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   A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU 

Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

 

 

 

 

(Bağımsız  

Denetimden Geçmiş) 

  

Cari Dönem 
VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2021 

Dönen Varlıklar     

Nakit ve Nakit Benzerleri 3 743.111 

Diğer Alacaklar 6 26.386 

Peşin Ödenmiş Giderler 7 365 

Diğer Dönen Varlıklar 14 4.025 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR   773.887 

Duran Varlıklar   

Finansal Yatırımlar 4 353.511.262 

Peşin Ödenmiş Giderler 7 699 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR  353.511.961 

TOPLAM VARLIKLAR   354.285.848 

  

 

KAYNAKLAR 
 

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler    

Diğer Borçlar 

 

33.560 

   İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  -- 

   İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 33.560 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 80.006 

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   113.566 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 

 

 

Uzun Vadeli Karşılıklar  8.033 

   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar     10 8.033 

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  8.033 

ÖZKAYNAKLAR    

Ödenmiş Sermaye 13 120.000.000 

Diğer Yedekler 13 21.000.000 

Paylara İlişkin Primler 13 36.000.000 

Dönem Net Kârı/Zararı 13 177.164.249 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR   354.164.249 

TOPLAM KAYNAKLAR   354.285.848 

 

                              Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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   A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
16 HAZİRAN – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT 

KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 

                                       (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 
 

  
(Bağımsız  

Denetimden Geçmiş) 

  
Cari Dönem 

KÂR VEYA ZARAR KISMI Dipnot 

16 Haziran -             
31 Aralık 2021 

Hasılat 15 177.148.328 

Satışların Maliyeti (-) 15 -- 

Brüt Kârı/Zararı  177.148.328 

Genel Yönetim Giderleri (-) 17 (1.067.850) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (+) 18 354.369 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 (142.172) 

Esas Faaliyet Kârı/Zararı 
 

176.292.675 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 -- 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI 
 

176.292.675 
Finansman Gelirleri (+)        20 871.574 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI   177.164.249 

DÖNEM KÂRI/ZARARI   177.164.249 
 
Dönem Karı / Zararının Dağılımı   
Ana Ortaklık Payları  177.164.249 
Pay Başına Kazanç 

 
 

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 1,48 

  
 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR   177.164.249 

 

 

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

16 HAZİRAN – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

 

        Birikmiş Karlar   

  
Ödenmiş 
Sermaye 

 
Sermaye 
Avansı 

Pay İhraç 
Primleri 

İskontoları 
Net Dönem 
Karı/Zararı Öz kaynaklar 

Bakiye 16 Haziran 2021  -- -- -- -- -- 

Net Dönem Karı/(Zararı)    177.164.249 177.164.249 

Nakit Sermaye Ödemesi 120.000.000 -- -- -- 120.000.000 

Pay Bazlı İşlemler nedeniyle Meydana Gelen 

Artış  -- 21.000.000 36.000.000 -- 57.000.000 

Bakiye 31 Aralık 2021  120.000.000 21.000.000 36.000.000 177.164.249 354.164.249 

 

                         Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 
A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

16 HAZİRAN – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 
 

  

(Bağımsız Denetimden    
Geçmiş) 

  

Cari Dönem 
 
 Dipnot 

16 Haziran -           
31 Aralık 2021 

  
A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 

 

(176.256.889) 
Dönem Kârı/Zararı 

 
177.164.249 

Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 
 

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı      10 8.033 

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden 

Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 18 (282) 

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 18 (163.623.804) 
 
 

 
13.548.196 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)   4 (189.887.176) 

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler   6 (30.411) 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)        7 (1.064) 

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler        5 33.560 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)       12 80.006 
 
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları    

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı 

Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri        -- -- 

   

C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları 
 

 

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 36.000.000 

Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 13 21.000.000 

Sermaye Artışı 13 120.000.000 

  177.000.000 

Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit 
Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)   743.111 

  

 

D. Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki 
Etkisi   -- 

  

 

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)   743.111 

  

 

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri   -- 

  

 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)   743.111 

                              

                                    Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne tescil 

edilmiş ve 16 Haziran 2021 tarih, 10350 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. 

Şirket Türkiye’de faaliyet göstermekte olup şirket merkezi, Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sk. Beybi Gız 

Plaza A Blok Kat:25 Sarıyer/İstanbul’da bulunmaktadır. 

 

Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek 

diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye 

piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı 

sermayeli anonim ortaklıktır. 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. 31 

Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

  

 

31 Mart 2022 31 Aralık 2021 
Adı Soyadı Pay Adedi Pay Oranı Pay Tutarı Pay Adedi Pay Oranı Pay Tutarı 

Murat Güler (A Grubu) 15.001.000 10,6% 15.001.000 15.001.000 12,50 % 15.001.000 

Murat Güler (B Grubu) 90.749.000 64,4% 90.749.000 74.999.000 62,50 % 74.999.000 

Güler Yatırım Holding A.Ş. 

(B Grubu) 35.250.000 25,0% 35.250.000 30.000.000 25,00 % 30.000.000 

Ödenmiş Sermaye Toplamı 141.000.000 100% 141.000.000 120.000.000   100,00 % 120.000.000 

  

 Şirket’in sermayesi 120.000.000 TL olup 120.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Hisselerin itibari değeri 

hisse başına 1 TL’dir. 

 

 A Grubu paylarda yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 3 kişidir.  

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Temel Esaslar 

 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu 

(“SPK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

 

İlişikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 

(Tebliğ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) esas alınmıştır. 

 

İlişikteki finansal tablolar, SPK'nın 7 Haziran 2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımladığı 

duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve dipnot gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuştur. 

 

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar dışında, tarihi maliyet esasına göre 

tutulan yasal kayıtlara SPK’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği’ne uygunluğun sağlanması açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak TL olarak 

hazırlanmıştır. 
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Kullanılan Para Birimi 

 

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel 

para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve 

finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Şirket 16.06.2021 tarihinde kurulmuş olduğundan 2021 yılı ilk hesap dönemidir. Şirket’in önceki hesap dönemi 

faaliyeti bulunmadığından ekte yer alan finansal tablolar tek dönem olarak sunulmuştur. 

