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BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU 

 

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.  

Genel Kurulu’na 

 

A)  Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

1) GörüĢ 

 

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin (“ġirket”) 31 Aralık 2018 tarihli bireysel finansal durum 

tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; bireysel kar veya zarar tablosu, bireysel diğer kapsamlı 

gelir tablosu, bireysel özkaynak değiĢim tablosu ve bireysel nakit akıĢ tablosu ile önemli muhasebe 

politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluĢan finansal tablolarını denetlemiĢ 

bulunuyoruz. 

 

GörüĢümüze göre iliĢikteki finansal tablolar, ġirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve 

aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akıĢlarını, Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları’na (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 

sunmaktadır. 
 

2) GörüĢün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na 

ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye 

Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS’lere) uygun olarak 

yürütülmüĢtür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal 

Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. KGK 

tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız 

denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak ġirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan 

ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe iliĢkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine 

getirilmiĢtir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün 

oluĢturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 
 

3) Dikkat Çekilen Husus 
 

GörüĢümüzü etkilememekle birlikte, konsolide olmayan finansal tabloların muhasebe esaslarını açıklayan 2 

no’lu dipnota dikkatinizi çekeriz. 27 numaralı TMS uyarınca, bağlı ortaklıkları olan Ģirketlerin bireysel 

finansal tablolarının hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, ġirket, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bireysel 

finansal tablolarını hazırlamıĢ olup söz konusu finansal tablolara iliĢkin 21 ġubat 2019 tarihli denetim raporu 

düzenlenmiĢ ve olumlu görüĢ açıklanmıĢtır. ĠliĢikteki bireysel finansal tablolar ise, Panora Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.ġ.’ye, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından getirilen raporlama yükümlülüğünü 

karĢılamak üzere hazırlanmıĢtır. Bu sebeple, bireysel finansal tabloların kullanımı baĢka amaçlar için uygun 

olmayabilir.  



 

 
 

4) Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait bireysel finansal tabloların bağımsız 

denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların 

bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara iliĢkin görüĢümüzün oluĢturulmasında ele alınmıĢ olup, 

bu konular hakkında ayrı bir görüĢ bildirmiyoruz.  

 

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin 

Değerlemesi  

 

ġirket, ilk muhasebeleĢtirme sonrasında yatırım 

amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer 

yöntemi ile değerlemektedir. 31 Aralık 2018 

tarihi itibari ile finansal tablolarda gösterilen 

894.360.000 TL değerindeki yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri bağımsız 

değerleme Ģirketi tarafından belirlenmiĢ olup, 

detaylar Not 6’da açıklanmıĢtır. 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ġirket'in 

toplam varlıklarının önemli bir bölümünü 

oluĢturması ve uygulanan değerleme 

metotlarının önemli tahmin ve varsayımlar 

içermesi sebebi ile yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin değerlemesi tarafımızca bir 

kilit denetim konusu olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Prosedürlerimiz bunlarla sınırlı olmamak üzere 

aĢağıdakileri içermektedir: 

 

 Yönetim tarafından atanan gayrimenkul 

değerleme uzmanlarının, ehliyet, yetkinlik ve 

tarafsızlıklarının değerlendirilmesi; 

 Değerleme uzmanları ve ġirket yönetimi ile 

yapılan toplantıda aĢağıdaki hususların 

değerlendirilmesi; 

  yatırım amaçlı gayrimenkule ait değerleme 

raporunda değerleme uzmanlarınca 

kullanılan değerleme metotlarının 

uygunluğu, 

  değerleme uzmanlarının değerlemede 

kullandıkları; reel iskonto oranı, kira artıĢ 

oranları, tahmini kira indirim oranları ve 

tahmini doluluk oranlarını içeren 

varsayımların uygunluğu. 

 Değerleme uzmanları tarafından kullanılan 

yukarıda bahsi geçen varsayımların duyarlılık 

analizleri ile tespit edilen değerin kabul 

edilebilir aralıkta olup olmadığının 

değerlendirilmesi; 

 Değerlemede baz olarak kullanılan verilerin 

gerçekleĢmeler ile karĢılaĢtırılması, 

mağazaların fiziki olarak gözlemlenmesi, ve 

kullanılan kira bedellerinin sözleĢmeler ile 

kontrol edilmesi; 

 Değerleme raporunda yapılan 

hesaplamalarının matematiksel olarak kontrol 

edilmesi ve tespit edilen değerin ve meydana 

gelen değer artıĢ/azalıĢının finansal tablolara 

doğru yansıtılıp yansıtılmadığının kontrol 

edilmesi. 

