 

4. Finansal yatırımlar 
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar   
   
Devlet tahvilleri – 13 Mayıs 2015 vadeli 74.418 72.807 
   

 74.418 72.807 

 
Söz konusu, nominal değeri  73.375 TL, kayıtlı değeri  74.418 TL olan devlet tahvili, aracı kurum blokaj 
teminatı olarak Sermaye Piyasası Kurulu adına bloke edilmiştir. 
 
 
5. Ticari alacaklar: 
 

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in 17.885 TL (31 Aralık 2014 - 23.276 TL) tutarındaki ticari 
alacaklarının tamamı özel portföy yönetimi alacaklarından ve başarı priminden oluşmaktadır.  
 
 
6. Kısa vadeli ticari borçlar: 
 

 
 
7. Maddi duran varlıklar 
 

31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık dönemde Şirket 4.210 TL maddi duran varlık (31 Aralık 2014 - 33.823 
TL) alımı gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2015 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında, dönem içi amortisman gideri maddi 
duran varlıklar için  5.021 TL (31 Aralık 2014 – 10.615 TL), olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 
maddi duran varlıkların net defter değeri 45.679 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 
 
  

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
   
Satıcılar   
- İlişkili taraflara ticari borçlar - - 
- Diğer ticari borçlar 44.749 5.132 
   

 44.749 5.132 
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8. Maddi olmayan duran varlıklar 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık dönemde Şirket, maddi olmayan duran varlık (31 Aralık 2014 - 2.719 
TL) alımı gerçekleştirmemiştir. 1 Ocak 2015 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında, dönem içi amortisman gideri 
maddi olmayan duran varlıklar için  780  TL (31 Aralık 2014 – 3.903 TL), olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2015 
tarihi itibarıyla maddi duran varlıkların net defter değeri 4.490 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
 
9. Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli 
karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

  
 

Kısa vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara 
ilişkin karşılıklar 

  Kullanılmayan izin karşılığı 1.782 4.064 

 
 

 

 
1.782 4.064 

 

Türkiye’de geçerli iş kanununa göre Şirket, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde 
çalışanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği 
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. Kullanılmayan izin 
karşılığı raporlama tarihi itibarıyla tüm çalışanların hak ettikleri ancak henüz kullanmadıkları izin 
günlerine denk gelen iskonto edilmemiş toplam yükümlülük tutarıdır. 

 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli 
karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

  
 

Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara 
ilişkin karşılıklar 

  Kıdem tazminatı karşılığı 21.014 15.963 

 
 

 

 
21.014 15.963 
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9. Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı) 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 
 
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli 
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, 
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle 
mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine 
ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş 
kadardır ve bu tutar 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla azami 3.541,37 TL (31 Aralık 2014: 3,438.22 TL) ile 
sınırlandırılmıştır. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 
şartı bulunmamaktadır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün 
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 
 
TFRS, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin 
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan 
aktüer öngörüler ve mevcut yasal yükümlülükler kullanılmıştır: 
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
İskonto oranı (%) %8,00 %8,00 
Tahmin edilen maaş / limit artış oranı %6,00 %6,00 

 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçların 
detayı aşağıdaki gibidir:  
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler 42.261 53.841 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 9.395 9.068 
Personele borçlar 377 - 
   

 52.033 62.909 
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10. Diğer varlık ve borçlar 
 

a) Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Peşin ödenen vergi ve fonlar 19.048 16.290 
   

 19.048 16.290 

 
 

b)   Diğer uzun vadeli alacaklar 
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
İlişkili olmayan taraflardan diğer uzun vadeli alacaklar   
   
Verilen depozitolar(*) 15.661     13.883 
   

 15.661 13.883 

(*) Verilen depozitolar Loft Plaza kirası için verilen depozitodur.   
 
 

c) Diğer borçlar 
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
İlişkili taraflara diğer borçlar 
   
Ortaklara borçlar 2.500.000 100 
   

 2.500.000 100 

 
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 
   
Diğer KDV - 15.943     
BSMV 925 1.402     
   

 925     17.345     
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11.     Peşin Ödenmiş giderler  
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Peşin ödenmiş giderler   
   
Verilen avanslar 39.201           3.785 
Gelecek aylara ait giderler (*)  42.937 1.464 
   

 82.138 5.249 
 

(*) Gelecek aylara ait giderler peşin ödenen özel sağlık sigorta poliçe tutarlarından oluşmaktadır.  
 