  
2.2. TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Şirket’in ilişikteki finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 

(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. 

Maddesine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 

TMS/TFRS’yi esas alırlar. Bu kapsamda Şirket, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tablolarını 

TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlamıştır. 

 
2.3. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

 

Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam 

düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden 

düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen 

dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere 

ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı bilginin 

yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır. 

 
2.4. Yeni ve Düzeltilmiş Standartlar ve Yorumlar 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan 

muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS ve 

TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve 

yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

 

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 

Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan 
Değişiklikler 

 

Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin Finansal 

raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz Oranı Reformu – 

Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır. İşletmeler bu 

değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaktır. 

Değişiklikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

 

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki 
değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama 

Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki 

değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak 



A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir) 
_____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal 

araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu 

durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine 

nakit akışlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi 

öngörülmektedir. 

 

Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve 

Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını uygulayan şirketler ve 

IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur. 

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar 

 
- Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve 

dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin 
vermektedir. 

- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı varsayılır. 

- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin 

değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun değer 

değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir. 

- Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro riskten korunma 

stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle değiştirilmesine ilişkin 

muafiyet sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan 

devam etmesine olanak sağlamaktadır. 

- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR reformu 
kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır. 

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması 

 

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak 

belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına dair 

geçici muafiyet getirmektedir. 

 
İlave Açıklamalar 

 

Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif 

referans faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş 

gerçekleşmese de IBOR geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu risk 

yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek dipnot 

yükümlülükleri gerektirmektedir. 

 

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla birlikte, 

şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. 

 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır 

 

TFRS 16 Değişiklikleri - Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlardaki Değişiklik 

 

Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara 

tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda 

muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin, vadesi 30 Haziran 
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2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları da kapsayacak şekilde 

uzatılmasına ilişkin değişiklik yapmıştır. 

 

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 

uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Genel anlamda, Şirket finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 

 
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

 

finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla 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 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık 
Satışları veya Katkıları 

 

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, 

Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak 

ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Şirket söz konusu değişikliklerin etkilerini, 

bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir. 

 
TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

 

KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 

3’ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) 

yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek 

niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları 

tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık 

hesap dönemleri için ileriye yönelik olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir 

tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (2018 Sürümü)’ye atıfta bulunan değişikliklerin tümüne ait 

değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 
TMS 16 Değişiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme 

 

KGK, Temmuz 2020’de,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle 

birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin 

satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin 

vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda 

muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 

uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap dönemi 

ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran 

varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet tanınmamıştır. 

 

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
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TMS 37 Değişiklikleri - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme 
maliyetleri 

 

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler 

yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 

uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup 

olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili 

maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez 

uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine 

getirmediği sözleşmeler için ileriye yönelik olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
 

KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan 

kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta 

sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin 

sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak 2023 

ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 

TMS 1 Değişiklikleri - Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması 
 

Ocak 2021’de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 

tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler 

yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan 

değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”e göre geriye 

dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı 
 

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler 

yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe 

politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, 

değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini 

üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe 

tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki 

tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden 

kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak 

değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur. Değişiklikler yürürlük tarihinde veya 

sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe politikası değişikliklerine uygulayacak olup 

erken uygulamaya izin verilmektedir. Genel anlamda, Şirket finansal tablolar üzerinde  önemli bir etki 

beklenmemektedir. 
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TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması 

Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik tahminlerini 

uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri yayınlamıştır. TMS 1'de 

yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için 

geçerlidir. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının bulunmaması nedeniyle, KGK, muhasebe 

politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi "önemli" terimi ile değiştirmeye karar vermiştir. 

'Önemli' TFRS'de tanımlanmış bir terimdir ve KGK’ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük 

ölçüde anlaşılmaktadır. Muhasebe politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, işletmelerin hem 

işlemlerin boyutunu, diğer olay veya koşulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca 

işletmenin muhasebe politikası bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiştir. 

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin Ertelenmiş Vergi 

 

Ağustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve böylece 

istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere uygulanmamasını 

sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. TMS 12'ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2023'te veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin 

vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen 

yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi amacıyla ilişkilendirilebilir 

olup olmadığının (geçerli vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık 

getirmektedir. Bu muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir 

geçici farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en erken 

dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, karşılaştırmalı olarak 

sunulan en erken dönemin başlangıcında, kiralamalar ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri 

yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli 

düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir. 

 
Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi 

KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, 

aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır: 

 

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan olarak İştirak: 

Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para 

çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır. 

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10 testinde 

dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülük şartlarının, 

orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate 

aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil 

olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir. 

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik 

ile, TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin 

belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü 

kaldırmıştır. 
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Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 

uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Söz konusu değişikliklerin / iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 

değerlendirilmektedir. 

 
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  

 

           Hasılat  

 

Girişim sermayesi  

 

Girişim sermayesi yatırımları borsada pay senetleri işlem görmeyen şirketler veya borsada pay senetleri işlem 

gören şirketlerin halka kapalı olan paylarına yapılan yatırımları ifade eder. 

 

Şirket’in girişim sermayesi yatırımları satıldığında hasılat içerisinde hasılat olarak kaydedilir. Diğer yandan 

dönem içerisinde gerçekleşen finansal yatırımlara ilişkin gerçeğe uygun değer farkları geliri hasılat kalemi 

içerisinde gerçeğe uygun değer kayıp/kazanaçları olarak kaydedilir ve raporlama tarihi itibariyle bilançodaki 

taşınan değeri satışların maliyetine kaydedilir. 

 

Faiz geliri 

 

Faiz geliri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri; vadeli mevduat faiz 

gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, borsa para piyasası ile ters repo 

işlemlerinden kaynaklanan faizleri ve vadeli işlem teminatlarının nemalarını içermektedir.  