 

Ek olarak ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

değerlemesine iliĢkin sunmuĢ olduğu dipnot ve 

açıklamalarının uygunluğunu da değerlendirmiĢ 

bulunuyoruz. 

 



 

 
 

5) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara ĠliĢkin Sorumlulukları 

  

ġirket yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 

sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlıĢlık içermeyecek Ģekilde hazırlanması için gerekli 

gördüğü iç kontrolden sorumludur.  

 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; ġirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve ġirket’i tasfiye etme ya da 

ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece iĢletmenin sürekliliği esasını 

kullanmaktan sorumludur.  

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, ġirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine ĠliĢkin Sorumlulukları  
 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları Ģunlardır:  

 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlıĢlık içerip içermediğine 

iliĢkin makul güvence elde etmek ve görüĢümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye 

Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir 

bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli 

bir yanlıĢlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. YanlıĢlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 

YanlıĢlıkların, tek baĢına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 

ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlıĢlıklar önemli olarak kabul edilir.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS’lere uygun olarak 

yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi 

kullanmakta ve mesleki Ģüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

 

 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlıĢlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karĢılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 

görüĢümüze dayanak teĢkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, 

sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile 

kaynaklı önemli bir yanlıĢlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlıĢlığı tespit edememe 

riskinden yüksektir.)  

 

 ġirket’in iç kontrolünün etkinliğine iliĢkin bir görüĢ bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 

denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  

 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin 

ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, ġirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine iliĢkin 

ciddi Ģüphe oluĢturabilecek olay veya Ģartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 

hakkında ve yönetimin iĢletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 

varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, 

finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 

durumunda olumlu görüĢ dıĢında bir görüĢ vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 

denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 

gelecekteki olay veya Ģartlar ġirket’in sürekliliğini sona erdirebilir.  

 



 

 
 

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine ĠliĢkin Sorumlulukları (devamı) 
 

 Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, 

temelini oluĢturan iĢlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak Ģekilde yansıtıp yansıtmadığı 

değerlendirilmektedir.  

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, 

bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden 

sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 

Bağımsızlığa iliĢkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiĢ 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düĢünülebilecek tüm iliĢkiler ve diğer hususları ve 

-varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiĢ bulunmaktayız. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 

denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın 

konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı 

olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aĢacağının makul Ģekilde beklendiği 

oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

 

B)  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ĠliĢkin Rapor 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen 

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 21 ġubat 2019 tarihinde ġirket’in 

Yönetim Kurulu’na sunulmuĢtur. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; ġirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde 

defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile ġirket esas sözleĢmesinin finansal raporlamaya iliĢkin 

hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıĢtır. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmıĢ ve talep edilen belgeleri vermiĢtir.  

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi H. Erdem Selçuk’tur. 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ.  

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

H. Erdem Selçuk, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

Ankara, 21 ġubat 2019 
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PANORA GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.  

   

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 

31 ARALIK 2018 TARĠHLĠ BĠREYSEL FĠNANSAL DURUM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 
Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

1 
 

 

 

Dipnot 

Referansları  

Cari Dönem 

31 Aralık 

2018  

GeçmiĢ Dönem 

31 Aralık 

2017 

VARLIKLAR      

      

DÖNEN VARLIKLAR   39.880.642     29.363.819    

Nakit ve Nakit Benzerleri 21  29.450.353     21.360.511    

Ticari Alacaklar   7.384.198     4.993.906    

     İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4  7.384.198     4.993.906    

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler   2.724.732     2.681.668    

     İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5  2.724.732     2.681.668    

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 17  321.359     327.734    

      

DURAN VARLIKLAR   911.192.014     896.748.956    

ĠĢtirakler, ĠĢ Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki 

Yatırımlar 1  100.000     100.000    

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6  894.360.000  879.555.000    

Maddi Duran Varlıklar 7  472.541  83.329    

Taşıtlar   472.388  83.019    

Mobilya ve Demirbaşlar   153  310 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar   32.328     30.885    

Bilgisayar Yazılımları   32.328     30.885    

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler   16.227.145     16.979.742    

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5  16.227.145     16.979.742    

      

TOPLAM VARLIKLAR   951.072.656     926.112.775    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PANORA GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.  

