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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla
Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016

17.548.003
17.984.968
5.739.395
1.247.360
-

9.804.013
15.753.835
3.391.545
112.643
670.615

42.519.726

29.732.651

25.406.645
21.918.124
401.719
-

29.583.889
20.437.139
2.892
505.357

Duran varlıklar toplamı

47.726.488

50.529.277

Toplam varlıklar

90.246.214

80.261.928

1.227.149
1.911.064
13.371.346
3.816.407
651.000
6.385.683
369.877

1.123.832
1.559.624
12.576.188
3.007.962
330.000
6.210.708
-

27.732.526

24.808.314

8.314.443
2.721.525
1.395.544
988.084

9.478.484
3.551.795
1.615.525
911.267

13.419.596

15.557.071

14.000.000
23.111.608
1.968.676
1.010.163
9.003.645

14.000.000
13.229.192
1.448.549
816.259
10.402.543

Toplam özkaynaklar

49.094.092

39.896.543

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

90.246.214

80.261.928

Not
Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
Peşin ödenen giderler
Diğer dönen varlıklar
Cari vergi varlığı

4
5
6
14

Dönen varlıklar toplamı
Maddi duran varlıklar, net
Maddi olmayan duran varlıklar, net
Diğer duran varlıklar
Peşin ödenen giderler

7
8

Yükümlülükler
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısmı
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar
Karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Cari vergi yükümlülüğü

9
10
11
12
12
13
14

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

9
10
13
14

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Olağanüstü yedekler
Yasal yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı

15
16
16
16

İlişikte 5-32’nci sayfalar arasında sunulan açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)

Not

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2016

17
17

125.689.355
(89.381.174)

111.481.029
(69.460.237)

36.308.181

42.020.792

(24.494.471)

(27.735.924)

11.813.710

14.284.868

1.557.219
(1.668.802)
326.025
(863.774)

903.969
(1.591.296)
84.363
(638.629)

11.164.378

13.043.275

(2.132.393)
(28.340)

(1.927.747)
(712.985)

Net dönem karı

9.003.645

10.402.543

Diğer kapsamlı gelir
Kar veya zarara sınıflandırılması mümkün olmayan kalemler:
Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp)
Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan giderlerin vergi etkisi
Kar veya zarara sınıflandırılabilir kalemler:

(193.904)

(166.039)

242.381
(48.477)
-

(207.549)
41.510
-

9.197.549

10.236.504

Hizmet gelirleri
Hizmet üretim maliyetleri
Brüt hizmet karı
Genel yönetim giderleri

17

Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansman giderleri
Diğer gelirler
Diğer giderler

17
17
17
17

Vergi öncesi kar
Vergi
- Cari vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)

14
14

Toplam kapsamlı gelir

13
14

İlişikte 5-32’nci sayfalar arasında sunulan açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Özkaynak Değişim Tablosu

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)

Not
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla
(Bağımsız denetimden geçmiş)
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir

Ödenmiş
sermaye

9.572.194

1.255.098

-

3.656.998
-

193.451
-

13.229.192

1.448.549

14.000.000

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla
(Bağımsız denetimden geçmiş)
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir

14.000.000

13.229.192

Geçmiş yıl
karları

Net dönem
karı

Toplam

963.708

3.869.039

29.660.039

18.590
(166.039)
(166.039)

(3.869.039)
10.402.543
10.402.543
-

10.236.504
10.402.543
(166.039)

816.259

10.402.543

39.896.543

1.448.549

816.259

10.402.543

39.896.543

-

9.882.416
-

520.127
-

193.904
193.904

(10.402.543)
9.003.645
9.003.645
-

9.197.549
9.003.645
193.904

14.000.000

23.111.608

1.968.676

1.010.163

9.003.645

49.094.092

13

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla
(Bağımsız denetimden geçmiş)

Yasal
yedekler

14.000.000

13

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
(Bağımsız denetimden geçmiş)

Olağanüstü
yedekler

İlişikte 5-32’nci sayfalar arasında sunulan açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Nakit Akış Tablosu

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)

Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2017

Bağımsız denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2016

9.003.645

10.402.543

2.132.393
28.340
15.141.840
(15.861)
108.797
415.594
5.220.484
321.000
(1.656.499)
1.668.802

1.927.747
712.985
12.494.061
(30.764)
140.632
371.005
5.685.631
210.000
(80.000)
(1.067.956)
1.591.296

İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı

32.368.535

32.357.180

Net işletme sermayesindeki değişim
-Ticari alacaklar
-Diğer dönen varlıklar
-Diğer duran varlıklar
-Ticari borçlar
-Diğer kısa vadeli borçlar
Ödenen personel primleri
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen izin ücreti
Ödenen vergiler

(2.231.133)
(3.482.567)
106.530
795.158
738.616
(5.040.831)
(393.194)
(113.475)
(1.091.901)

(2.942.391)
951.927
(309.198)
(1.377.300)
(685.491)
(4.286.404)
(560.206)
(122.285)
(2.598.362)

21.655.738

20.427.470

(12.463.499)
33.779
1.561.281

(16.057.428)
48.708
984.565

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(10.868.439)

(15.024.155)

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akışları
Finansal borçlardan sağlanan nakit
Finansal borçların geri ödenmesi
Ödenen faizler

(1.523.838)
(1.684.518)

(519,516)
(1,591,296)
(1,492,377)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit

(3.208.356)

(3.603.189)

7.578.943

1.800.126

Not
İşletme faaliyetleri ile ilgili nakit akışları
Net dönem karı
Düzeltmeler:
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri)
Amortisman ve itfa payları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satış karı
İzin karşılığındaki artış
Kıdem tazminatındaki artış
Personel prim karşılığındaki artış
Diğer karşılıklardaki artış
Konusu kalmayan karşılıklar
Faiz gelirleri
Faiz giderleri

14
14
7,8
17
13,17
17
13,17
12
12,17
17
17

13
13
13
14

İşletme faaliyetlerinde elde edilen net nakit
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan net nakit
Faiz gelirlerinden elde edilen nakit

7,8
7,8

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
üzerindeki etkisi
Dönem başı itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler

4

69.829
9.737.790

26.654
7.911.010

Dönem sonu itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler

4

17.386.562

9.737.790

İlişikte 5-32’nci sayfalar arasında sunulan açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla
Finansal Tablo Dipnotları

