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KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (Bin “TL”))

Dipnot
referansları

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem

31 Aralık 2020
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR

1.746

Nakit ve nakit benzerleri
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

3
4
5

DURAN VARLIKLAR

1.577
105
64
608

Kullanım hakkı varlıkları

6

TOPLAM VARLIKLAR

608
2.354

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

346

Ticari borçlar
Vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları karşılığı
Kiralama işlemlerinden borçlar

7
8
9
10

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

19
133
32
162
478

Uzun vadeli çalışan hakları karşılığı
Kiralama işlemlerinden borçlar

9
10

ÖZKAYNAKLAR

19
459
1.530

Ödenmiş sermaye
Net dönem zararı

11

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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1.800
(270)
2.354
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17 Kasım – 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (Bin “TL”))

Dipnot
referansları

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
17 Kasım –
31 Aralık 2020

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

-

BRÜT KAR/(ZARAR)

-

Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer giderler

13

ESAS FAALİYET ZARARI

(339)
(1)
(340)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler

-

FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI

(340)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri

14
14

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI

Ertelenmiş vergi geliri

29
(24)
(334)

5

DÖNEM ZARARI

64
(270)

DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)

-

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

(270)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (Bin “TL”))

Dipnot
referansları
17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler

9

Ödenmiş
sermaye

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar
karları

1.800

-

-

-

1.800

-

-

-

(270)

(270)

1.800

-

-

(270)

1.530

Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler

9

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3

Net dönem
Toplam
zararı özkaynaklar
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Nakit Akış Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (Bin “TL”))

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
17 Kasım –
31 Aralık 2020
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kaynaklanan) nakit akışları:
Dönem net zararı
Dönem net karı/(zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler
Amortisman ile ilgili düzeltmeler
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı tahakkuku
Ticari borçlardaki artış/(azalış)
Vergi gideri

(270)
26
24
(105)
19
32
19
70

Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit

(186)

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kaynaklanan) net nakit

-

Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kaynaklanan) nakit akışları:

-

Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından sağlanan nakit girişleri
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

1.800
(36)

Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları:

1.764

Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki net değişim

1.577

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri

-

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

1.577

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
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1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), 17 Kasım 2020 tarihinde 17 Kasım
2020 tarih ve 10204 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket’in kuruluş
amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliği ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması
ve yönetimidir.
Şirket’in merkezi adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok Apt. No:10
Ümraniye, İstanbul’dur.
Şirket’in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

%100

Toplam

%100

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in 7 adet personeli bulunmaktadır.

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

2.1.1

TFRS’ye Uygunluk beyanı
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerin uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
(“TFRS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları
(“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS yorumları ve TFRS yorumları adlarıyla
yayınlanan Standart ve Yorumları içermektedir.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal durum tablosu ile 17 Kasım - 31 Aralık 2020
hesap dönemine hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 20 Ocak 2021
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)

2.1.2

Finansal tabloların hazırlanış şekli
Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas alınarak
geliştirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur.

2.1.3

Geçerli ve Raporlama para birimi
Finansal tablolar, Şirket’in faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden
ifade edilmiş olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.

2.1.4

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal tablolar, Şirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri
belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanır. Finansal tabloların
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla,
önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin
olarak açıklama yapılır.
Şirket’in 17 Kasım 2020 tarihinde faaliyetlerine başlaması nedeniyle cari dönem finansal tabloları ve
ilgili dipnotlar önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulamamıştır.

2.1.5

Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi
veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal durum tablosunda (bilanço) net değerleri ile
gösterilirler.

2.1.6

İşletmenin sürekliliği
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

2.1.8

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

2.1.9

Yeni ve revize edilmiş finansal raporlama standartlarının uyarlaması
i) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulanmayan değişiklikler
Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler
Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin
verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir.
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan
Değişiklikler)
UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli
olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale
getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması
(TMS 1’de Yapılan Değişiklikler) KGK tarafından 12 Mart 2020 tarihinde yayımlamıştır.
6
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.1.9