   

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 

31 ARALIK 2018 TARĠHLĠ BĠREYSEL FĠNANSAL DURUM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 
Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

2 
 

 

 

Dipnot 

Referansları  

Cari Dönem 

31 Aralık 

2018  

GeçmiĢ Dönem 

31 Aralık 

2017 

KAYNAKLAR      

      

KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER   3.092.916     1.996.306    

Ticari Borçlar 4    751.436  899.000    

 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3    303.853  204.683    

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar     447.583  694.317 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10    15.110  14.399    

ErtelenmiĢ Gelirler                                                                         5    977.278  236.141    

   İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler     977.278  236.141    

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11    1.349.092  846.766    

   İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 

    Yükümlülükler     1.349.092  846.766    

      

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER     954.005  689.568    
  Uzun Vadeli KarĢılıklar 10    219.328  163.807    

     Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar     219.328  163.807    

 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler     734.677  525.761    

  İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli 

Yükümlülükler     734.677  525.761    

      

 ÖZKAYNAKLAR   947.025.735     923.426.901    
ÖdenmiĢ Sermaye 12    87.000.000  87.000.000    

Sermaye Düzeltmesi Farkları 12    3.031  3.031    

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ 

Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)   (13.001)  (13.001)    

     Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kayıpları   (13.001)  (13.001)    

      Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm farkları   (13.001)  (13.001) 

 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 12    35.520.440    29.285.244  

GeçmiĢ Yıl Karları     758.538.731    615.117.906  

Net Dönem Karı     65.976.534  192.033.721    

      

TOPLAM KAYNAKLAR     951.072.656  926.112.775    

      

      

      



PANORA GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.  

   

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMĠNE AĠT 

BĠREYSEL KAR VEYA ZARAR TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 
Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

3 
 

 

 

Dipnot 

Referansları  

Cari 

Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2018  

GeçmiĢ 

Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2017 

        

KAR VEYA ZARAR KISMI      

Hasılat 13  67.329.750  57.526.320    

SatıĢların Maliyeti (-)  13  (7.071.303)  (6.936.429)    

      

TĠCARĠ FAALĠYETLERDEN  

   BRÜT KAR    60.258.447     50.589.891    

      

Genel Yönetim Giderleri (-) 14  (1.619.943)     (1.319.512)    

Pazarlama Giderleri (-) 14  (5.350.680)     (3.234.929)    

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16  13.089.168     146.115.011    

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 16  (400.458)     (116.740) 

      

ESAS FAALĠYET KARI   65.976.534     192.033.721    

      

Finansman Giderleri (-)   -  -      

      

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI   65.976.534     192.033.721    

      

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri   -  -      

Dönem Vergi Gideri 17  -  -      

ErtelenmiĢ Vergi Geliri / Gideri 17  -  -      

      

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI    65.976.534     192.033.721 

      

DÖNEM KARI   65.976.534     192.033.721 

      

1 adet hisse baĢına kazanç (TL) 18  0,758  2,207 
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Dipnot 

Referansları  

Cari Dönem 

31 Aralık 

2018  

GeçmiĢ Dönem 

31 Aralık 

2017 

      

      

DÖNEM KARI   65.976.534     192.033.721    

      

DĠĞER KAPSAMLI (GĠDERLER) / GELĠRLER:   -  - 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar      

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm farkları 10  -  - 

      

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR   65.976.534     192.033.721    

      

      



PANORA GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.  