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)
1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Genel
Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi (“Şirket” veya “BKM”) kartlı ödeme sistemi içerisinde ortak
sorunlara çözüm bulmak, Türkiye’deki banka ve kredi kartları kural ve standartlarını geliştirmek amacıyla
13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ani kuruluş hükümleri dairesinde,
20 Ağustos 1990 tarihinde Anonim Şirket olarak kurulmuştur. 20 Ağustos 1990 tarihinde tescil edilen
kuruluş kararı 24 Ağustos 1990 tarih ve 2595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Şirket’in kayıtlı adresi Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:2/3/5 Etiler – İstanbul’dur.
Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına kullanımına takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla 1 Mart
2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Şirket
tarafından yürütülmekte olan takas ve mahsup faaliyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun
iznine tabi faaliyetler arasında sayılmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 14 Şubat 2008 tarih ve 2476 sayılı kararı ile Şirket’in Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ettiğini anılan Kanunun Geçici 1. maddesine
istinaden uygun görmüştür.
Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları 25 Ocak 2018 tarihinde
yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar finansal tabloları
yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.
Şirket'in faaliyet konusu
Şirket’in nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya
destekleyen, sistem platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek amacıyla, ana
sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Takas ve mahsup işlemlerini yürütmek,
Otorizasyon (onay) ve otantikasyon (doğrulama) işlemlerini yürütmek,
Takas hizmetinden yararlanan kuruluşlar arasında uygulanacak takas komisyonu oranını
belirlemek,
Kartlı sistem kurmak veya bunun için altyapı sağlamak,
Kart kabul ve/veya kart ihraç faaliyetlerinde bulunmak veya bunun için altyapı sağlamak,
Nakit çekme ve yatırma hizmetleri ile ilgili olarak altyapı sağlamak,
Yurt içinde uygulanacak prosedürleri geliştirmek standardizasyonu sağlamaya yönelik kararlar
almak bunları yayınlamak ve uygulamayı takip etmek,
Şirket ortakları ve Şirket’ten hizmet alan diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında hakemlik yapmak,
Kurum kuruluş ve kişiler arasında bilgi alışverişi sağlamak,
Ödeme sistemleri ile ilgili tüm kanallarda sahtekarlığı önleyici yöntemlerin tespitine ve
uygulanmasına destek olmak,
Eğitim hizmetlerini düzenlemek yayın yapmak,
Ödeme sistemleri kullanımını yaygınlaştıran ve teşvik eden çalışmalar yapmak,
Reklam tanıtım iletişim faaliyetlerinde bulunmak,
Yurt içi ve yurt dışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler kurmak amaç ve konularıyla ilgili temsil
faaliyetlerinde bulunmak,
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek katkı sağlamak, amaç
ve konularıyla ilgili temsil faaliyetlerinde bulunmak,

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in 10’u kurucu üye olmak üzere toplam 32 üyesi (31 Aralık 2016: 29
üye) bulunmaktadır.
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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla
Finansal Tablo Dipnotları

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

Finansal tabloların sunuluş ilkeleri
Şirket’in finansal tabloları Türk Lirası (“TL”) cinsinden ve “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri çerçevesinde
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları (“TMS”) ve yorumlarını içeren Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS)
uygun olarak hazırlanmaktadır. Şirket’in finansal tablolarının hazırlanmasında “Bankalarca Kamuya
Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”de öngörülen
hususların TMS dikkate alınarak Şirket faaliyetlerine ilgisi ölçüsünde uygulanmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 21 Nisan 2005 tarih – 1623 sayılı kararı ve
28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi’ne istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden ifade etme işleminin
uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve BDDK’nın var olan verilere
dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi
sebebiyle finansal tablolar TMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uyarınca en
son 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla 31 Aralık
2017 tarihli finansal durum tablosunda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil
özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar
endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.
Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in geçerli ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki kurlarla TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para
cinsinden aktif ve pasifler ise raporlama dönemi sonundaki kurlardan değerlenmiş olup ortaya çıkan kur
farkları dönem kar/zararına yansıtılmıştır.
Dönem sonlarında kullanılan başlıca kurlar aşağıdaki gibidir:
Tarih
31 Aralık 2017
31 Aralık 2016

ABD Doları / TL (tam)

Avro / TL (tam)

3,7719
3,5192

4,5155
3,7099

Netleştirme / mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, yasal olarak uygulanabilen bir hak bulunması ve işlemin net tutarda
gerçekleştirilmesi eğiliminin olması durumunda finansal durum tablosunda net tutar üzerinden raporlanır.
3.

Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları

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.
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Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla
Finansal Tablo Dipnotları

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)
3.

Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı)

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme
Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu
tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
Eylül 2016’da yayımlanan yeni standart, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirip müşterilerle
yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın
muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca
muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun
değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 1
Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat raporlama dönemi içinde henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat
hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır.
Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve TFRS 9, TFRS 7 ve TMS 39’daki
Değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili
değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler
tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya
devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart UFRS 9’un eski
versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlük tarihini ertelemektedir. UFRS 9 (2013)’den sonra
yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Şirket, standardın
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)
Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda
yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için
yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi
ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları içermektedir.
UFRS 9 aynı zamanda UMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında
bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, standardın finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
Yeni kiralama işlemleri standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu standart
kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama
İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler
standartlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında da değişikliklere
sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin
bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe
modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak
bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut
uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler standardını
uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRYK 22 - Yabancı Paralı İşlemler ve Avans Tutarları
UMSK tarafından verilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli kurun
dikkate alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere UFRYK 22 yayımlanmıştır. Bu Yorum,
işletmeler tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans olarak alınan
gelirler için muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülükler için geçerlidir.
İşlem tarihi, hangi tarihli kurun kullanılacağının belirlenmesi bakımından, peşin ödemeye ilişkin bir varlığın
veya ertelenen gelire ilişkin bir yükümlülüğün ilk muhasebeleştirme tarihi olacaktır. Önceden alınan veya
peşin olarak verilen birden fazla avans tutarı varsa, her bir avans tutarı için ayrı bir işlem tarihi
belirlenmelidir. UFRYK 22’in yürürlük tarihi 1 Ocak 2018’den sonra başlayan raporlama dönemleri
olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler – Açıklama İnisiyatifi
UMSK’nın geniş kapsamlı açıklama inisiyatifinin bir parçası olarak finansal tablolardaki gösterim ve
açıklamaları iyileştirmek amacıyla UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikle, finansman aktiviteleri sonucu yükümlülüklerde meydana gelen nakit bazlı ve nakit bazlı
olmayan değişimlerin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesine olanak sağlanmış
olacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişiklikler – Gerçekleşmemiş Zararlar İçin Ertelenmiş Vergi
Varlıklarının Kayıtlara Alınması
Değişiklikler, bir indirilebilir geçici farkın söz konusu olup olmadığının, sadece varlığın net defter değeri
ve raporlama dönemi sonundaki vergi matrahının karşılaştırılmasına bağlı bulunduğu ve ilgili varlığın net
defter değerinde gelecekte meydana gelebilecek olası değişikliklerden veya tahmin edilen geri
kazanılma şeklinden etkilenmeyeceği konusuna açıklık getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket,
değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin
Sınıflandırılması ve Ölçümü
UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve bazı
belirsizlikleri gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikle; ödemesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj netleştirilerek
gerçekleştirilen hisse bazlı ödemelerin sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden özkaynağa dayalı
araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin muhasebeleştirilmesi konularına
açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümünde özkaynağa dayalı
hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek
gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı
finansal araçlar verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak
2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir.
Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
UFRS’deki iyileştirmeler
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2014-2016 Dönemi” aşağıda
sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliklerin, Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Yıllık iyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi
UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması”
UFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan faydalar
ve yatırım işletmelerinin konsolidasyonuna ilişkin olarak 2012-2014 dönemi yıllık iyileştirmeleri
kapsamında sağlanan kısa vadeli muafiyetlerin kaldırılması.
UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar”
UFRS 12’nin kapsamının daha açık şekilde ifade edilmesine yönelik olarak bir işletmenin bağlı
ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki yatırımlarını satış amaçlı olarak sınıflandırılması (elden
çıkarılacak varlık grubu içerisine dahil edilmesi) durumunda, UFRS 12 uyarınca yapılması gerekli olan özet
finansal bilgilerin açıklamasının gerekli olmadığının eklenmesi.
UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”
İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi,
yatırım fonu, menkul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından sahip
olunması durumunda, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların için UFRS 9 uyarınca gerçeğe
uygun değer yöntemini uygulamalarına imkan tanınması.
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Önemli muhasebe değerlendirme tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek raporlama dönemi sonu itibarıyla gerçekleşmesi muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve
raporlama dönemi itibarıyla 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 dönem kar/zararına
yansıtılmaktadırlar.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve raporlama
döneminde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan
ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir. 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı
yükümlülüğü sırasıyla 1.395.544 TL ve 1.615.525 TL’dir.
Kullanılan aktüeryal varsayımlar Not 13’de açıklanmıştır.
Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalardaki vadesiz ve vadeli mevduatları içermektedir. Nakit
akış tablosu açısından nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, orijinal vadesi üç ayı
geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır.
Ticari alacaklar
Şirket tarafından yatırımcı ve diğer üye bankalardan hizmet bedeli alınması sonucunda oluşan ticari
alacaklar ortalama 10 gün vadeye sahip olup fatura edilmiş tutarları ile kayıtlara alınmaktadır.
Alacağın taşınan değeri değer düşüklüğü karşılığı hesabı kullanılarak tahmin edilen tahsil edilebilir tutarına
indirgenmektedir. Alacağın silinmesi alacağın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceğinin
öngörülmesi ya da alacaktan vazgeçilmesi durumunda gerçekleşmektedir. Aktiften silinen tutar daha
önce ayrılmış olan karşılıktan ve alacağın anaparasından düşülerek kaydedilir. Daha önce aktiften silinmiş
olan alacaklarla ilgili tahsilatlar gelir kaydedilir.
Maddi duran varlıklar
Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve 31 Aralık 2004
tarihine kadar uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri
üzerinden taşınmaktadır. Maddi duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman düşüldükten
sonraki net değerleri ile gösterilmiştir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı ve maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için
yapılan masraflardan oluşmaktadır.
Şirket, maddi duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, ilgili varlıkların faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemini kullanarak enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden ayırmaktadır.
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Maddi duran varlıklar (devamı)
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun
ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığına dikkat
edilmektedir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili
maddi duran varlığın net kayıtlı değeri arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönem kar/zararına
yansıtılmaktadır.
Amortismana tabi tutulan varlıklar maliyet değerleri üzerinden aşağıda belirtilen tahmini ekonomik
ömürlerine tekabül eden sürelerde amortismana tabi tutulmaktadır:
Faydalı ömür
Binalar
Haklar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