12. Özkaynaklar 
 

31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle 
aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

Hissedarlar Pay (%) TL Pay (%) TL 

     
Taaleritehdas Wealth Management Ltd. 77,00% 2.144.450     77,00% 2.144.450     
Ismail Erdem 14,00% 389.900     14,00% 389.900     
Taaleritehdas Asset Management Ltd. - - - - 
Ari Petteri Metso 2,00% 83.550 2,00% 83.550 
Olli Pekka Eklund 3,00% 55.700 3,00% 55.700 
Tayfun Bayazıt 4,00% 111.400 4,00% 111.400 
     

Toplam ödenmiş sermaye 100,00% 2.785.000 100,00% 2.785.000 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11 Aralık 2013 tarih ve 12611 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 12 Aralık 2013 tarih ve 67300147-431.02-59568-1661261-12462 8645 
sayılı izinleri doğrultusunda, 23 Aralık 2013 tarih ve 135146 sayılı olağanüstü genel kurul kararına 
istinaden Şirket, sermayesini 1.175.000 TL ‘den tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.785.000 TL’ye 
çıkarmıştır. Şirket’in ödenmiş sermayesi 2.785.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 2.785.000 
adet hisseye bölünmüştür. Şirket’in 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla imtiyazlı hisse senetleri 
bulunmamaktadır. 
 
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, şirketin ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise 
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. 
 
Kar payı dağıtımı 
 
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-
19.1 no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı 
dağıtım oranı, bu Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem 
kârının yüzde yirmisinden az olamaz. 
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12. Özkaynaklar (devamı) 
 
Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarında 
asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekir: 
 
a)  Kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için 

belirlenen kâr payı dağıtım oranı. 
b)  Kâr payının ödenme şekli. 
c)  Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap 

dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanı. 
ç)  Kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise buna ilişkin esaslar. 
 
Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı imtiyazına ilişkin haklar 
saklıdır. 
 
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay 
sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi 
dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr 
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.  
 
Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek 
akçeye ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı 
takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye 
veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.  
 
İkinci tertip yasal yedek akçe ise, pay sahiplerine %5 oranında birinci temettü ayrıldıktan sonra, kardan 
pay alacak kişilere (ortaklar ve personel, işçiler vs.) dağıtılacak toplam tutarın, %10’u oranında 
ayrılabilir. 
 
Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni 
yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden 
kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim 
kalemi olarak dikkate alınır. 
 
 
13. Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim 

giderleri 
 

 1 Ocak - 1 Ocak -  
 31 Mart 31 Mart 
 2015 2014 
   
Genel yönetim gideri 352.244 398.163 
   
 352.244 398.163 
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14. Niteliklerine göre giderler 
 

 1 Ocak- 1 Ocak- 
 31 Mart 31 Mart 
 2015 2014 

   
Genel yönetim giderleri   
   
Personel giderleri 191.077     245.372 
   

Personel giderleri 191.077     245.372 

   
Denetim ve danışmanlık giderleri 57.847     47.760 
Bilgi işlem malzeme hizmetleri 22.312     9.365 
Kira giderleri 28.663     30.419 
Amortisman giderleri  5.801 2.588 
Vergi resim ve harçlar 12.508     11.732 
Temsil ağırlama giderleri 979     8.200 
Diğer 33.057     42.727 
   

Genel giderler 161.167 152.791 

   

Toplam genel yönetim giderleri 352.244 398.163 

 
 
15. Finansman gelir ve giderleri 
 

a. Finansman gelirleri 
 

 1 Ocak- 1 Ocak- 
 31 Mart 31 Mart 
 2015 2014 

   
Mevduattan elde edilen faiz geliri 17.933 25.349 
Kur farkı geliri,(net) 4.057     - 
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardan elde edilen faiz 

gelirleri 
 

1.586 1.379 
   

 23.576 26.728 
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16. Vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu  
5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak 
üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2015 yılı için %20’dir (2014: 
%20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul 
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, 
yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. 
madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı 
üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç). 
 
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında 
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye 
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 
 
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar 
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.  
 
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Dolayısı ile ticari 
kar/zarar rakamı içinde yer alan istisnai kazançlar kurumlar vergisi hesabında dikkate alınmıştır.  
 