 

Temettü geliri 

 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman 

kayda alınır. 
 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi 

kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde 

ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye 

dönük olarak muhasebeleştirilir.  

 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan 

kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna 

dahil edilir. 

 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 

Sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. 

İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların 

ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını 

aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten 

sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün 

değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit 

üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama 

tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 
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Borçlanma Maliyetleri 

 

Tüm borçlanma maliyetleri, gider olarak oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

 

Finansal Araçlar 
 

Finansal varlıklar  

 

 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun 

değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle 

doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa 

tarafından belirlenen süreye uygun olarak  teslimatı  koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların 

alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

 

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar 

elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. 

Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında 

belirlenmektedir. 

 

Etkin faiz yöntemi 

 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu 

döneme dağıtılması yöntemidir.  

 

Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman 

dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine 

indirgeyen orandır. 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar 

ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan 

finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu 

kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri 

teşkil eden bahse konu finansal varlıklar  da gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal 

varlıklar olarak sınıflandırılır.  

 
Satım ve geri alım anlaşmaları 
 

Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan 

yükümlülük müşterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), 

satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters 

repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo işlemlerinden alacaklar 

olarak kaydedilir. 

 

Krediler ve alacaklar 

 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 

kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden 

değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.  
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal 

varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup 

bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya 

birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir 

bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal 

varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü 

zararı oluşur.  

Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın 

etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde bütün finansal 

varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil 

edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler 

gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer 

düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden 

muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer 

düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını 

aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen 

artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 

veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski 

taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

Finansal yükümlülükler 

 

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları 

düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır.  

 

           Diğer finansal yükümlülükler 

 

 Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 

muhasebeleştirilir.  

 

 Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin 

faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  

 

 Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili 

olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun 

olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili 

finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.  
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Kur Değişiminin Etkileri 

 

Şirketin geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade 

edilmiştir. 

 

Her bir işlemin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) 

gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum 

tablosunda yer alan yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi sonunda geçerli 

olan kurlar kullanılarak TL'ye çevrilmektedir.  

 

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş 

olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL'ye çevrilmektedir. Tarihi 

maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 

tutulmazlar. 
 

 Hisse Başına Kazanç 

 

Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay 

adedine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden 

değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” 

dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiş 

hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi 

dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur. 

 

UMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse 

başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden ekli finansal 

tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamış, dipnotlarda belirtilmiştir. 

 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 

açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi 

arasındaki tüm olayları kapsar. 

Şirket’in, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 

 

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine  getirilmesinin 

muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda 

finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi 

itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. 

 

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi 

durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 

olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-d maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu’ na göre kurulan girişim 

sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır, kurumlar vergisinden 

istisna tutulan bu kazançlar dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %15 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. 

Ancak, Bakanlar Kurulu söz konusu stopaj oranını fon ve ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki 

varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar 

artırmaya yetkilidir. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak 

uygulanmaktadır. 

 

 Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde 

edilen gelirler ile ilgili 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2017 döneminde geçerli olacak düzenlemeler içeren Gelir 

Vergisi Kanunu’nun (“GVK”) Geçici 67 nci maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu’ 

na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım 

ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 

oranında vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94 üncü 

maddesi uyarınca ayrıca bir tevkifat yapılmamaktadır. Bakanlar kurulunun 2006/10731 sayılı kararı ile 

01.10.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere oran yüzde sıfıra (% 0) indirilmiştir. 

 

 Bununla birlikte, 1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen 

tahvil ve hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulması sürecinde doğan ve kurumlar vergisinden 

istisna olan portföy kazançları 31 Aralık 2006 tarihinde geçerli olan hükümlere tabidir. Buna göre, bu kısım 

portföyün en az % 25 hisse senetlerinden oluşması halinde bu kısım portföyden elde edilen portföy 

kazançlarından %0 (sıfır), aksi durumda ise %10 oranında tevkifat yapılır. Bahsedilen bu düzenlemeler 

çerçevesinde, Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemlere ait finansal tablolarında vergi karşılığı 

ayrılmamıştır. 

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

 

Kıdem Tazminatları 

 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten 

çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 

(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.  

 

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride 

doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara 

yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.  

 

Nakit Akım Tablosu 

 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı, Şirket’in girişim faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı gösterir. 

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) 

kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
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 Sermaye ve Temettüler 

 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 

dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 

 

İlişkili Taraflar 
 

Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta “raporlayan işletme” olarak kullanılacaktır) ilişkili olan 

kişi veya işletmedir. 
 

(a)  Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:  
 

Söz konusu kişinin, 

(i)  raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii)  raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

(iii)  raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması durumunda.  

 

(b)  Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır: 

 

(i)  İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı 

ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

(ii)  İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş 

ortaklığı olması halinde. 

(iii)  Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 

(iv)  İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü 

işletmenin iştiraki olması halinde. 

(v)  İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına 

ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin 

kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. 

(vi)  İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi 

halinde. 

(vii)  (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz 

konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

halinde. 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 

yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
 

2.6. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
 

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, 

bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider 

tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden 

farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve 

gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Ancak, gerçek sonuçlar, bu sonuçlardan farklılık 

gösterebilmektedir. 
 

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde 

var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak varsayımlar 

yapar. Kullanılan önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar ilgili muhasebe politikalarında 

gösterilmektedir. Başlıcaları, aşağıdaki gibidir: 
 

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

ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.  
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 
  31 Aralık 2021 

Bankalar 2.829 

 - Vadesiz Mevduat 1.628 

 - Vadeli Mevduat 1.201 

Borsa para piyasasından alacaklar 740.282 

Toplam 743.111 

4.       FİNANSAL YATIRIMLAR 

Gerçeğe Uygun Değeri ile Yansıtılan Uzun Vadeli Finansal Varlıklar 
 31 Aralık 2021 

Erham Enerji Üretim San.Ve Tic.A.Ş. (1) 145.913.021 

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş (2) 61.372.941 

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Per.İhr.A.Ş. (3) 62.818.459 

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (4) 83.406.841 

Toplam 353.511.262 

 

(1) Erham Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş (Erham Enerji) 2013 yılında kurulmuştur. Şirket’in esas faaliyet 

konusu elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, 

üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal etmektir. 