50 yıl
15 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca yazılım, yazılım lisansı ve veri hattı kullanım hakkından oluşan
varlıklar olup başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve 31 Aralık 2004 tarihine kadar, uygun
düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri üzerinden
taşınmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilebilmesi için ilgili varlığın işletmeye gelecekte
sağlayacağı ekonomik fayda tespit edilebilir olmalı ve varlığın maliyeti güvenilir bir şekilde
ölçülebilmelidir. Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş itfa payı düşülerek yansıtılır.
Maddi olmayan duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri 3 yıl olarak belirlenmiştir.
Şirket maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, ilgili varlıkların faydalı ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemini kullanarak enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden ayırmaktadır.
Finansal araçlar
Finansal araçlar ilk olarak söz konusu finansal aracın alım tarihindeki gerçeğe uygun bedelini yansıttığı
kabul edilen ve alım sırasında ortaya çıkan diğer masrafları da içeren elde etme maliyeti ile kayıtlara alınır.
Bütün olağan finansal aktif alım ve satım işlemleri Şirket’in varlığı teslim aldığı / teslim ettiği tarihte
kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve
düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal aracın teslimini gerektiren alım ve
satımlarıdır.
Finansal olmayan varlıklar değer düşüklüğü
Şirket her raporlama döneminde bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri kullanım veya
satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir
tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri bir
varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen
nakit akışlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda
muhasebeleştirilir. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki
müteakip artışın değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri
çevrilir.
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Finansal araçlar (devamı)
Finansal araçların kayda alınması ve kayıttan çıkartılması
Şirket finansal varlık veya finansal yükümlülükleri ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde
finansal durum tablosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını sadece söz
konusu varlıkların mülkiyetlerine ilişkin risk ve faydaları transfer ettiği ve konu olduğu sözleşmeden
doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri
ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise
kayıttan çıkartır.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler
Alım satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve malj dalgalanmalarından kar sağlamak amacıyla
alınan veya kısa dönemde kar sağlamak amacıyla hazırlanmış bir portföyde bulunan menkul kıymetlerdir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler finansal durum tablosuna ilk olarak maliyet değerleri ile yansıtılır.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri
üzerinden değerlenir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde raporlama dönemi
sonu itibarıyla oluşan ağırlıklı ortalama takas fiyatı baz alınmıştır.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar
veya zarar gelir tablosunda “Finansal gelir/gider” satırına dahil edilir.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (“VİOP”) işlemleri
VİOP piyasasında işlem yapmak için verilen nakit teminatlar diğer dönen varlıklar olarak
sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar finansal gelirler
içerisinde sınıflandırılmıştır. Açık olan işlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir
tablosuna yansıyan değerleme farkları ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının nemalandırması
sonucu oluşan faiz gelirleri netleştirilerek diğer dönen varlıklar içerisinde gösterilmiştir.
Finansal yükümlülükler
Şirket, türev olmayan finansal yükümlülüklerini diğer finansal yükümlülük kategorisinde sınıflamaktadır.
Türev olmayan finansal yükümlülükler, ilk olarak, gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen
işlem maliyetleri düşülerek muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını takiben finansal yükümlülükler,
gelecekteki anapara ve faiz nakit akışları etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden
gösterilmektedir.
Gelir kaydetme
Gelir ekonomik faydanın işletmeye geleceğinin muhtemel olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde
ölçülebildiği zaman kaydedilmektedir.
Takas hizmet gelirleri
Üye kuruluşların Şirket’in takasında gerçekleştirdikleri işlemlerinin toplam tutarı üzerinden elde edilen
gelirleri içermektedir ve işlemler gerçekleştikçe gelir kaydedilmektedir.
İşlem ücret gelirleri
Üye kuruluşların Şirket’in takasında gerçekleştirdikleri işlem adedi üzerinden elde edilen gelirleri
içermektedir ve işlemler gerçekleştikçe gelir kaydedilmektedir.
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3.

Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı)

Gelir kaydetme (devamı)
Katılım ücret gelirleri
Katılım ücret gelirleri Şirket’e üyelik sırasında yeni üyeden elde edilen katılım gelirini içermektedir ve
sadece üyeliğe olanak sağlamakta diğer tüm hizmetler ayrıca ücretlendirilmektedir. Bu tür katılım
ücretleri tahsilatı konusunda önemli bir şüphe olmadığı takdirde gelir kaydedilmektedir.
Pazar geliştirme ve eğitime katkı payı gelirleri
Şirket’in gerçekleştirdiği pazar geliştirme faaliyetlerine ilişkin katkı amacıyla üye kuruluşlara yansıttığı
tutarları içermektedir ve faturalandıkça gelir kaydedilmektedir.
Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
Tüm diğer gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar koşullu yükümlülükler ve koşullu varlıklar
i)

Karşılıklar

Karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal
ya da yapısal) varsa bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden
çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır.
Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin
raporlama dönemi sonundaki indirgenmiş değeriyle yansıtılır.
ii)

Koşullu yükümlülükler ve varlıklar

Koşullu yükümlülükler kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp
ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. Koşullu varlıklar ekonomik
getiri yaratma ihtimali kesinleştiğinde varlık olarak kaydedilirler.
İlişkili taraflar
İlişkili taraf 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)
(ii)
(iii)

(b)

raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili
sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir),
İşletmenin diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde,
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde,
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 planının olması halinde, sponsor olan işverenler
de raporlayan işletme ile ilişkilidir,
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Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı)

İlişkili taraflar (devamı)
(vi)
(vii)

İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde,
(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.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi gideri (geliri) cari ve ertelenmiş vergi göz önüne alınarak net dönem karı ya da zararının
belirlenmesinde kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir.
Ertelenmiş vergi, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan değerleri ile vergi hesabına baz olan
tutarları arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi
varlığı ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği ölçüde ertelenmiş
vergi yükümlülüğü ise vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi
varlığı ve yükümlülüğünün hesaplanmasında Şirket’in bu geçici farkları kullanabileceğini düşündüğü
tarihlerde geçerli olacak vergi oranları kullanılmaktadır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğü
zamanlama farklarının kullanılabileceği düşünülen zamana bakılmaksızın kayıtlara alınmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğü iskontoya tabi değildir ve finansal durum tablosu sırasıyla duran
varlıklar ve uzun vadeli borçların altında yer almaktadır.
Çalışanlara sağlanan faydalar
a)

Tanımlanmış fayda planları: (Kıdem tazminatları)

Şirket mevcut İş 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.
Şirket kıdem tazminatını tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son
verilmesi ile ilgili Şirket’in kendi deneyimlerinden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin
bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak indirgenmiş net değerinden kaydedilmesini
öngören “Öngörülen Yükümlülük Yöntemi” kullanarak hesaplamakta ve finansal tablolara yansıtmaktadır.
Şirket İş Kanunu gereğince 15 yıl ve 3.600 prim gününü tamamlayarak kıdem tazminatına hak kazanan
personeli için indirgenmemiş değer üzerinden hesaplama yapmakta ve finansal tablolara yansıtmaktadır.
Aktüeryal kar/zararlar diğer kapsamlı gelirde ve diğer tüm giderler, kar/zararda hizmet üretim maliyetleri ve
genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmektedir.
b)

Tanımlanmış katkı planları

Şirket çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“Kurum”) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı
ödemek zorundadır. Şirket’in ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kurum’a yapmak
zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte
giderleştirilmektedir.
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Operasyonel kiralama
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu
kiralama işlemleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak yapılan ödemeler, kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarara gider olarak kaydedilir.
Finansal kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıklar Şirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise kiralama
işlemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilançoda varlık ve borç yer alan tutarların tespitinde,
varlıkların gerçeğe değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak,
kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde
dönemlere yayılmaktadır.
Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara göre amortisman
hesaplanmaktadır.
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylar, rapor dönemi sonu ile finansal tabloların yayımı için
yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir.
Raporlama döneminden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır:
- raporlama dönemi sonu itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması (raporlama
döneminden sonra düzeltme gerektiren olaylar) ve
- ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama
döneminden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar).
Raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili
olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal tabloların
düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde
düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise, Şirket söz konusu
hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
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4.

Nakit ve nakit benzeri değerler
Banka
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat
Diğer hazır değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler
Eksi: Faiz tahakkukları
Nakit akış tablosunda yer alan
nakit ve nakit benzeri değerler

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

1.172.937
16.372.442
2.624

264.166
9.537.223
2.624

17.548.003
(161.441)

9.804.013
(66.223)

17.386.562

9.737.790

31 Aralık 2017 tarihindeki vadeli mevduatlar TL bakiyelerden oluşmakta olup faiz oranları TL mevduat
için yıllık %9 ile %14,4 (31 Aralık 2016: %8 ile %11.35) arasında değişmektedir. Nakit akış tablosu
açısından nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 17.386.562 TL olup (31 Aralık 2016: 9.737.790 TL) kasa ve
bankalardan alacakların döneme isabet eden faiz hariç tutarlarından ve vadesi 3 aydan kısa olan
tutarlardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler üzerinde herhangi bir blokaj
bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler içerisinde 1.266.469 TL tutarında yabancı
para mevduat bulunmaktadır (31 Aralık 2016: 260.882 TL).
5.

Ticari alacaklar
31 Aralık 2017
Şirket ortağı üye bankalardan alacaklar
Diğer üyelerden alacaklar
Diğer ticari alacaklar

31 Aralık 2016

12.454.951
3.328.239
2.201.778

13.124.518
2.302.376
326.941

17.984.968

15.753.835

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ticari alacakların tamamı 1 aydan kısa vadeli alacaklardan oluşmaktadır.
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6.

Diğer dönen varlıklar

İş avansları
Diğer gelir tahakkukları
Personelden alacaklar
Verilen depozitolar
Diğer çeşitli alacaklar
Devreden KDV

7.

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

1.150.680
31.580
27.458
10.549
27.093
-

6.453
30.389
13.092
10.549
7.847
44.313

1.247.360

112.643

Maddi duran varlıklar

1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemi içindeki maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:

Özel
maliyetler

Finansal
kiralama
yoluyla elde
edilen MDV(3)

Toplam

Binalar (2)

Tesis makine
ve cihazlar

Maliyet
1 Ocak 2017
Girişler
Çıkışlar
Transferler

19.804.661
5.304
-

14.930.672
1.980.938
(99.652)
-

2.920.442
280.931
(24.371)
-

1.090.068
-

6.718.191
1.325.489
(559.206)

45.464.034
3.592.662
(124.023)
(559.206)

31 Aralık 2017

19.809.965

16.811.958

3.177.002

1.090.068

7.484.474

48.373.467

Birikmiş amortisman
1 Ocak 2017
Cari dönem amortismanı (1)
Çıkışlar

2.397.325
396.173
-

9.330.852
2.154.460
(87.541)

1.894.924
468.769
(18.564)

1.034.175
20.640
-

1.222.869
4.152.740
-

15.880.145
7.192.782
(106.105)

31 Aralık 2017

2.793.498

11.397.771

2.345.129

1.054.815

5.375.609

22.966.822

17.016.467

5.414.187

831.873

35.253

2.108.865

25.406.645

17.407.336

5.599.820

1.025.518

55.893

5.495.322

29.583.889

Net kayıtlı değeri
31 Aralık 2017
Net kayıtlı değeri
1 Ocak 2017

Demirbaşlar

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 7.192.782 TL tutarındaki cari dönem amortisman gideri genel
yönetim giderlerinde sınıflandırılmıştır.
(1)

Binalar içerisinde yer alan ve Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 2 Etiler 34337 İstanbul adresinde bulunan
gayrimenkulün üzerinde 13.000.000 TL banka teminatlı kredi ipoteği bulunmaktadır (Not 9).
(2)

(3)

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıklar bilgisayar sunucularından oluşmaktadır.
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7.