      

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMĠNE AĠT  

BĠREYSEL ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 
Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

5 
 

        

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 

BirikmiĢ Diğer Kapsamlı 

Gelirler veya Giderler  BirikmiĢ Karlar   

  

ÖdenmiĢ 

Sermaye 

 

Sermaye 

Düzeltmesi 

Farkları  

Kardan 

Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler  

Yeniden Değerleme ve 

Ölçüm  

Kayıpları 

 

GeçmiĢ Yıl 

Karları 

 

Net Dönem 

Karı  Toplam 

1 Ocak 2017 Ġtibarıyla Bakiye 

   (Dönem BaĢı) 

 

87.000.000  3.031  23.675.901  (13.001)  617.022.906  41.879.943  769.568.780 

Transferler  -  -  5.609.343  -  36.270.600  (41.879.943)  - 

Toplam Kapsamlı Gelir  -  -  -  -  -  192.033.721  192.033.721 

Kar Payları  -  -  -  -  (38.175.600)  -  (38.175.600) 

                   

31 Aralık 2017 Ġtibarıyla Bakiye 

   (Dönem Sonu) 

 

87.000.000   3.031   29.285.244   (13.001)   615.117.906   192.033.721   923.426.901 

               

               

1 Ocak 2018 Ġtibarıyla Bakiye 

   (Dönem BaĢı)  87.000.000     3.031  29.285.244     (13.001)  615.117.906     192.033.721     923.426.901    

Transferler 

 

-  -  6.235.196     -  185.798.525     (192.033.721)  - 

Toplam Kapsamlı Gelir  -  -  -  -  -  65.976.534     65.976.534    

Kar Payları  -  -  -  -  (42.377.700)     -     (42.377.700)    

               

31 Aralık 2018 Ġtibarıyla Bakiye 

   (Dönem Sonu)  87.000.000  3.031  35.520.440     (13.001)  758.538.731     65.976.534     947.025.735    
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Dipnot 

Referansları   

Cari Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2018 

 

GeçmiĢ Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2017 

 

     

ĠĢletme Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları   56.515.126     33.383.219    

      

Dönem Karı   65.976.534     192.033.721    

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı   65.976.534     192.033.721    

      

Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler   (11.709.341)  (145.548.704)    

      

Amortisman ve Ġtfa Gideri ile Ġlgili Düzeltmeler  13,14  46.100  43.283    

Değer DüĢüklüğü ile Ġlgili Düzeltmeler   560.214  162.050    

Alacaklarda Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 4  560.214  162.050    

- KarĢılıklar ile Ġlgili Düzeltmeler   55.521  (11.158)    

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili 

Düzeltmeler 10  55.521  

                 

(11.158)    

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile Ġlgili Düzeltmeler 16  (3.177.005)  (2.184.896)    

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler   (3.177.005)  (2.184.896)    

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer 

Kazançları (Kayıpları) ile Ġlgili Düzeltmeler 6,16  (9.194.171)  (143.557.983)    

ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler   (607.713)  (14.989.015)    

Ticari Alacaklardaki AzalıĢ/(ArtıĢ) ile Ġlgili Düzeltmeler   (2.950.506)  304.621    

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki     

    Azalış/(Artış)   (2.950.506)  304.621    

PeĢin ÖdenmiĢ Giderlerdeki AzalıĢ/(ArtıĢ)   709.533  (2.162.791)    

Ticari Borçlardaki AzalıĢ/ ArtıĢ ile Ġlgili Düzeltmeler   (147.564)  (15.955.017)    

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) 3  99.170  136.706    

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) 4  (246.734)  (16.091.723)    

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki 

ArtıĢ/(AzalıĢ)   712  1.620    

ErtelenmiĢ Gelirlerdeki ArtıĢ/(AzalıĢ) 5  741.137  (410.380)    

ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen Diğer ArtıĢ /AzalıĢ ile Ġlgili 

Düzeltmeler   1.038.975  3.232.932    

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış /(Artış)   -  1.836.718    

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)   1.038.975  1.396.214    

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları   53.659.480  31.496.002    

Vergi Ġadeleri / (Ödemeleri) 17  (321.359)     (327.734)    

Alınan Faiz 16  3.177.005  2.184.896 

Diğer Nakit GiriĢleri / (ÇıkıĢları)   -  30.055 
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Dipnot 

Referansları   

 

Cari Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık  

2018 

 

GeçmiĢ Dönem 

1 Ocak- 

31 Aralık  

2017 

 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları 

        (6.047.584)  (3.383.819)    

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından 

Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları   (436.755)  (16.802)    

    Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit 

Çıkışları 7  (464.409)     - 

    Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit 

Girişleri 7  53.699     - 

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan 

Nakit Çıkışları   (26.045)  (16.802)    

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit 

ÇıkıĢları 6  (5.610.829)     (3.367.017)    

   
   

Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları   (42.377.700)  (38.175.600)    