Şirket tarafından esas faaliyet konusu çerçevesinde yapılan girişim yatırımları kapsamında, Erham Enerji’nin 

%50 oranındaki payları 59.887.458 TL bedel ile satın alınmıştır. Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı 

kar/zarara yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı Erham Enerji’nin gerçeğe uygun değeri 

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından hazırlanan 22.02.2022 tarihli değerleme raporu ile belirlenmiş 

olup, söz konusu değerleme raporu ile Erham Enerji’nin değeri 291.826.043 TL olarak hesaplanmıştır. Erham 

Enerji’nin Şirket pay oranında rayiç değeri bağımsız değerleme çalışmasındaki değerler baz alınarak 

hesaplanmıştır. 

 

(2) Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş (Turknet) 1995 yılında kurulmuş olup, telekom pazarında bireylere ve 

çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve 

barındırma hizmetleri sunmaktadır. 

Şirket tarafından esas faaliyet konusu çerçevesinde yapılan girişim yatırımları kapsamında, Turknet’in %4,92 

oranındaki payları 47.500.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 

yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı Turknet’in gerçeğe uygun değeri Global Menkul 

Değerler AŞ tarafından hazırlanan 23.02.2022 tarihli değerleme raporu ile belirlenmiş olup, söz konusu 

değerleme raporu ile Turknet’in değeri 1.247.417.500 TL olarak hesaplanmıştır. Turknet’in Şirket pay 

oranında rayiç değeri bağımsız değerleme çalışmasındaki değerler baz alınarak hesaplanmıştır. 

 

(3) DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Per. İhr. A.Ş (DMR) 2021 yılında nev’i değişikliğiyle limited 

şirketten anonim şirkete dönüştürülmüştür. Şirket’in esas faaliyet konusu her türlü gıda maddesinin üretimi 

toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmaktır. 

Şirket tarafından esas faaliyet konusu çerçevesinde yapılan girişim yatırımları kapsamında, DMR’nin %4,88 

oranındaki payları 45.000.00 TL bedel ile satın alınmıştır. Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 

yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı DMR’nin gerçeğe uygun değeri Global Menkul 

Değerler AŞ tarafından hazırlanan 29.12.2021 tarihli değerleme raporu ile belirlenmiş olup, söz konusu 

değerleme raporu ile DMR’nin değeri 1.287.263.500 TL olarak hesaplanmıştır. DMR’nin Şirket pay oranında 

rayiç değeri bağımsız değerleme çalışmasındaki değerler baz alınarak hesaplanmıştır. 
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(4) Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Arf Bio) 23.09.2016 tarihinde kurulmuştur. Arf Bio yenilenebilir 

enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan 4,8 MW kurulu gücündeki 

biyogaz tesisi ile büyükbaş hayvan atığı ile çeşitli bitkisel hayvansal girdileri kullanarak elektrik üretimi 

gerçekleştirmektedir. Firmanın üretim lisansı 2018 yılından 2067 yılına kadar geçerli olacak şekilde 49 yıllık 

bir süreyi kapsamaktadır. 

Şirket tarafından esas faaliyet konusu çerçevesinde yapılan girişim yatırımları kapsamında, Arf Bio’nun 

%4,98 oranındaki payları 37.500.000 TL bedel ile satın alınmıştır. Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı 

kar/zarara yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı Arf Bio’nun gerçeğe uygun değeri Global 

Menkul Değerler AŞ tarafından hazırlanan 29.12.2021 tarihli değerleme raporu ile belirlenmiş olup, söz 

konusu değerleme raporu ile Arf Bio’nun değeri 125.700.000 USD olarak hesaplanmıştır. Arf Bio’nun Şirket 

pay oranında rayiç değeri bağımsız değerleme çalışmasındaki değerler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası 31.12.2021 tarihli alış kuru ( 1 USD=13,32 TL) kuru baz alınarak hesaplanmıştır. 

 

5. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

5.1. Ticari Alacaklar 

           

Şirketin kısa ve uzun vadeli ticari alacakları bulunmamaktadır. 

 
5.2.     Ticari Borçlar 
 

Şirketin kısa ve uzun vadeli ticari alacakları bulunmamaktadır. 
 

6. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 
6.1.     Diğer Alacaklar 

           
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2021 

Diğer Alacaklar 26.386 

Toplam 26.386 

 

 Şirket’in uzun vadeli diğer alacakları bulunmamaktadır.  

 
6.2. Diğer Borçlar 
 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2021 

Diğer Borçlar 33.560 

   İlişkili taraflara diğer borçlar -- 

  İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar 33.560 

Toplam 33.560 

 

Şirket'in diğer borçlarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık 2021 

3 aya kadar 33.560 

Toplam 33.560 
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7. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

7.1.     Peşin Ödenmiş Giderler 
 

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 31 Aralık 2021 

Gelecek aylara ait giderler 365 

Toplam 365 

 
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 31 Aralık 2021 

Gelecek aylara ait giderler 699 

Toplam 699 

 
7.2.      Ertelenmiş Gelirler 

 

Şirket’in ertelenmiş gelirleri bulunmamaktadır.  

8. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

Şirket’in maddi duran varlıklar bulunmamaktadır. 

9. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları bulunmamaktadır. 

 

10. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
a-) Karşılıklar 

 
Uzun Vadeli Karşılıklar 31 Aralık 2021 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.033 

Toplam 8.033 

 
b-) Teminat Rehin İpotekler 
  

 Şirket tarafından alınan ve verilen teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır. 

11. TAAHHÜTLER 

 Yoktur. 