Yeni ve revize edilmiş finansal raporlama standartlarının uyarlaması (devamı)
Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara
açıklık getirmiştir.
TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır:
a.
Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama
dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi.
b.
İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti
ve amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi.
c.
İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin
açıklanması.
d.
İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına
ilişkin hükümlerin açıklanması.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamasına izin
verilmektedir. Bununla birlikte, UMSK 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlamış olduğu değişiklikle
UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir.
TMS 1’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisinin olması beklenmemektedir.
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a
ilişkin değişiklikler
UMSK tarafından Mayıs 2020 tarihinde “COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan
İmtiyazlar-UFRS 16 Kiralamalar’a ilişkin değişiklikler KGK tarafından TFRS 16’da Yapılan
Değişiklikler olarak 5 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
Bu değişiklikle birlikte TFRS 16’ya Covid 19’dan kaynaklanan kira imtiyazlarının kiralamada yapılan
bir değişiklik olarak dikkate alınmamasına yönelik kiracılar için Covid-19 konusunda muafiyet
eklenmiştir.
Öngörülen kolaylaştırıcı muafiyet, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan
imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanabilecektir:
➢ Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden
olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde
aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,
➢ Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran
2021 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi,
➢ Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.
Kiraya verenler için herhangi bir kolaylaştırıcı hükme yer verilmemiştir. Kiraya verenler kira
imtiyazlarının kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeye devam etmeli ve
buna göre muhasebeleştirme yapmalıdırlar.
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler
kiracılar tarafından, 1 Haziran 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla
birlikte erken uygulanmasına izin verilmektedir.

7

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17 Kasım - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (Bin “TL”))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UMSK tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş
standartlar ve yorumlar
UFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik
Mayıs 2020’de UMSK, UFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik
yayımlamıştır. Değişiklikle, UMSK tarafından UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal
Çerçeve’nin eski bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018’de yayımlanan en son sürüme yapılan
referanslar ile değiştirilmiştir.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (UMS 16’da yapılan
değişiklik)
Mayıs 2020’de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklik yapan “Maddi Duran
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme” değişikliğini yayımlamıştır. Değişiklikle birlikte,
artık bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin
satışından elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin
verilmemektedir. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin satış
maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir.
Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı ve
tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle birlikte, artık varlığı kullanım amacına uygun
hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin
maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili
maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (UMS 37’de
yapılan değişiklik)
UMSK, Mayıs 2020'de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’da değişiklik
yapan “Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri”
değişikliğini yayımlamıştır.
UMSK, bir sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadığını değerlendirmek amacıyla,
sözleşmeyi yerine getirme maliyetinin hem katlanılması gereken zorunlu ilave maliyetler hem de diğer
doğrudan maliyetlerin dağıtımı ile ilgili maliyetleri içerdiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla UMS
37’ye yönelik bu değişikliği yayımlamıştır.
UMSK tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş
standartlar ve yorumlar
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (UMS 37’de
yapılan değişiklik)
Değişiklikler, bir sözleşmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir
sözleşmenin yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde işletmenin hangi maliyetleri dahil
edebileceğini belirlemiştir.
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Yıllık İyileştirmeler 2018-2020 Dönemi
UFRS’deki iyileştirmeler
Yürürlükteki standartlar için yayımlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”
aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olup, erken uygulamaya
izin verilmektedir. UFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Şirket’in finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Bu değişiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra UFRS’leri uygulamaya başlaması
durumunda UFRS 1’in uygulamasını kolaylaştırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan
daha sonra UFRS’leri uygulamaya başlaması durumunda UFRS 1.D16 (a) paragrafınıdaki
muafiyetten yararlanmak suretiyle tüm yabancı para işlemler için birikmiş yabancı para çevrim
farklarını, ana ortaklığın UFRS Standartlarına geçiş tarihine göre ana ortaklığın finansal tablolarına
dahil edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu değişikliklikle birlikte, bağlı ortaklıklar için bu
isteğe bağlı bu muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz maliyetleri düşürmeyi; ve ii) benzer eş
anlı muhasebe kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak UFRS
Standartlarına geçişi kolaylaştıracaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar
Bu değişiklik, - finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için %10 testinin
gerçekleştirilmesi amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için ödenen ücretler düşülerek net tutar
üzerinden belirlenmesinde, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile bunlar
arasında veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa
kavuşturmaktadır.
UFRS 16 Kiralama İşlemleri, Açıklayıcı Örnek 13
Bu değişiklik ile, Açıklayıcı Örnek 13’ün kiraya verenin özel maliyetler ile ilgili kiracıya ödeme
yapmasına ilişkin kısmı kaldırılmaktadır. Halihazırda yayımlandığı şekliyle, bu örnek, bu tür
ödemelerin neden bir kiralama teşviki olmadığı konusunda açık değildir. Böylece genel olarak yaygın
karşılaşılan gayrimenkul kiralama işlemlerindeki kira teşviklerinin belirlenmesinde karışıklık
yaşanması olasılığının ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