      

Ödenen Temettüler  12  (42.377.700)  (38.175.600) 

      

      

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ / 

(AZALIġ) 

  
8.089.842  (8.176.200) 

      

DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 21  21.360.511     29.536.711    

      

DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 21 

 
29.450.353     21.360.511    

      

 

 

 

 



PANORA GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 

     
 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2018 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠREYSEL  

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir) 

 
8 

 

 

1. ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

ġirket, Merkez Müteahhitlik Turizm ve Ticaret A.ġ. Ģirket unvanı ile 19 Nisan 2004 yılında Ankara, 

Türkiye’de kurulmuĢtur. ġirket’in adresi ve baĢlıca faaliyet merkezi Turan GüneĢ Bulvarı No: 182 Oran 

Çankaya, Ankara’dır.  
 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20 Mart 2013 tarih ve 12233903-325.01-256-2830 Sayılı 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüĢüm izni ile ticari ünvanını 31 Mart 2013 tarihinde yaptığı 

Olağanüstü Genel Kurul ile Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak değiĢtirmiĢ ve ġirket 

ticari ünvanı 2 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiĢtir.  

 

ġirket’in ana faaliyeti mülkiyetinde bulunan Panora AlıĢveriĢ ve YaĢam Merkezi (“Panora AVM”)’den 

kira geliri elde etmek olup; Panora AVM, ġirket’in bağlı ortaklığı olan Panora ĠĢletmecilik A.ġ. 

tarafından iĢletilmektedir. Panora AVM yatırımı 2004 yılında baĢlamıĢ olup, yatırım dönemi 2007 yılına 

kadar devam etmiĢtir. AlıĢveriĢ merkezinin açılıĢ tarihi 10 Aralık 2007’dir. 

 

ġirket hisse senetleri 23 Mayıs 2013 tarihinden beri Borsa Ġstanbul’da iĢlem görmektedir. 
 

ġirket’in 31 Aralık 2018 itibarıyla çalıĢan personel sayısı 7’dir (31 Aralık 2017: 7).  

 

ġirket’in bağlı ortaklığının detayı aĢağıda verilmektedir: 

 

 
 

 
 

  ġirket’in sermayedeki pay oranı 

ve oy kullanma hakkı oranı 

        

Bağlı Ortaklık 

 

KuruluĢ 

ve faaliyet yeri 

 

Geçerli Para 

Birimi  

31 Aralık  

2018 

% 

31 Aralık  

2017 

% 

Panora ĠĢletmecilik ve 

Ticaret A.ġ.  

 

Ankara, AlıĢveriĢ 

merkezi 

iĢletmeciliği 

 

 

TL  100 100 

 

 

Bireysel finansal tabloların onaylanması:  
 

Bireysel finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 21 ġubat 2019 tarihinde 

yayınlanması için yetki verilmiĢtir. Genel Kurul’un bireysel finansal tabloları değiĢtirme yetkisi 

bulunmaktadır. 

 

2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

2.1  Sunuma ĠliĢkin Esaslar 

 

TFRS’ye Uygunluk Beyanı 
 

ĠliĢikteki bireysel finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 

28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II. 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğin 5. 

Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 

yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)  ile bunlara iliĢkin ek ve 

yorumları esas alınmıĢtır. 
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
  

2.1  Sunuma ĠliĢkin Esaslar (devamı) 

 

TFRS’ye Uygunluk Beyanı (devamı) 
 

13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıĢ olan II-14.1 sayılı Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği uyarınca bireysel finansal tablo hazırlama 

yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları yıllık ve ara dönem finansal tabloları ile birlikte yıllık ve ara 

dönem bireysel finansal tablolarını hazırlamak ve kamuya açıklamakla yükümlü olup, ilgili tebliğ 1 

Ocak 2014 tarihinden itibaren baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlarından 

itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 

Bu kapsamda ġirket, ekli finansal tablolarda %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Panora ĠĢletmecilik 

ve Ticaret A.ġ.’yi konsolide etmeyip bu Ģirketteki sermaye payı olan 100.000 TL’lik tutarı “Bağlı 

Ortaklıklardaki Paylar” baĢlığı altında Duran Varlıklar altında göstermiĢtir. Bu Ģirketle olan iĢlemler de 

Not 3’te açıklanmıĢtır. 
 