12.  ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

      

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 

sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, 

halen yürürlükte bulunan mevzuat gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da 

yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ödenecek kıdem 

tazminatı, aylık 8.284,51 TL tavanına tabidir. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 

 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün 

bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in 

yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliştirilmesini öngörür. 
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Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                31 Aralık 2021  

Personel ücret borçları 20.000 

Personele ilişkin ödenecek vergi ve fonlar 29.821 

Personele ilişkin ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 30.185 

Toplam 80.006 

 

13. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

 

 Ödenmiş Sermaye 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

  

 

31 Aralık 2021 
Adı Soyadı Pay Adedi Pay Oranı Pay Tutarı 

Murat Güler (A Grubu) 15.001.000 12,50 % 15.001.000 

Murat Güler (B Grubu) 74.999.000 62,50 % 74.999.000 

Güler Yatırım Holding A.Ş. (B Grubu) 30.000.000 25,00 % 30.000.000 

Ödenmiş Sermaye Toplamı 120.000.000   100,00 % 120.000.000 

  

 Şirket’in sermayesi 120.000.000 TL olup 120.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Hisselerin itibari değeri 

hisse başına 1 TL’dir.  

 

 A Grubu paylarda yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 

 

Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bilançolarında yansıtmış olduğu öz sermaye kalemleri aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2021 

Esas sermaye 120.000.000 

Diğer Yedekler 57.000.000 

Net dönem karı/(Zararı) 177.164.249 

Toplam 354.164.249 

 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedek bulunmamaktadır. 

 

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. 

Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin 

%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, 

birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında 

ayrılır. 

 

  Geçmiş Yıl Karı/(Zararı): 

 

Yoktur. 

 

Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar: 

 

Yoktur. 
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14. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
14.1. Diğer Dönen Varlıklar 
 

 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla diğer dönen varlıklar yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

 
               31 Aralık 2021  

SGK geliri 4.025 

Toplam 4.025 

 

 
14.2. Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar 

  

 Yoktur. 

 
14.3. Diğer Duran Varlıklar 

  

 Yoktur. 

 

 
14.4. Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 

 Yoktur. 

15. HASILAT 

 

16 Haziran - 
 31 Aralık 2021 

Finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer farkı geliri 177.148.328 

Hisse senetleri satış hasılatı (net) -- 

Para piyasası işlemlerinden gelirler (net) -- 
Brüt Satışlar 177.148.328 

Net Satışlar 177.148.328 

Satışların Maliyeti (-) -- 

Toplam -- 

 
 

Brüt Kâr/(Zarar) 177.148.328 

 

16. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 

 Yoktur. 
 

17. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

 

 

   16 Haziran -            
31 Aralık 2021 

Araştırma ve geliştirme giderleri -- 

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri -- 

Genel yönetim giderleri 1.067.850 

Toplam 1.067.850 
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Genel Yönetim Giderleri 
16 Haziran -                          

31 Aralık 2021 

Personel, ücret, prim, ikramiye vb. giderleri 477.171 

Sermaye Piyasası Kurulu Kayıt Ücreti  240.000 

Yetki belge harç Giderleri 103.857 

Temsil ve ağırlama giderleri 64.738 

Danışmanlık giderleri 44.924 

Rekabet Kurulu Harcı Giderleri 36.000 

Ticaret Sicil Tescil Giderleri 34.578 

Kanunen kabul edilmeyen giderler 17.716 

Noter giderleri 8.963 

Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri 8.033 

Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 4.392 

Diğer 27.478 

Toplam 1.067.850 

 

18. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 
18.1. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 

 

16 Haziran -            
31 Aralık 2021 

Vadeli mevduat faiz geliri 354.087 

Menkul kıymet değer artışı 282 

Toplam 354.369 

 
18.2. Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 

 

16 Haziran -            
31 Aralık 2021 

Komisyon giderleri 142.172 

Toplam 142.172 

  

19. ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER 

            Yoktur. 

 

20. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

 
20.1.   Finansman Gelirleri 

 

16 Haziran –  
 31 Aralık 2021 

Adat gelirleri 850.634 

Diğer finansman gelirleri 20.940 

Toplam 871.574 

 
20.2.   Finansman Giderleri (-) 

 

 Yoktur. 
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21. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

 
21.1 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 
 

 Yoktur. 
 
21.2 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 

 

 Yoktur. 

 

22. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-d maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu’ na göre kurulan girişim 

sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır, kurumlar vergisinden 

istisna tutulan bu kazançlar dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %15 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. 

Ancak, Bakanlar Kurulu söz konusu stopaj oranını fon ve ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki 

varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar 

artırmaya yetkilidir. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak 

uygulanmaktadır. 

 

 Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde 

edilen gelirler ile ilgili 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2017 döneminde geçerli olacak düzenlemeler içeren Gelir 

Vergisi Kanunu’nun (“GVK”) Geçici 67 nci maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu’ 

na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım 

ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 

oranında vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94 üncü 

maddesi uyarınca ayrıca bir tevkifat yapılmamaktadır. Bakanlar kurulunun 2006/10731 sayılı kararı ile 

01.10.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere oran yüzde sıfıra (% 0) indirilmiştir. 

 

 Bununla birlikte, 1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen 

tahvil ve hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulması sürecinde doğan ve kurumlar vergisinden 

istisna olan portföy kazançları 31 Aralık 2006 tarihinde geçerli olan hükümlere tabidir. Buna göre, bu kısım 

portföyün en az % 25 hisse senetlerinden oluşması halinde bu kısım portföyden elde edilen portföy 

kazançlarından %0 (sıfır), aksi durumda ise %10 oranında tevkifat yapılır. Bahsedilen bu düzenlemeler 

çerçevesinde, Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemlere ait finansal tablolarında vergi karşılığı 

ayrılmamıştır. 