2.2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Covid - 19 salgını etkileri
Dünyada ve Türkiye'de yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de pandemi olarak
ilan edilen Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalınan tüm ülkelerde
operasyonlarda aksaklıklara yol açmakta ve hem küresel olarak hem de ülkemizde ekonomik koşulları
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu salgının ekonomik etkilerinin, Şirket’in üst yönetimi tarafindan
yapılan değerlendirmeye istinaden raporlama tarihi itibarıyla Şirket’in Finansal tabloları ve
operasyonları üzerinde önemli derecede olumsuz bir etkisi olmadığı değerlendirilmiştir.

2.2.1

Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden
değerlenir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.2.2

Finansal Araçlar
TFRS 9 Finansal Araçlar
Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflanması
TFRS 9’a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti
üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –
borçlanma araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları veya
GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal
varlıkların sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş
modeli ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. Standart
kapsamında saklı türevlerin finansal varlıktan ayrılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir hibrid
sözleşmenin bir bütün olarak ne şekilde sınıflandırılacağı değerlendirilmelidir.
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:
•

Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli
kapsamında elde tutulması ve,

•

Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak
ölçülür:
•

Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların
satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve,

•

Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.2.2

Finansal Araçlar (devamı)
Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara
alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında
yapılabilir.
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Finansal varlıkların
ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara
ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir
muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal
varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülen
olarak tanımlanabilir.
Gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa
finansal tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine
sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür.
Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir.
GUD farkı kar/zarara
yansıtılarak ölçülen finansal
varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri
üzerinden ölçülür. Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil
olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya
zararda muhasebeleştirilir.

İtfa edilmiş maliyeti
üzerinden ölçülen finansal
varlıklar

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. İtfa edilmiş
maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır.
Faiz gelirleri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer
düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bunların
finansal durum tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç
veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.

GUD farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılarak ölçülen
borçlanma araçları

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri
üzerinden ölçülür. Etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan
faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer
düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer kazanç
ve kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir.
Finansal varlıklar finansal durum tablosu dışı bırakıldığında
daha önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç
veya kayıplar kar veya zararda yeniden sınıflandırılır.

GUD farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan özkaynak
araçları

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri
üzerinden ölçülür. Temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir
kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça kar veya
zararda muhasebeleştirilir.
Diğer net kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilir
ve
kar
veya
zararda
yeniden
sınıflandırılmazlar.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.2.2

Finansal Araçlar (devamı)
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal
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 varlıklarda değer düşüklüğü
TFRS 9’a göre finansal varlıklardaki değer düşüklüğü için “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli
uygulanmaktadır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal
varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma
araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır.
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar nakit ve nakit benzerlerinden oluşmaktadır.
Şirket aşağıdaki belirtilen, 12 aylık BKZ olarak ölçülen kalemler hariç olmak üzere, zarar karşılığını
ömür boyu BKZ'lere eşit olan tutar üzerinde ölçer:
•
•

Raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğu belirlenen borçlanma araçları ve
Diğer borçlanma araçları ve ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal
aracın beklenen ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadığı banka
bakiyeleri.

Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup
olmadığının belirlenmesinde ve BKZ’lerinin tahmin edilmesinde, Şirket, beklenen erken ödemelerin
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya
katlanılmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Şirket’in
geçmiş kredi zararı tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve
analizleri içerir.
2.2.3

Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere 16 Nisan 2018
tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kiracı olarak Şirket;
“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı, kiracılar açısından finansal kiralama – faaliyet kiralaması ayrımını
kaldırmakta ve tüm kiralama işlemleri için tek bir muhasebeleştirme modeli getirmektedir. Standarda
göre kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir “kullanım hakkı veren varlık”
ve bir “kira yükümlülüğü” yansıtır. Kullanım hakkı veren varlığın başlangıç maliyeti, kira
yükümlülüğü ile kiracı tarafından yüklenilen başlangıçtaki doğrudan maliyetlerin toplamından alınan
kiralama teşviklerinin düşülmesi suretiyle ölçülür. Kira başlangıcından sonraki ölçümlerde ise maliyet
yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, kullanım hakkı veren varlık maliyet bedelinden birikmiş amortisman
ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek ölçülür. Kira yükümlülüğü başlangıçta, kiralama
süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Sonraki ölçümlerde
yükümlülüğün defter değeri, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırılır, yapılan kira
ödemelerini yansıtacak şekilde azaltılır. TFRS 16, 12 ay ve daha kısa süreli kiralamalar ile değeri
düşük varlıklarla ilgili kiralamalara istisna getirmiştir.
Finansal kiralama işlemlerinde kiracı durumunda olan Şirket, 12 aydan daha uzun tüm kiralama
işlemlerini, finansal durum tablosunda varlık ve yükümlülük olarak muhasebeleştirmektedir.
Kiralamaya konu varlığa ilişkin amortisman gideri ile kira ödemelerindeki faiz gideri kar/zarar
tablosunda raporlanmaktadır. Kira yükümlülüğü başlangıçta, kiralama süresi boyunca yapılacak kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden Banka TL alternatif kaynak maliyeti oranı kullanılarak
ölçülmüştür.
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2.2.3

Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar (devamı)
Kiraya veren olarak Şirket
“TFRS 16 Kiralamalar” Standardına göre kiraya verenler açısından finansal kiralama – faaliyet
kiralaması ayrımı devam etmektedir. Kiraya veren, kiralama sözleşmesine konu olan varlığın
mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan önemli risk ve faydaları kiracıya devrediyorsa, bu
sözleşmeyi finansal kiralama olarak sınıflandıracaktır. Diğer kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılacaktır. Şirket’in finansal kiralama işlemleri dışında kalan ve Bankacılık işlemlerinde
kullanılmayan varlıklarının kiraya verilmesinden doğan alacakları kiralama işleminden alacaklar
hesabında izlenmekte ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in faaliyet kiralaması bulunmamaktadır.

2.2.4

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 en güvenilir
şekilde 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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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.2.5

Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

2.2.6

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda
yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı
etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

2.2.7

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama döneminden 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, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

2.2.8

İlişkili Taraflar
Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da
dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş
olarak tanımlanırlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dâhildir.
İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya
bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
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3.

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Bankalar
- Vadesiz hesaplar
Ters repo işlemleri
Beklenen kredi zararı

50
50
1.528
(1)

Toplam nakit ve nakit benzerleri

1.577

Faiz tahakkukları

-

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

1.577

31 Aralık 2020 tarihinde nakit ve nakit benzerleri tutarı 1.577 TL olup tamamı Türk Lirası’ndan
oluşmaktadır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj
bulunmamaktadır.

4.

Peşin ödenmiş giderler
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in diğer peşin ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
105
89
12
4

Peşin ödenmiş giderler
-Çalışana verilen avanslar
-Sağlık poliçe giderleri
-Peşin ödenen vergiler
Toplam

5.

105

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı, 2018-2020
yılları arasında gerçekleşecek vergilendirilebilir kazançlar için %22, sonrası için %20’dir. 31 Aralık
2020 tarihi itibarıyla, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve finansal durum tablosu tarihi
itibarıyla yürürlükteki etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığının dağılımı
aşağıda özetlenmiştir:
Birikmiş geçici
farklar
31 Aralık 2020

Ertelenmiş vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
31 Aralık 2020

Kıdem tazminatı karşılığı
İzin tazminatı karşılığı
Mali zarar

19
32
269

4
6
54

Toplam

320

64
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5.

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
Ertelenmiş vergi varlığı bakiyesinin dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Dönem başı
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) – diğer kapsamlı gelir

64
-

Dönem sonu

64

Şirket’e ait mali zarar:
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla taşınabilir 269 TL tutarında mali zararı bulunmaktadır.

6.

Kullanım hakkı varlığı
Kullanım hakkı varlığı bakiyesinin dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Maliyet

31 Aralık 2020

17 Kasım 2020 itibarıyla
Giriş
Çıkış

631
-

Toplam

631

Amortisman

7.

31 Aralık 2020

17 Kasım 2020 itibarıyla
Giriş
Çıkış

(24)
-

Toplam

(24)

Net

608

Ticari borçlar
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in ticari borçları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
- Satıcılar

19
19

Toplam

19
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8.