Maddi duran varlıklar (devamı)

1 Ocak – 31 Ocak 2016 dönemi içindeki maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:

Toplam

Binalar (2)

Tesis makine
ve cihazlar

Maliyet
1 Ocak 2016
Girişler
Çıkışlar
Transferler(4)

19.615.154
189.507
-

13.806.550
1.807.970
(1.242.256)
558.408

2.685.766
255.310
(20.634)
-

1.075.644
14.424

3.213.921
3.504.270
-

40.397.035
5.771.481
(1.262.890)
558.408

31 Aralık 2016

19.804.661

14.930.672

2.920.442

1.090.068

6.718.191

45.464.034

2.002.756

8.169.622

1.407.865

837.664

387.246

12.805.153

394.569
-

2.391.790
(1.230.560)

501.445
(14.386)

196.511
-

835.623
-

4.319.938
(1.244.946)

2.397.325

9.330.852

1.894.924

1.034.175

1.222.869

15.880.145

17.407.336

5.599.820

1.025.518

55.893

5.495.322

29.583.889

17.612.398

5.636.928

1.277.901

237.980

2.826.675

27.591.882

Birikmiş amortisman
1 Ocak 2016
Cari dönem amortismanı
(1)

Çıkışlar
31 Aralık 2016
Net kayıtlı değeri
31 Aralık 2016
Net kayıtlı değeri
1 Ocak 2016

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Finansal
kiralama
yoluyla elde
edilen MDV(3)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 4.319.938 TL tutarındaki cari dönem amortisman gideri genel
yönetim giderlerinde sınıflandırılmıştır.
(1)

(2)
Binalar içerisinde yer alan ve Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 2 Etiler 34337 İstanbul adresinde bulunan
gayrimenkulün üzerinde 13.000.000 TL banka teminatlı kredi ipoteği bulunmaktadır (Not 9).
(3)

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıklar bilgisayar sunucularından oluşmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 558.408 TL değerinde tamamlanan yatırımlar, maddi
olmayan duran varlıklardan alınarak tesis makine ve cihazlara sınıflanmıştır.

(4)
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8.

Maddi olmayan duran varlıklar

1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemi içindeki maddi olmayan duran varlık ve ilgili birikmiş itfa paylarına ilişkin
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Diğer maddi
olmayan
duran
varlıklar

Yapılmakta
olan
yatırımlar(***)

Toplam

Maliyet
1 Ocak 2017
Girişler
Transferler (**)

192.355
10.765
-

33.319.456
6.280.269
-

6.804.309
1.653.553

1.613.252
2.579.803
(1.094.347)

41.929.372
8.870.837
559.206

31 Aralık 2017

203.120

39.599.725

8.457.862

3.098.708

51.359.415

Birikmiş itfa payı
1 Ocak 2017
Cari dönem itfa payı (*)

27.922
12.707

21.464.311
7.936.351

-

-

21.492.233
7.949.058

31 Aralık 2017

40.629

29.400.662

-

-

29.441.291

162.491

10.199.063

8.457.862

3.098.708

21.918.124

164.433

11.855.145

6.804.309

1.613.252

20.437.139

Net kayıtlı değeri –
31 Aralık 2017
Net kayıtlı değeri –
1 Ocak 2017

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 7.949.058 TL tutarındaki cari dönem itfa payı hizmet üretim
maliyetlerinde sınıflandırılmıştır.
(*)

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait yapılmakta olan yatırımlardan 559.206 TL tutarındaki yatırım finansal
kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıklara sınıflanmıştır.

(**)

Henüz tamamlanmamış projeler için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Başlıca projeler JCB ve Ortak Cihaz Takip
olarak adlandırılmaktadır.
(***)
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8.

Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2016 dönemi içindeki maddi olmayan duran varlık ve ilgili birikmiş itfa paylarına ilişkin
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Diğer
maddi
olmayan
duran
varlıklar

Yapılmakta
olan
yatırımlar(***)

Toplam

Maliyet
1 Ocak 2016
Girişler
Transferler (**)

173.331
19.024
-

23.037.971
10.281.485
-

9.918
6.794.391

5.476.343
3.489.708
(7.352.799)

28.697.563
13.790.217
(558.408)

31 Aralık 2016

192.355

33.319.456

6.804.309

1.613.252

41.929.372

Birikmiş itfa payı
1 Ocak 2016
Cari dönem itfa payı (*)

16.403
11.519

13.301.707
8.162.604

-

-

13.318.110
8.174.123

31 Aralık 2016

27.922

21.464.311

-

-

21.492.233

164.433

11.855.145

6.804.309

1.613.252

20.437.139

156.928

9.736.264

9.918

5.476.343

15.379.453

Net kayıtlı değeri –
31 Aralık 2016
Net kayıtlı değeri –
1 Ocak 2016

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 8.174.123 TL tutarındaki cari dönem itfa payı hizmet üretim
maliyetlerinde sınıflandırılmıştır.

(*)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait yapılmakta olan yatırımlardan 558.408 TL tutarındaki yatırım tesis makine
ve cihazlara sınıflanmıştır.
(**)

Henüz tamamlanmamış projeler için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Başlıca projeler JCB ve Ortak Cihaz Takip
olarak adlandırılmaktadır.
(***)

9.

Banka kredileri

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in 9.541.592 TL tutarında teminatlı banka kredisi bulunmaktadır.
Teminatlı banka kredisi 13.000.000 TL tutarında kayıtlı değeri olan Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:
2 Etiler 34337 İstanbul adresinde bulunan gayrimenkulün satın alınması ile ilgili olarak kullanılmıştır.

Uzun vadeli teminatlı banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısmı

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

8.314.443
1.227.149

9.478.484
1.123.832

9.541.592

10.602.316

Koşullar ve geri ödeme planı
7 Ocak 2014 tarihinde tamamlanan gayrimenkul alım işlemi karşılığında, Şirket’in Nispetiye Caddesi E-3
Kule K:3 Akmerkez Etiler/İstanbul adresinde yer alan kullanım amaçlı gayrimenkulü teminat olarak
gösterilerek aynı tutarda 120 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli sabit faizli ticari kredi kullanılmıştır.
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9.

Banka kredileri (devamı)

Raporlama dönemi sonu itibarıyla banka kredisine ilişkin vade ve şartları aşağıdaki gibidir:

Teminatlı
banka kredisi

10.