 

23.      PAY BAŞINA KAZANÇ 

 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemlere ait hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdadır: 

 

  
16 Haziran –  

31 Aralık 2021 

Net dönem karı/(zararı) (TL) 177.164.249 

Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 120.000.000 

Hisse başına kar/(zarar) (TL) 1,48 
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24. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

 
a) İlişkili taraflarla borç bakiyeleri: 
   

Yoktur. 

 
b)   İlişkili taraflara yapılan satışlar ve/veya elde edilen gelirler: 
 

 

16 Haziran –  
31 Aralık 2021 

Adat geliri 871.574 

Toplam 871.574 

 
b) İlişkili taraflardan yapılan alışlar ve/veya ödenen giderler: 

 

16 Haziran –  
31 Aralık 2021 

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş  

Kira geliri 3.250 

Alım satım komisyonu 142.172 

Toplam 145.422 

 
 

c)  Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 

            toplamı  282.135 TL’dir. (31 Aralık 2020: Yoktur.) 

    

25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Finansal Risk Faktörleri 

 

Şirket faaliyetleri nedeni ile piyasa riski (gerçeğe uyugun değer faiz oranı riski, nakit akışı faiz oranı riski ve 

fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır . Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak finansal 

piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize 

edilmesi üzerine odaklanmaktadır. 
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Kredi Riski 

 

Finansal araçlar karşı tarafın anlaşma gereklerini yerine getirememe riskini taşımaktadır. Finansal varlıklar, vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış 

alacaklardan oluşmaktadır. 

 

 Alacaklar  
  Ticari Alacaklar Finans Sektörü 

Faaliyetinden Alacaklar 
Diğer Alacaklar  

 

Cari Dönem (31 Aralık 2021) 

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankadaki 
Mevduat 

Borsa Para 
Piyasasından 

Alacaklar 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 
riski (A+B+C+D+E) -- -- -- -- -- 26.386 1.628 740.282 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 

 

-- -- -- -- -- -- -- 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri -- -- --  --  -- 26.386 1.628 740.282 

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri                 

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- -- -- 

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 
değerleri -- -- -- -- -- -- -- -- 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 
         - Değer düşüklüğü (-) 

           - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- -- 
 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- -- -- 

 - Değer düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- -- -- 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı -- -- -- -- -- -- -- -- 

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -- -- -- -- -- -- -- -- 

                 

Tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenirliliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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Sermaye Risk Yönetimi 

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 

ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 

 

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından 

değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut 

olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. 

 

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye 

maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını 

sağlayabilmektir.  

 

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket’in sermaye yönetiminde borç sermaye oranını izlemektedir. Bu 

oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur.  

 

Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerinin toplam borç (finansal durum tablosunda belirtilen kısa vadeli ve 

uzun vadeli yükümlülükler toplamı) tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum 

tablosunda belirtilen özkaynakların toplamıdır. 
 

  31 Aralık 2021 

Toplam borçlar 121.599 

Nakit ve nakit benzeri değerler (-) (743.111) 

Net borç (621.512) 

 
 

Toplam özkaynaklar 354.164.249 

 
 

Net borç/özkaynaklar oranı -0,0018% 

  

    31 Aralık 2021 

Dönen varlıklar 773.887 

Kısa vadeli borçlar 113.566 

Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar 6,814 

       

Faiz oranı riski 

 

Şirketin para piyasalarında gerçekleştirdiği işlemler kapsamında elinde bulundurduğu varlıklardan kaynaklı faiz 

oranı riski bulunmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket 

finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. 

Şirketin faiz oranı risk tablosu aşağıdaki gibidir; 

 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

     31 Aralık 2021 

Sabit faizli finansal araçlar   

Finansal varlıklar   

  Nakit ve Nakit Benzerleri 743.111 
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Likidite Riski 

 

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket’in faaliyeti gereği 

varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, varlıkları özkaynak ile finanse 

ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. 

 

 Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal 

yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.  

 
 

31 Aralık 2021 
     Cari Dönem 
     

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
Vadesi 

geçenler 3 aya kadar 3 – 12 ay arası 

Türev olmayan finansal yükümlülükler -- -- -- -- -- 

      

Beklenen vadeler Defter değeri 
Beklenen nakit 
çıkışlar toplamı 

Vadesi 
geçenler 3 aya kadar 3 – 12 ay arası 

Türev olmayan finansal yükümlülükler -- 33.560 -- 33.560 -- 

Ticari borçlar -- -- -- -- -- 

Diğer borçlar -- 33.560 -- 33.560 -- 

Toplam -- 33.560 -- 33.560 -- 

 
Yabancı Para Riski 

 

Yabancı para varlıklar ve yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. 31 Aralık 

2021 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü bulunmadığı için kur riskine maruz kalmamaktadır. 
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26. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN 
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

 
26.1.     Finansal Araç Kategorileri 

 

 Şirket’in kullandığı başlıca finansal araçlar finansal yatırımlardır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden 

ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

 

  31 Aralık 2021 

Finansal varlıklar 
 Nakit ve nakit benzerleri 743.111 

Finansal yatırımlar 353.511.262 

Ticari alacaklar -- 

Diğer alacaklar 26.386 

   

Finansal yükümlülükler  

Diğer borçlar 33.560 
 

Gerçeğe Uygun Değeri ile Yansıtılan Uzun Vadeli Finansal Varlıklar 
 31 Aralık 2021 

Erham Enerji Üretim San.Ve Tic.A.Ş. (1) 145.913.021 

Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş (2) 61.372.941 

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Per.İhr.A.Ş. (3) 62.818.459 

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (4) 83.406.841 

Toplam 353.511.262 

 

Finansal Varlıklar 

 

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 

yaklaştığı kabul edilmektedir. Kasa ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal 

varlıkların makul değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla 

kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Finansal yatırımların makul değerleri raporlama tarihindeki 

piyasa fiyatları esas alınarak tahmin edilmiştir. Ticari alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 

maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve ilgili şüpheli alacak karşılıkları ile birlikte kayıtlı değerlerinin makul 

değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 

 

Finansal Yükümlülükler 

 

           Banka kredileri ve diğer parasal yükümlülüklerin makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 

edilmektedir. 