Ayrıca bireysel finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan 

formatlara uygun olarak sunulmuĢtur. 
 

Bireysel finansal tablolar, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinden değerlenmesi 

haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle 

varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 

 

Kullanılan Para Birimi 
 

ĠĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket’in geçerli para birimi (fonksiyonel para birimi) 

ve bireysel finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. 

 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 
 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 

Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak  finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıĢtır. 

 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket’in bireysel finansal 

tabloları önceki dönemlerle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem bireysel finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde 

yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.  

 

- ġirket’in 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait bireysel kar veya zarar tablosunda 162.050 TL 

tutarındaki Ģüpheli alacak karĢılık giderleri “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” altında 

sunulmuĢtur. Cari dönemde, söz konusu tutar “Genel Yönetim Giderleri” altında sunulmuĢtur. 
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 
  

2.2  Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler 

 

 Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 

dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Cari dönemdeki muhasebe politikası değiĢiklikleri 

ve finansal tablolara etkileri Not 2.4  TFRS 9 Finansal Araçlar ve Not 2.4 TFRS 15 MüĢteri 

SözleĢmelerinden Hasılat  altında açıklanmıĢtır. 

 

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise değiĢikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 

dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirket’in cari yıl içerisinde yaptığı muhasebe 

tahminlerinde önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. 

 

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem bireysel 

finansal tabloları yeniden düzenlenir. ġirket’in cari yıl içerisinde tespit edilen önemli bir muhasebe 

hatası bulunmamaktadır. 

 

2.4  Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları 
 

2018 yılından itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları  

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

 

(a) Finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü 

 

ġirket, cari yılda TFRS 9 Finansal Araçları (2017 sürümü) ve buna bağlı olarak diğer TFRS ile ilgili 

değiĢiklikleri, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren baĢlayan yıllık dönemler için uygulamaya baĢlamıĢtır. 

TFRS 9’un geçiĢ hükümleri kapsamında ġirket için önemli bir etki olmadığından finansal tablolarında 

bu standarda iliĢkin düzenleme gerekmemektedir. 

 

TFRS 9 aĢağıdakiler için yeni koĢullar getirmiĢtir: 
 

1) Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçümü  

2) Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü ve 

3) Genel riskten korunma muhasebesi 
 

Bu yeni koĢulların detayları ve ġirket’in bireysel finansal tabloları üzerindeki etkileri aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 
 

ġirket, TFRS 9’da belirtilen geçiĢ hükümlerine uygun olarak TFRS 9’u uygulamıĢtır. 
 

TFRS 9 kapsamında muhasebeleĢtirilmiĢ olan tüm finansal varlıklar, iĢletmenin finansal varlıklarını 

yönettiği iĢ modeli ve finansal varlıkların nakit akıĢlarının özellikleri temel alınarak itfa değerinde ya da 

gerçeğe uygun değerlerinde ölçülmelidir. Özellikle: 

 

 sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iĢ modeli kapsamında elde 

tutulan ve sadece anapara ile anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit 

akıĢlarına sahip bir borçlanma aracı, itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülür;  
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 
 

2018 yılından itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (devamı) 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı) 

 

(a) Finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü (devamı) 

 

 sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini ve borçlanma araçlarının satılmasını 

amaçlayan bir iĢ modeli kapsamında elde tutulan ve sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına sahip bir borçlanma aracı, gerçeğe uygun 

değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür;  

 diğer tüm borçlanma araçları ve özkaynak yatırımları, gerçeğe uygun değer değiĢimleri kar veya 

zarara yansıtılarak ölçülür. 

 

ġirket yönetimi, 1 Ocak 2018 tarihinde geçerli olan Ģartlar ve durumları dikkate alarak ġirket’in o 

tarihteki mevcut finansal varlıklarını yeniden değerlendirmiĢtir ve TFRS 9’un ilk uygulamasının, 

ġirket’in finansal varlıkları üzerinde, bu varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili aĢağıdaki 

etkileri olduğu sonucuna varmıĢtır; 

 

• TMS 39 kapsamında vadeye kadar elde tutulan finansal varlıklar ve itfa edilmiĢ maliyeti 

üzerinden ölçülen krediler ve alacaklar, sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini 

amaçlayan bir iĢ modeli kapsamında elde tutuldukları için ve bu nakit akıĢları sadece anapara ve 

anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerinden oluĢtuğu için TFRS 9 kapsamında itfa 

edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülmeye devam eder. 