Para
birimi

Nominal faiz
oranı (aylık)

Açılış
tarihi

Vade
tarihi

Anapara

Kayıtlı değeri

TL

%0.86

6 Ocak
2014

5 Ocak
2024

13.000.000

9.541.592

Finansal kiralama borçları

Şirket 7 Ocak 2013, 1 Nisan 2014, 2 Mart 2015 ve 11 Haziran 2015 tarihlerinde imzaladığı dört adet finansal
kiralama sözleşmesi çerçevesinde operasyonu ile ilgili bilgisayar sunucuları edinmiştir. 31 Aralık 2017 tarihi
itibarıyla finansal kiralama ile edinilmiş ilgili donanımların net kayıtlı değeri 2.108.865 TL’dir (31 Aralık 2016:
5.495.322 TL).
Raporlama dönemi sonu itibarıyla finansal kiralama borçlarına ilişkin vade ve şartları aşağıdaki gibidir:

Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu
Finansal kiralama borcu

Para
birimi

Nominal
faiz oranı
(aylık)

Açılış tarihi

Vade tarihi

Anapara

Kayıtlı
değeri

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

%1,23
%0,83
%0,83
%0,83
%0,83
%0,62
%0,69
%0,61
%0,56
%0,57
%0,63
%0,60

30 Nisan 2014
2 Nisan 2015
15 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
31 Aralık 2015
30 Mayıs 2016
25 Temmuz 2016
30 Ağustos 2016
30 Aralık 2016
30 Mart 2017
28 Şubat 2017

30 Mayıs 2018
27 Mart 2019
17 Haziran 2019
17 Haziran 2019
17 Haziran 2019
31 Aralık 2019
30 Nisan 2020
25 Temmuz 2020
30 Ağustos 2020
30 Aralık 2020
30 Mart 2021
28 Şubat 2021

728.838
466.138
685.392
306.416
239.814
787.322
1.007.023
466.904
1.471.139
559.205
592.028
733.461

58.586
146.367
258.850
130.330
91.535
442.944
651.545
319.667
1.021.566
430.404
488.931
591.863

Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı

4.632.589

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal kiralama yükümlülüklerine ilişkin ödemeler aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2017
Gelecekteki asgari
kira ödemeleri

Faiz

Asgari kira
ödemelerinin bugünkü
değeri

Bir yıldan az
Bir ile beş yıl arası

2.414.937
3.052.892

(503.873)
(331.367)

1.911.064
2.721.525

Ödenecek asgari kira
ödemelerinin toplamı

5.467.829

(835.240)

4.632.589
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10.

Finansal kiralama borçları (devamı)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal kiralama borçlarına ilişkin ödemeler aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2016
Gelecekteki asgari
kira ödemeleri

Faiz

Asgari kira
ödemelerinin
bugünkü değeri

Bir yıldan az
Bir ile beş yıl arası

2.138.357
4.127.543

(578.733)
(575.748)

1.559.624
3.551.795

Ödenecek asgari kira
ödemelerinin toplamı

6.265.900

(1.154.481)

5.111.419

11.

Ticari borçlar

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in ticari borçları 13.371.346 TL’dir (31 Aralık 2016: 12.576.188 TL). 31
Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ticari borçlar Şirket’in çeşitli satıcılarına olan ve esas
itibarıyla 2 aydan kısa vadeli borçlarından oluşmaktadır.
12.

Diğer kısa vadeli borçlar ve karşılıklar
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri
Personele ödenecek diğer yan haklar
Diğer çeşitli borçlar

3.030.898
258.529
526.980

1.919.903
1.088.059
-

Diğer kısa vadeli borçlar

3.816.407

3.007.962

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Dava karşılıkları
Mesleki sorumluluk sigorta karşılığı

551.000
100.000

230.000
100.000

Karşılıklar

651.000

330.000

Dava karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıda sunulmuştur.
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
1 Ocak bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar
Dönem içerisinde iptal edilen karşılıklar

230.000
321.000
-

100.000
210.000
(80.000)

Dönem sonu bakiyesi

551.000

230.000
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13.

Çalışanlara sağlanan faydalar ilişkin karşılıklar

Uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

1.395.544

1.615.525

1.395.544

1.615.525

Türkiye’de mevcut iş mevzuatı gereğince Şirket istifa veya kötü davranış dışında sebeplerden işten
çıkartılan veya emekliliğe hak kazanmış olup işten ayrılan bir yıllık hizmet süresini tamamlamış
çalışanlarına belli miktarda tazminat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat miktarı, işten ayrılma
veya çıkarılma tarihindeki ücret esas alınarak çalışılan her yıl için 30 günlük ücret (31 Aralık 2017 ve 31
Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı ödemelerinin tavanı sırasıyla 4.732,48 TL/yıl ve 4.297,21
TL/yıl) üzerinden hesaplanmaktadır. İlişikteki 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablosunda 1.395.544
TL (31 Aralık 2016: 1.615.525 TL) tutarındaki kıdem tazminatı karşılığı, “Öngörülen Yükümlülük
Yöntemi” kullanılarak ve raporlama dönemi sonundaki devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto edilmiştir.
Kullanılan temel aktüeryal varsayımlar aşağıda sunulmuştur. Aktüeryal farklar diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilmektedir.

Net iskonto oranı
Faiz oranı
Tahmini maaş/tavan artış oranı

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

%4,67
%10.50
%7.00

%3.27
%10.50
%7.00

Kıdem tazminatı karşılığı hesabının hareketi aşağıda sunulmuştur:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

1 Ocak bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatı tutarı
Aktüeryal (kazanç)/kayıp

1.615.525
237.885
177.709
(393.194)
(242.381)

1.597.177
203.301
167.704
(560.206)
207.549

Dönem sonu bakiyesi

1.395.544

1.615.525

Kısa vadeli karşılıklar

Personel prim karşılığı
İzin karşılığı

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

5.953.220
432.463

5.773.567
437.141

6.385.683

6.210.708

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

İzin karşılığı

1 Ocak bakiyesi
Dönem içerisindeki ayrılan karşılık
Dönem içerisinde ödenen izin ücretleri

437.141
108.797
(113.475)

418.794
140.632
(122.285)

Dönem sonu bakiyesi

432.463

437.141

23

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla
Finansal Tablo Dipnotları

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)
13.

Çalışanlara sağlanan faydalar ilişkin karşılıklar (devamı)

Personel prim karşılığı

1 Ocak bakiyesi
Dönem içerisindeki ayrılan karşılık
Dönem içerisinde ödenen personel primleri
Dönem sonu bakiyesi
14.

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

5.773.567
5.220.484
(5.040.831)

4.374.340
5.685.631
(4.286.404)

5.953.220

5.773.567

Vergi

Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 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.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla %20’dir (2016: %20). Ancak, 5 Aralık
2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 91’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 10uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme
dönemlerine ait kazançları üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin %22 oranıyla hesaplanması
ve sonrasında tekrardan %20 oranı ile vergilendirilmeye devam edilmesi öngörülmektedir. Bu süre
zarfında Bakanlar Kurulu’na %22 oranını %20 oranına kadar indirme yetkisi verilmiştir.
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren dönem itibarıyla, vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla
oluşan kazançlar üzerinden %20 (2016: %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.
Şirket yönetimi herhangi bir mali yıla ait finansal tablolarına ilişkin olası bir vergi incelemesi sonucunda
Şirket’in faaliyetlerini mali durumunu ya da likiditesini etkileyebilecek önemli bir yükümlülük
doğmayacağını tahmin etmektedir.
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

(2.132.393)
1.762.516

(1.927.747)
2.598.362

(369.877)

670.615

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri

(2.132.393)
(28.340)

(1.927.747)
(712.985)

Vergi gideri

(2.160.733)

(2.640.732)

Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenmiş vergi
(Dönem karı vergi yükümlülüğü)/cari vergi varlığı
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14.