 

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı makul değerleri 

kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır. 

 

Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve buşekilde 

kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 
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26.2        Gerçeğe Uygun Değer  
 

(1) Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı 

Erham Enerji Üretim San.Ve Tic.A.Ş.’nin şirket pay oranında rayiç değeri 291.826.043 TL olup, bağımsız 

değerleme çalışmasındaki değerler baz alınarak hesaplanmıştır.  

 

(2) İletişim hizmetleri ve telekominikasyon alanında faaliyet göstermek amacıyla, sermayesinin %4,9'u 

Şirket’e ait olmak üzere 26.666.667 TL sermayeli Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş %4,9 oranındaki payı 47,5 

milyon TL karşılığında satın alınmıştır. Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan girişim 

sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş ’nin şirket pay oranında rayiç değeri 

1.247.417.500 TL olup, bağımsız değerleme çalışmasındaki değerler baz alınarak hesaplanmıştır.  

 

(3) Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı 

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Per.İhr.A.Ş.’nin şirket pay oranında rayiç değeri 1.287.263.500 TL 

olup, bağımsız değerleme çalışmasındaki değerler baz alınarak hesaplanmıştır.  

 

(4) Şirket’in, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan girişim sermayesi yatırımı olarak sınıflandırdığı 

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin şirket pay oranında rayiç değeri 1.674.836.155 TL olup, değerleme 

çalışmasındaki değerler baz alınarak hesaplanmıştır.  

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:  

 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada 

işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.  

 

 İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen 

borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan 

girdilerden değerlenmiştir.  

 

 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 

 
3.Seviye gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

   

  

16 Haziran-31 Aralık 2021 

  

Alım satım amaçlı 

   

 

Açılış Bakiyesi -- 

 

Toplam kayıp/kazanç- kar/zarara yansıtılan 353.511.262 

 

Kapanış Bakiyesi 31 Aralık 2021 353.511.262 
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Finansal 

Varlıklar 

Gerçeğe 

Uygun Değer 

Gerçeğe 

Uygun Değer 

Seviyesi 

Değerleme 

Tekniği 
Önemli Gözlenebilir Veriye Dayanmayan Girdiler 

Gözlenebilir Veriye 

Dayanmayan Girdiler 

ile Gerçeğe Uygun 

Değer İlişkisi 

Borsada İşlem 

Görmeyen Pay 

Senetleri 

1.247.417.500 3. Seviye 

İndirgenmiş 

Nakit Akım 

Yöntemi, 

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş gelecekte ulaşacağı öngörülen faaliyet hacmi ve faaliyetlerinden elde edeceği nakit yaratımları ile 

vergi ödemelerinden ve gerekli işletme sermayesi ihtiyaçlarının ve sabit kıymet yatırımlarının karşılaşmasından sonra sağlayacağı 

serbest nakit akımları hesaplanmaktadır. Serbest nakit akımları ortalama %23,8 oranı üzerinden indirgenerek nakit akımların 

bugünkü değerine ulaşmaktadır. Bunun sonucunda hesaplanan değer, finansal borçlar dahil değeri ifade eden Firma değeri'dir. 

Ağırlıklı ortalama 

sermaye maliyeti 

arttıkça, gerçeğe uygun 

değer azalır. 

Borsada İşlem 

Görmeyen Pay 

Senetleri 

1.287.263.500 3. Seviye 

İndirgenmiş 

Nakit Akım 

Yöntemi, 

Çarpan Analizi 

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Per.İhr.A.Ş. gelecekte ulaşacağı öngörülen faaliyet hacmi ve faaliyetlerinden elde edeceği 

nakit yaratımları ile vergi ödemelerinden ve gerekli işletme sermayesi ihtiyaçlarının ve sabit kıymet yatırımlarının karşılaşmasından 

sonra sağlayacağı serbest nakit akımları hesaplanmaktadır. Serbest nakit akımları ortalama %23,78 oranı üzerinden indirgenerek 

nakit akımların bugünkü değerine ulaşmaktadır. Global pazarda gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin FD/FAVÖK çarpanı 

incelenmektedir. Şirket’in değerleme raporunda 2021 yılı finansal verileri tüm yılı kapsamaması nedeniyle tahmini 2022 yılı FAVÖK 

tutarı ve 2022 yılı tahmini FAVÖK çarpanı kullanılarak gösterge tahvilin 1 haftalık ortalaması (%22,81) baz alınarak iskonto edilmiştir. 

Şirket değeri her iki yöntem ağırlıklandırılarak şirket değeri hesaplanmaktadır. 

Ağırlıklı ortalama 

sermaye maliyeti 

arttıkça, gerçeğe uygun 

değer azalır. 

Pazar çarpanı 

azaldıkça gerçeğe 

uygun değer azalır. 

Borsada İşlem 

Görmeyen Pay 

Senetleri 

1.674.836.155 3. Seviye 

İndirgenmiş 

Nakit Akım 

Yöntemi 

ARF Enerji’nin gelecekte ulaşacağı öngörülen faaliyet hacmi ve faaliyetlerinden elde edeceği nakit yaratımları ile vergi 

ödemelerinden ve gerekli işletme sermayesi ihtiyaçlarının ve sabit kıymet yatırımlarının karşılaşmasından sonra sağlayacağı USD 

cinsinde serbest nakit akımları hesaplanmaktadır. Serbest nakit tüm yıllar %13 oranı üzerinden indirgenerek nakit akımların bugünkü 

değerine ulaşmaktadır. Şirket'in projeksiyon dönemi sonrasında tesis tasfiye değeri nakit akışına dahil edilmiş ve haricinde terminal 

değer hesaplaması yapılmamıştır.Bunun sonucunda hesaplanan değer, finansal borçlar dahil değeri ifade eden Firma değeri'dir. 

Ağırlıklı ortalama 

sermaye maliyeti 

arttıkça, gerçeğe uygun 

değer azalır. 