Vergi varlık ve yükümlülükleri
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 1 Ocak 2006
tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’dir. 5 Aralık 2017’de resmi gazetede
yayınlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" ile getirilen düzenleme uyarınca bu oran; 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine
ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %22 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu söz
konusu %22 oranını %20'ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve
ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler
itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde
ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Yapılan Kanun
değişikliği ile 2018, 2019 ve 2020 yılları için bu oran %22 olarak belirlenmiştir. Kurumlar Vergisi
Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin
kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş
yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap cari dönem vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020

9.

Ödenecek vergi yükümlülükleri
-Ödencecek vergi ve fonlar
-Ödecenek sosyal güvenlik kesintileri

133
66
67

Toplam

133

Çalışanlara sağlanan faydalar
Kısa vadeli karşılıklara ilişkin karşılıklar:
31 Aralık 2020
Kullanılmamış izin karşılığı

32

Toplam

32

Uzun vadeli karşılıklara ilişkin karşılıklar:
31 Aralık 2020
Kıdem tazminatı karşılığı

19

Toplam

19

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş
kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 7.639 TL’dir. 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.
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9.

Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)
Şirket kıdem tazminatı toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler
kullanılmıştır:
31 Aralık 2020
Faiz oranı
Tahmin edilen maaş artış oranı
Net iskonto oranı

%12,89
%10,24
%2,40

17 Kasım – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemi için kıdem tazminatı yükümlülük
hareketleri aşağıdaki gibidir:
17 Kasım –
31 Aralık 2020

10.

1 Ocak itibarıyla
Faiz gideri
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp
Dönem içi ödemeler

6
13
-

Toplam

19

Kiralama işlemlerinden borçlar
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kiralama işlemlerinden doğan yükümlülükleri aşağıdaki
gibidir:

11.

Brüt

Net

1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla

283
566
-

162
459
-

Toplam

849

621

Özkaynaklar
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye tutarı 1.800 TL olup her biri 1 TL tutarında
1.800.000 adet hisseden oluşmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020
Tutar
%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

1.800

100

Toplam ödenmiş sermaye

1.800

100
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12.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
17 Kasım – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Şirket’in yatırım faaliyetlerinden gelirleri
bulunmamaktadır.

13.

Genel yönetim giderleri
17 Kasım – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Şirket’in genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:
17 Kasım –
31 Aralık 2020
Personel ücret ve giderleri
Amortisman gideri
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri
Diğer giderler (*)

262
26
4
47

Toplam

339

(*)

Diğer giderler damga vergisi, ticaret odası ve genel kurul giderleri, mali mühür ve sertifika giderleri, kırtasiye giderleri,
noter giderleri ve sigorta muamele giderleri kalemlerinden oluşmaktadır.

14.

Finansman gelirleri ve giderleri
17 Kasım - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Şirket’in finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:
17 Kasım –
31 Aralık 2020
Ters repo gelirleri

29

Toplam

29
17 Kasım –
31 Aralık 2020

15.

Kira yükümlülüklerine ilişkin faiz gideri

(24)

Toplam

(24)

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, karşılık, koşullu varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

16.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

16.1

Sermayeye İlişkin Riskler
Şirket, faaliyetlerini sürdürürken borç ve Sermaye arasındaki dengeyi gözetmek suretiyle karını
artırmayı hedeflemektedir.

16.2

Finansal Riskler
Şirket, faaliyetleri nedeniyle kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.

16.2.1

Kredi Riski
Şirketin elinde bulundurduğu Finansal araçlar, karşı tarafın anlaşma şartlarını yerine getirmemesi
dolayısıyla karşı taraf kredi riskini içermektedir.
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16.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

16.2.1 Kredi riski (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:
31 Aralık 2020

Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar net
defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
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Diğer alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf

Bankalardaki mevduat

-

-

-

105
-

1.577
-

-

-

-

105

1.577

-

-

-

-

-

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17 Kasım - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (Bin “TL”))

16.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

16.2.2

Likidite riski
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla önemli bir yükümlülüğü olmadığı için likidite riski
bulunmamaktadır.

16.2.3

Piyasa riski
Şirket, yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü ile alım satım taahhüttü bulunmaması nedeniyle
piyasa riskine maruz kalmamaktadır.

17.

Bilanço sonrası hususlar
Bulunmamaktadır.
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