Vergi (devamı)

Ertelenmiş vergi
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi giderlerinin mutabakatı
aşağıdaki gibidir:

Vergi öncesi kar
%20 yasal vergi oranı etkisi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Vergi gideri

31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

11.164.378
2.232.876
(72.143)

13.043.275
2.608.655
32.077

2.160.733

2.640.732

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, Şirket varlık ve yükümlülüklerinin TMS ve vergi kanunlarına göre
farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkileri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Söz konusu geçici farklar gelir ve giderlerin TMS’ye ve vergi kanunlarına göre genellikle farklı raporlama
dönemlerinde kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, net ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğünün) dağılımı
aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2017
Ertelenmiş vergi Ertelenmiş
varlığı/ vergi geliri/
(yükümlülüğü)
(gideri)
Maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların aktifleştirme ve
amortisman/itfa farkları
Personel prim karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı
Personele ödenecek diğer yan
haklar
Dava karşılığı
Diğer karşılıklar

31 Aralık 2016
Diğer Ertelenmiş vergi Ertelenmiş
Diğer
kapsamlı
varlığı/ vergi geliri/ kapsamlı
gelir
(yükümlülüğü)
(gideri)
gelir

(2.726.236)
1.190.644
279.109
86.493

33.889
35.931
4.481
(935)

(48.477)
-

(2.760.125)
1.154.713
323.105
87.428

(1.077.371)
279.845
(37.840)
3.669

41.510
-

51.706
110.200
20.000

(165.906)
64.200
-

-

217.612
46.000
20.000

92.712
26.000
-

-

(988.084)

(28.340)

(48.477)

(911.267)

(712.985)

41.510

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait net ertelenmiş vergi
yükümlülüğünün hareketi aşağıda gösterilmiştir;
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Dönem başı – ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Diğer kapsamlı geliri

(911.267)
(28.340)
(48.477)

(239.792)
(712.985)
41.510

Dönem sonu – ertelenmiş vergi yükümlülüğü

(988.084)

(911.267)
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15.

Ödenmiş sermaye

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in ödenmiş nominal sermayesi 14.000.000 TL (31 Aralık 2016:
14.000.000 TL) olup, 140.000.000 adet (31 Aralık 2016: 140.000.000 adet) her biri 0.1 TL değerinde olan
hisseden oluşmaktadır ve hissedarlar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2017
T. Halk Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş
T. Garanti Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Finansbank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

(%)

31 Aralık 2016

(%)

2.653.021
2.517.631
1.421.294
1.397.775
1.397.775
1.397.775
1.357.483
1.292.523
306.219
258.504

18.95
17.99
10.15
9.98
9.98
9.98
9.70
9.23
2.19
1.85

2.653.021
2.517.631
1.421.294
1.397.775
1.397.775
1.397.775
1.357.483
1.292.523
306.219
258.504

18.95
17.99
10.15
9.98
9.98
9.98
9.70
9.23
2.19
1.85

14.000.000

100.00

14.000.000

100.00

Şirket’in imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
16.

Kar yedekleri ve geçmiş yıl karları/zararları

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar kanuni net karın
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece
sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
23 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul’da, Şirket’in 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği
10.402.543 TL tutarındaki vergi sonrası kardan, 520.127 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe
ayrıldıktan sonra kalan 9.882.416 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü
yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal tablolarda 1.968.676 TL tutarında yasal yedek ve 23.111.608 TL
tutarında olağanüstü yedek (31 Aralık 2016: 1.448.549 TL tutarında yasal yedek ve 13.229.192 TL
tutarında olağanüstü yedek) bulunmaktadır.
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal tablolarda geçmiş yıl karları altında muhasebeleştirilmiş 56.362 TL
tutarında ertelenmiş vergi sonrası aktüeryal fark bulunmaktadır (31 Aralık 2016: (137.542) TL).
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17.

Gelirler ve giderler

Hizmet gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2017
Takas hizmet ücretleri
İşlem hizmet ücretleri
Pazar geliştirme ücretleri
Marka paylaşımı ücretleri
3-D secure hizmet ücretleri
TROY
Katılım ücret gelirleri
Tech pos ücretleri
BKM sabit hizmet ücretleri
Test ve sertifikasyon ücretleri
Kart Bilgisi Saklama Hizmeti İşlem Ücreti
CDYS hizmet ücretleri
Express
MIV kayıt ücretleri
Ulaşım ücretleri
Diğer hizmet ücretleri

1 Ocak 31 Aralık 2016

44.823.718
29.420.812
22.918.541
5.140.785
4.725.613
3.807.582
2.949.750
2.862.746
1.900.800
1.193.292
923.318
782.864
673.232
622.777
80.296
2.863.229

41.466.637
17.600.694
17.151.603
4.506.321
3.377.640
17.758.232
1.173.580
1.591.139
1.705.000
1.182.400
284.904
1.055.024
308.092
552.204
71.934
1.695.625

125.689.355

111.481.029

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

30.194.595
22.806.859
18.016.232
10.414.430
7.949.058

23.323.227
18.924.396
10.258.569
8.779.922
8.174.123

89.381.174

69.460.237

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

7.600.716
7.192.782
3.082.141
1.743.521
1.115.730
819.176
597.028
556.385
125.710
95.268
1.566.014

11.690.864
4.319.938
2.895.903
1.592.825
1.166.598
708.491
807.627
367.643
172.639
288.273
3.725.123

24.494.471

27.735.924

Hizmet üretim maliyetleri

Personel giderleri
Pazar geliştirme giderleri
Yazılım ve donanım giderleri
Danışmanlık ve dış kullanım giderleri
İtfa payları

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Amortisman giderleri
Danışmanlık ve dış kaynak kullanım giderleri
Bina yönetimi ve diğer giderleri
Ulaştırma ve haberleşme giderleri
Taşıt giderleri
Eğitim faaliyetleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
BKM dışı toplantılar
Diğer giderler
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17.

Gelirler ve giderler (devamı)

Personel giderleri

Maaş ve ücretler
Personel primleri
SGK işveren payı
Kıdem tazminatındaki artış
İzin karşılığındaki artış
Diğer yan haklar ve sosyal giderler

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

24.461.520
5.220.484
3.118.741
393.194
108.797
4.492.575

22.549.351
5.773.567
2.597.986
371.005
140.632
3.581.550

37.795.311

35.014.091

Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 140’tır (31 Aralık 2016: 129).
Finansal gelirler
1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

1.656.499
(99.280)

1.067.956
(163.987)

1.557.219

903.969

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

(1.021.842)
(646.960)

(1.133.830)
(457.466)

(1.668.802)

(1.591.296)

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

Faaliyetle ilgili diğer gelirler
Duran varlık satış gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar

301.861
15.861
8.303

53.599
30.764
-

Diğer faaliyet gelirleri

326.025

84.363

1 Ocak 31 Aralık 2017

1 Ocak 31 Aralık 2016

E-ticaret güvenlik giderleri
Diğer karşılık giderleri
Visa işlem giderleri
Faaliyetle ilgili diğer giderler

(453.715)
(321.000)
(88.899)
(160)

(340.154)
(210.000)
(85.039)
(3.436)

Diğer faaliyet giderleri

(863.774)

(638.629)

Mevduat faiz gelirleri
Kur farkı gelirleri / (giderleri), net

Finansman giderleri

Kredi faiz gideri
Finansal kiralama faiz gideri

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri
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18.