Borsada İşlem 

Görmeyen Pay 

Senetleri 

291.826.043 3. Seviye 

İndirgenmiş 

nakit akım 

yöntemi, Pazar 

çarpanı ve Net 

varlıklar 

yönetmi 

Erham Enerji’nin gereceğe uygun değeri bulunurken İndirgenmiş nakit akım yöntemi, Pazar çarpanı ve Net varlıklar yönetmi 

kullnılmıştır. İNA yönteminde gelecekte ulaşacağı öngörülen faaliyet hacmi ve faaliyetlerinden elde edeceği nakit yaratımları ile vergi 

ödemelerinden ve gerekli işletme sermayesi ihtiyaçlarının ve sabit kıymet yatırımlarının karşılaşmasından sonra sağlayacağı serbest 

nakit akımları hesaplanmaktadır. Serbest nakit akımları ortalama %13,8 oranı üzerinden indirgenerek nakit akımların bugünkü 

değerine ulaşmaktadır. Pazar çarpanı yöntemi uygulanırken BİST’de GES’i bulunan şirketlerin FD/MW çarpanı oranı kullanılarak 

hesaplanmıştır. Net varlıklar yönetminde şirket’in 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim raporudaki özkaynak değeri dikkate alınmıştır. 

Şirket değeri her üç yöntem ağırlıklandırılarak şirket değeri hesaplanmıştır. 

Ağırlıklı ortalama 

sermaye maliyeti 

arttıkça, gerçeğe uygun 

değer azalır. 

 

27. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Rapor dönemi sonrasında 01.03.2022 tarihinde KAP’ta duyurulan Erham Enerji sermayesinde A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın %50 oranındaki payı %75’e 

yükseltilmiştir. 
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28. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLER 

Şirket’in, KGK’nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına istinaden 

hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız denetim 

kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklamaya aşağıda yer verilmiştir. Raporlama 

dönemine ait bağımsız denetim ücreti 20.000 TL 'dir. Bağımsız denetim kuruluşundan alınan denetim 

dışında hizmet yoktur. 
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29. EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA, FİNANSAL BORÇ VE TOPLAM GİDER SINIRINA UYUMUN 
KONTROLÜ 

 

Portföy sınırlamalarına, finansal borç ve toplam gider sınırına uyumun kontrolüne ilişkin ek dipnotta 

verilen bilgiler "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Tebliği" uyarınca finansal tablolardan türetilmiş 

özet bilgiler niteliğinde olup 9 Ekim 2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-48.3 sayılı 

"Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin portföy sınırlamalarına, finansal borç 

ve toplam gider sınırına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

 
  EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER TUTARLARI 

 
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri 

Tebliğdeki İlgili 
Düzenleme 

31.12.2021                           
Cari Dönem (TL) 

A Para ve Sermaye Piyasası Araçları Md.20/1 – (b) 743.111 

B Girişim Sermayesi Yatırımları Md.20/1 – (a) 353.511.262 

C Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler  Md.20/1 – (d) ve (e) -- 

D Diğer Varlıklar   31.475 

E Ortaklık Aktif Toplamı Md.3/1-(a) 354.285.848 

F Finansal Borçlar Md.29 -- 

G Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler) Md.20/2 – (a) -- 

H Özsermaye   354.164.249 

I Diğer Kaynaklar    121.599 

E Ortaklık Toplam Kaynakları Md.3/1-(a) 354.285.848 

 
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler  

Tebliğdeki İlgili 
Düzenleme 

Cari Dönem (TL) 

A1 

Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım  Md.20/1 – (b) 2.829 

      

1. Hisse Senetleri   Md.20/1 – (b) -- 

2.Tahviller    Md.20/1 – (b) -- 

3.Fonlar Md.20/1 – (b) -- 

      

A2 TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı Md.20/1 – (b) 2.829 

B1 Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu Md.21/3 – (c) -- 

B2 Borç ve Sermaye Karması Finansman Md.21/3 – (f) -- 

B3 Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları Md.21/3 – (e) -- 

B4 Özel Amaçlı Şirket  Md.21/3 – (g) -- 

C1 Portföy Yönetim Şirketine İştirak Md.20/1 – (e) -- 

C2 Danışmanlık Şirketine İştirak Md.20/1 – (d) -- 

F1 Kısa Vadeli Krediler  Md.29/1 -- 

F2 Uzun Vadeli Krediler  Md.29/1 -- 

F3 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları  Md.29/1 -- 

F4 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları  Md.29/1 -- 

F5 Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar Md.29/1 -- 

F6 Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar Md.29/1 -- 

G1 Rehin  Md.20/2 – (a) -- 

G2 Teminat  Md.20/2 – (a) -- 

G3 İpotekler Md.20/2 – (a) -- 

I Dışardan sağlanan hizmet giderleri Md.26/1 -- 
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  PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ VE TOPLAM GİDER SINIRI KONTROL TABLOSU 

  Portföy Sınırlamaları 
Tebliğdeki 

İlgili 
Düzenleme 

31.12.2021                           
Cari 

Dönem 
(TL) 

Asgari/ 
Azami 
Oran 

1 Para ve Sermaye Piyasası Araçları Md.22/1 – (b) 0,2097% ≤ %49 

2 Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım Md.22/1 – (c) 0,00% ≤ %10 

3 Girişim Sermayesi Yatırımları Md.22/1 – (b) 99,78% ≥ %51 

4 Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler Md.22/1 – (ç) 0,00% ≤ %10 

5 Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu Md.22/1 – (e) 0,00% ≤ %49 

6 Borç ve Sermaye Karması Finansman Md.22/1 – (h) 0,00% ≤ %25 

7 Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları Md.22/1 – (f) 0,00% ≤ %25 

8 TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı Md.22/1 – (ı) 0,00% ≤ %20 

9 Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri  Md.29 0,00% ≤ %50 

10 Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri  Md.29 0,00% ≤%200 

11 Rehin, Teminat ve İpotekler Md.22/1 – (d) 0,00% ≤ %10 

12 Dışardan sağlanan hizmet giderleri Md.26/1 0,00% ≤ %2,5 

 