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen 
indirimler de dikkate alınır. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosundaki vergi kalemleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014 

 
 

 Dönem vergi gideri - - 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (4.161) - 
   

Toplam (4.161) - 
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16. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların 
bilanço yükümlülüğü yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş 
vergi yükümlülüğü veya varlığı, raporlama tarihinde geçerli olan vergi oranları dikkate alınarak ilişikteki 
finansal tablolara yansıtılmaktadır. 
 
İlgili finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar kar/zararda muhasebeleştirilmişse, bunlarla 
ilgili oluşan cari dönem kurumlar vergisi veya ertelenmiş vergi geliri veya gideri de kar/zararda 
muhasebeleştirilmektedir. İlgili finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar doğrudan 
doğruya özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan özkaynak 
hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.  
 
Şirket’in 31 Mart 2015 itibarıyla 1.660.434,52 TL tutarındaki taşınan vergi zararı üzerinden 
öngörülebilir gelecekte elde edilecek vergilendirilebilir gelir değerlendirmesi neticesinde ertelenmiş 
vergi varlığı hesaplanmamıştır. 
 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran 
kalemler aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

 Birikmiş Ertelenmiş vergi Birikmiş Ertelenmiş vergi 
 geçici varlıkları/ geçici varlıkları/ 
 farklar Yükümlülükleri farklar Yükümlülükleri 

     

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar 22.796 4.559 20.027 4.005 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal 
varlıklar ile ilgili düzeltme  - - 97 19 

Gider tahakkukları - - 23.600 4.720 
     

Ertelenmiş vergi varlığı  4.559  8.744 

 
    

Maddi ve maddi olmayan varlıklar  
amortisman farkları (7.332) (1.466) (7.449) (1.490) 

 

    

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  (1.466)  (1.490) 

 

Ertelenmiş vergi varlığı (net)  3.093 
 

7.254 
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17.  İlişkili taraf açıklamaları 
 
(a) İlişkili taraflarla bakiyeler: 
 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 
 

  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
İsmail Erdem 208 226 
   

  208 226 

 
İlişkili taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar 
 

  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Taaleritehdas Wealth Management Ltd. - - 
   

  - - 

 
İlişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

  31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   
Taaleritehdas Wealth Management Ltd. 2.275.000     100 
Ari Petteri Metso 75.000     - 
Olli Pekka Eklund 50.000     - 
Tayfun Bayazıt 100.000 - 
   

  2.500.000     100 

 
İlişkili taraflardan hizmet gelirleri 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014 

   
İsmail Erdem                                        563 464 
Cem Sultan Karababa                        16 38 
Suzan Bayazıt                                   3.573 - 
   

  4.152 502 

 
(b) Yönetim Kuruluna ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler 
 
Genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve 
benzeri menfaatlerin toplam tutarı 81.384,76 TL’dir (2014 -  426.761 TL). 
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18. Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler 
 
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. 
 
31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna 
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

Şirket tarafından verilen TRİ'ler 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

   

A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı (Not 4) 74.418 72.807 
   

B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine    
    vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 

   
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer    
    3. kişilerin borcunu temin amacıyla    
    vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 

   
D.Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı - - 

   
          i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 
          ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup    
     şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 
          iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine    
     vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 

   

Toplam 74.418 72.807 
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19.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 
Şirket, yürütmekte olduğu portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden dolayı, sermaye 
piyasasındaki, faiz oranlarındaki ve diğer çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket Yönetimi, 
finansal risklerin yönetilmesinden birinci derecede sorumludur. Şirket’in maruz kaldığı riskler ve bunları 
yönetmek üzere kullandığı yöntemler aşağıdaki gibidir. 
 
i. Kredi riski açıklamaları 
 
Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü 
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. 
 
Şirket, kredi riskine portföyünde bulundurduğu borçlanma senetleri, ticari alacakları ve bankalardaki 
mevduatı dolayısıyla maruzdur. Şirket’in aktifinde bulundurduğu vadeye kadar elde tutulacak finansal 
varlıkların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet 
tahvillerinden oluşmaktadır. 
 