Finansal risk yönetimi

Sermaye yönetimi
Şirket yönetimi finansal riskleri azaltan, Şirket kredibilitesini yükseltici, Şirket’in devamlılığını büyümesini
ve karlılığını arttırıcı politikalar belirler ve izler. Şirket sermaye yapısı söz konusu politikaları destekleyici
seviyede olmalıdır. Şirket yönetimi sermaye ihtiyacının karşılanması ile ilgili gerekli önlemleri alır. 31
Aralık 2017 tarihi itibarıyla amaçlarda politikalarda ve süreçlerde önceki döneme kıyasla bir değişiklik
yapılmamıştır.
Finansal risk yönetim hedefleri ve politikaları
Şirket’in başlıca finansal araçları nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Şirket bunların dışında
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve yükümlülükler gibi finansal araçlara sahiptir.
Şirket’in finansal araçları kısa vadeli olup gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır.
Şirket’in finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski yabancı para riski ve kredi riskidir.
Şirket bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
Şirket’in tek faizli aktifi sabit faizli vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Şirket’in faizli yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır. Şirket’in dönen varlıkları toplam kısa
vadeli borçlarının üzerinde olduğu için likidite riski taşımamaktadır.
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla ticari alacakları 10 gün içerisinde tahsil edilmekte olup alacak
tahsilatı Şirket tarafından günlük olarak takip edilmektedir.

Piyasa riski
Kur riski
Şirket geçerli para birimi olan TL’den farklı olan bir para biriminden yaptığı satışlar satın almalar ve borçlar
nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Bu işlemlerde kullanılan başlıca para birimleri Avro ve ABD
Doları’dır.
Kur riskine maruz yabancı para varlık ve yükümlülüklerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
ABD Doları
(TL karşılığı)

Avro
(TL karşılığı)

Sterlin
(TL karşılığı)

Toplam TL

Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler

1.264.360
1.264.360

2.109
2.109

-

1.266.469
1.266.469

Borçlar
Ticari borçlar

(467.458)
(467.458)

(17.992)
(17.992)

-

(485.450)
(485.450)

796.902

(15.883)

-

781.019

ABD Doları
(TL karşılığı)

Avro
(TL karşılığı)

Sterlin
(TL karşılığı)

Toplam TL

31 Aralık 2017

Net yabancı para yükümlülük

31 Aralık 2016
Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler

33.215
33.215

227.667
227.667

-

260.882
260.882

Borçlar
Ticari borçlar

(606.672)
(606.672)

(32.316)
(32.316)

(81.296)
(81.296)

(720.284)
(720.284)

Net yabancı para varlık

(573.457)

195.351

(81.296)

(459.402)
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18.

Finansal risk yönetimi (devamı)

Duyarlılık analizi
31 Aralık 2017 tarihinde TL’nin ABD Doları ve Avro karşısında %10 değer kazanması (kaybetmesi)
özkaynaklar ve kar veya zararda (vergi etkisi hariç) aşağıda gösterildiği şekilde bir artışa (azalışa) neden
olacaktır. Duyarlılık analizinde diğer tüm değişkenlerin başta faiz oranları olmak üzere sabit kaldığı
varsayılmıştır ve tahmini satış ve alım etkilerini göz ardı etmiştir. Döviz kuru sapmaları farklı olsa da bu
analiz 2016 için de aynı şekilde yapılmıştır.
%10 Değer kazanması
Gelir tablosu
Özkaynak

%10 Değer kaybetmesi
Gelir tablosu
Özkaynak

31 Aralık 2017
ABD Doları
Avro
Sterlin

79.690
(1.588)
-

79.690
(1.588)
-

(79.690)
1.588
-

(79.690)
1.588
-

31 Aralık 2016
ABD Doları
Avro
Sterlin

57.346
(19.535)
8.130

57.346
(19.535)
8.130

(57.346)
19.535
(8.130)

(57.346)
19.535
(8.130)

Faiz riski
Raporlama dönemi sonunda Şirket’in faize tabi finansal araçlarının profili aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı değeri
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Sabit faizli finansal varlıklar
Vadeli mevduat

16.372.442
16.372.442

9.537.223
9.537.223

Sabit faizli finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları

14.174.181
9.541.592
4.632.589

15.713.735
10.602.316
5.111.419

Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla değişken faizli finansal varlığı/yükümlülüğü bulunmamaktadır, bu
nedenle faize duyarlılık analizi sunulmamıştır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).
Gerçeğe uygun değerle ölçülen finansal varlıklar
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in gerçeğe uygun değerle ölçülen finansal varlığı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).
Kredi riski
Şirket’in nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki kredi riski ilgili finansal araçların taşıdıkları değer kadar
olup diğer tarafların ödeme kabiliyetine veya varlığını yitirmesine bağlı olarak ortaya çıkabilir.
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19.

İlişkili kuruluş işlem ve bakiyeleri

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

17.363.160
12.454.951
9.541.592

9.732.140
13.124.518
10.602.316

(58.675)

47.561
(30.286)

Şirket ortakları ile olan bakiyeler
Nakit ve nakit benzeri değerler (bankalarda tutulan vadeli ve
vadesiz mevduatlar)
Ticari alacaklar (hizmetler karşılığında oluşan alacaklar)
Banka kredileri
Diğer ilişkili kuruluşlar ile olan bakiyeler
Diğer dönen varlıklar (peşin ödenen sigortalar)
Ticari borçlar (sigorta şirketine borçlar)

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkili kuruluşlardan elde
edilen gelirler ve giderler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

100.577.323
1.656.499
1.021.842

93.076.017
1.067.956
1.133.830

1.435.468

1.115.532

Şirket ortakları ile olan işlemler
Hizmet gelirleri (*)
Finansal gelirler
Finansal giderler
Diğer ilişkili kuruluşlar ile olan işlemler
Genel yönetim giderleri (**)
(*)

Hizmet gelirleri dönem içerisinde yurtiçi takas ve hesaplaşma sisteminden geçen işlem hacmi
üzerinden alınan takas hizmeti gelirleri dönem içerisinde yetkilendirme sisteminden geçen işlem
adedi üzerinden alınan işlem ücreti gelirleri ve kartlı ödeme sistemindeki yeni uygulamaları teşvik
ve tanıtma amacıyla reklam ve çeşitli sponsorluklarla ilgili yapılan giderlerin karşılanması için alınan
pazar geliştirme ve eğitime katkı payı ücreti gelirleri ile 3D secure ortak POS yönetimi gibi diğer
hizmet gelirleri ve uygulanan aşım cezalarından oluşmaktadır.

(**)

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 1.435.468 TL (31 Aralık 2016: 1.115.532 TL)
tutarındaki diğer ilişkili kuruluşlar ile olan işlemler personelin sağlık sigortası, hayat sigortası ve
bireysel emeklilik tutarlarıdır.

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel
müdür yardımcılarına ödenen maaş ve ücretlerin toplamı 4.402.217 TL’dir (31 Aralık 2016: 3.842.758
TL).
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20.

Taahhütler

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in gayrimenkul ve bilgisayar sunucuları
operasyonel kiralama işlemlerinin asgari kira ödemelerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2017

31 Aralık 2016

Bir yıldan az
Bir yıldan fazla beş yıldan az

1.878.864
1.852.206

1.045.245
2.981.071

Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı

3.731.071

4.026.316

21.

Raporlama dönemi sonrası hususlar

Bulunmamaktadır.
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