Şirket’in maruz kaldığı azami kredi riski: 
 
31 Mart 2015             Ticari  

alacaklar 
            Diğer  

alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Finansal 

yatırımlar 
 İlişkili  

Taraf 
Diğer  
Taraf 

İlişkili  
Taraf 

Diğer 
Taraf 

  

       
Raporlama tarihi        
   İtibariyle maruz kalınan azami 
riski 

208 17.677     - 39.201       3.189.593           74.418 

Vadesi geçmemiş ya da değer       
   düşüklüğüne uğramamış finansal       
   varlıkların net defter değeri 208 17.677     - 39.201 3.189.593           74.418 

 
 
 
31 Aralık 2014             Ticari  

alacaklar 
            Diğer  

alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Finansal 

yatırımlar 
 İlişkili  

Taraf 
Diğer  
Taraf 

İlişkili  
Taraf 

Diğer 
Taraf 

  

       
Raporlama tarihi        
   İtibariyle maruz kalınan azami 
riski 226 23.050 - 3.785 1.031.281 72.807 
Vadesi geçmemiş ya da değer       
   düşüklüğüne uğramamış finansal       
   varlıkların net defter değeri 226 23.050 - 3.785 1.031.281 72.807 

 
Şirket’in 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş varlığı bulunmamaktadır.  
 
Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan 
unsurlar dikkate alınmamıştır. Şirket’in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir 
değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şirket’in bilanço dışı kredi riski 
içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları bulunmamaktadır. 
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19.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

ii. Likidite riski açıklamaları 
 
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana 
gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran 
olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon 
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit 
ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 
 
Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla 
indirgenmemiş nakit akımlarının sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki 
gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto 
edilmemiş) nakit akışlarıdır. 
 
  31 Mart 2015    

 Defter 1 aya 1 ay -3 ay 3 ay - 1 yıl Sözleşme uyarınca 
 değeri Kadar arası arası nakit çıkışlar toplamı 
      
Ticari borçlar  44.749 44.749 - - 44.749 
      
Toplam yükümlülükler 44.749 44.749 - - 44.749 

 
 
  31 Aralık 2014    
 Defter 1 aya 1 ay -3 ay 3 ay - 1 yıl Sözleşme uyarınca 
 değeri Kadar arası arası nakit çıkışlar toplamı 
      
Ticari borçlar  5.132 5.132 - - 5.132 
      
Toplam yükümlülükler 5.132 5.132 - - 5.132 

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

 
a. Kur riski 

 
Şirket, yabancı para cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini, Türk Lirası’na çevirirken işlem 
tarihlerindeki kur ile raporlama tarihindeki kur oranlarındaki değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz 
kalmaktadır. 
 
Şirket’in 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, yabancı para cinsinden yapılan işlemlerini 
TL’ye çevirirken kullandığı döviz kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

 ABD Doları Avro 

   
31 Aralık 2015 2,6102 2,8309 
31 Aralık 2014 2,3189     2,8207     
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19.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Aşağıdaki tablo 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket tarafından tutulan yabancı 
para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları TL cinsinden gösterecek şekilde yabancı para pozisyonu 
riskini özetlemektedir. 
 

31 Mart 2015 
TL Karşılığı 

(Fonsiyonel para birimi) ABD Doları Avro 

    
Varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 24.274      7.445      1.710     
Diğer alacaklar 45.798      6.000      10.646     
    

Toplam varlıklar 70.072      13.445      12.356     

    
Yükümlülükler    
Ticari borçlar - - - 
    

Toplam borçlar - - - 

    

Net yabancı para pozisyonu 70.072      13.445      12.356     

 
 

31 Aralık 2014 
TL Karşılığı 

(Fonsiyonel para birimi) ABD Doları Avro 

    
Varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 75.285     16.895     12.801     
Ticari alacaklar 13.913     6.000     - 
    

Toplam varlıklar 89.198     22.895     12.801     

    
Yükümlülükler    
Ticari borçlar - -  
    

Toplam borçlar - -  

    

Net yabancı para pozisyonu 89.198     22.895     12.801     
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19.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

  31 Mart 2015   

  Kar/(zarar)   

  
Yabancı paranın 

değer kazanması 

 Yabancı paranın 
değer 

kaybetmesi 

   ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi  / değer kaybetmesi halinde 

 1- ABD Doları net varlık yükümlülüğü 3.509     (3.5099     

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3- ABD Doları net etki 3.509     (3.509)     

   Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde 
 4- Euro net varlık yükümlülüğü 3.498     (3.498)     

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6- Euro net etki 3.498     (3.498)     

 

  

Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde 

7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü -  

8-Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) -  

9-Diğer döviz net etki  -  

    

Toplam net etki (3+6+9) 7.007     (7.007)     

 
 
 

  31 Aralık 2014   

  Kar/(zarar)   

  
Yabancı paranın 

değer kazanması 

 Yabancı paranın 
değer 

kaybetmesi 

   ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi  / değer kaybetmesi halinde 

 1- ABD Doları net varlık yükümlülüğü 5.309     (5.309)     

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3- ABD Doları net etki 5.309     (5.309)     

   Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde 
 4- Euro net varlık yükümlülüğü 3.611     (3.611)     

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6- Euro net etki 3.611     (3.611)     

   Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde 

7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - 

8-Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - 

9-Diğer döviz net etki  - - 

  
  Toplam net etki (3+6+9) 8.920     (8.920)     
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19.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

b. Faiz pozisyonu riski 
 
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, 
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen 
varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 
 
Şirket’in bilançosunda vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıfladığı devlet tahvilleri 
faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmamaktadır. Ancak Şirket, bu devlet tahvillerinin 
itfası sonucu oluşan nakdin tekrar yatırıma yönlendirilmesi durumunda tekrar yatırım oranı riskine 
maruz kalabilmektedir. 
 

31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:  
 

 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

Aktifler TL (%) TL (%) 

   
Kasa ve bankalardan alacaklar:   
- Vadeli mevduatlar %9,80 %6,25 - %10,00 

Finansal yatırımlar   
- Vadesine kadar elde tutulan varlıklar %9,32 %9,32 
 
Şirket'in 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal yatırımları vadeye kadar elde tutulacak 
sabit faizli finansal araçlardan oluşmaktadır. 
 
iv. Sermaye yönetimi 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No:59 sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu 
Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği” (“ Seri: V, No: 59”) ve Seri: V, No:34 sayılı 
“Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“ Seri: V, No: 34”) 
uygun olarak sermayesini tanımlamakta ve yönetmektedir. 
 
 

Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri 
 
Şirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve 
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe 
uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak burada sunulan 
tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi 
olmayabilir.Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini için 
aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 
 
Finansal varlıklar - Finansal aktiflerin, kısa vadeli olmaları ve kredi kaybının önemsenmeyecek ölçüde 
olmasından dolayı, gerçeğe uygun değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. 
 
Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından 
dolayı, gerçeğe uygun değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. 
 
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri yaklaşık olarak gerçeğe uygun değerini 
yansıtmaktadır.  
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19.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Şirket’in bilançoda gerçeğe uygun değer ile yansıtılmayan finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe 
uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir: 
 

   31 Mart 2015    31 Aralık 2014 

 Gerçeğe 
uygun 
değeri 

Kayıtlı  
değeri 

Gerçeğe 
uygun  
değeri 

Kayıtlı  
değeri 

     
Nakit ve nakit benzerleri    3.189.593    3.189.593 1.031.281 1.031.281 
Finansal yatırımlar        74.418        74.418 72.904 72.807 
 
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 
 
Şirket, gerçeğe uygun değer ölçümlerini her finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç 
seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 
 
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı 
kullanılan değerleme teknikleri 
 
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri 
 
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri 
 
31 Aralık 2015  
 

Finansal varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

    
Finansal yatırımlar        74.418 - - 
Borsada işlem gören hisse senetleri - - - 
Devlet tahvili ve hazine bonosu        74.418 - - 
Vadeli piyasa işlemleri - - - 
Opsiyonlar - - - 
Diğer - - - 
 
31 Aralık 2014  
 

Finansal varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

    
Finansal yatırımlar 72.904 - - 
Borsada işlem gören hisse senetleri - - - 
Devlet tahvili ve hazine bonosu 72.904 - - 
Vadeli piyasa işlemleri - - - 
Opsiyonlar - - - 
Diğer - - - 
  



Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 
 
 

 
(28) 

20. Bilanço sonrası hususlar 

 
2 Şubat 2015 tarih ve 0/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği, Şirket’in kayıtlı sermaye 
sistemine geçirilmesine ve bu geçiş ile eş anlı olarak Şirket sermayesinin, tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle 2.785.000 TL’den 5.285.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiştir. 26 
Mart 2015 tarihinde işlem için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmış, 14 Nisan 2015 
tarihinde ise ticaret sicil gazetesinde tescil ettirilmiştir.   