 

    TMS 39’a göre    TFRS 9’a göre  

Finansal varlıklar   önceki sınıflandırma   mevcut sınıflandırma 

Nakit ve nakit benzerleri   Krediler ve alacaklar      Ġtfa edilmiĢ maliyet  

Ticari alacaklar  Krediler ve alacaklar  Ġtfa edilmiĢ maliyet 

 

TFRS 9 standardının uygulanmasının ġirket’in finansal varlıklarının sınıflandırılması ve ölçümü 

üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 

 
(b) Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü 
 

Ġtfa edilmiĢ maliyetinden ölçülen finansal varlıklar TFRS 9’da belirtilen değer düĢüklüğü karĢılıkları 

hükümlerine tabi tutulmuĢtur. 

 

ġirket, ticari alacakları için TFRS 9’un izin verdiği basitleĢtirilmiĢ yaklaĢımdan faydalanarak ömür boyu 

beklenen kredi zararları karĢılığı ayırır ve değer düĢüklüğü hesaplar. 
 

Bu kapsamda TFRS 9, “Finansal Araçlar” standardına ilk geçiĢ kapsamında ġirket’in birysel finansal 

tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmadığı için  finansal tablolarında bu standarda iliĢkin düzeltme 

yapılmamıĢtır. 
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 

2018 yılından itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (devamı) 
 

TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı) 
 

(c) Finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü  
 

TFRS 9 tarafından finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçülmesi hakkında uygulamaya konan 

önemli bir değiĢiklik, ihraççının kredi riskindeki değiĢikliklerle iliĢkilendirilebilen gerçeğe uygun değer 

değiĢimi kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değiĢimlerinin 

muhasebeleĢtirilmesiyle iliĢkilidir. 
 

Özellikle, TFRS 9, eğer ilgili yükümlülüğün kredi riskindeki değiĢikliklerin diğer kapsamlı gelirdeki 

etkilerinin muhasebeleĢtirilmesi, kar veya zararda muhasebe uyumsuzluğu yaratmazsa bu yükümlülüğün 

kredi riskindeki değiĢikliklerden kaynaklanan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki 

değiĢimlerin diğer kapsamlı gelirde sunulmasını gerektirir. Bir finansal yükümlülüğün kredi riskiyle 

iliĢkilendirilebilen gerçeğe uygun değer değiĢimleri sonradan kar veya zararda yeniden sınıflandırılmaz 

ancak bunun yerine, finansal yükümlülük finansal tablo dıĢı bırakıldığında birikmiĢ karlara devredilir. 

Önceki dönemlerde TMS 39 kapsamında, gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılan 

finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun değerindeki değiĢimin tüm tutarı kar veya zararda sunulur. 
 

    TMS 39’a göre    TFRS 9’a göre  

Finansal yükümlülükler   önceki sınıflandırma   mevcut sınıflandırma 

Diğer borçlar     Ġtfa edilmiĢ maliyet      Ġtfa edilmiĢ maliyet  

Ticari borçlar  Ġtfa edilmiĢ maliyet  Ġtfa edilmiĢ maliyet 
     

TFRS 9 standardının uygulanmasının ġirket’in finansal yükümlülüklerinin sınıflandırılması ve ölçümü 

üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 

TFRS 15 MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat  
 

Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri  
 

Cari yılda, ġirket, 1 Ocak 2018 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan TFRS 15 

MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat standardını uygulamıĢtır. TFRS 15, gelirin tanınmasına 5 adımlık bir 

yaklaĢım getirmiĢtir. Belirli senaryolar için TFRS 15’te daha fazla kural eklenmiĢtir. Yeni 

gerekliliklerin detayları ve ġirket’in bireysel finansal tabloları üzerindeki etkisi aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

TFRS 15, “gelir tahakkukları” ve “ertelenmiĢ gelir” olarak bilinen hesapları tanımlamak için “müĢteri 

sözleĢmelerinden varlıklar” ve “müĢteri sözleĢmelerinden yükümlülükler” terimlerini kullanır, ancak bu 

standart, finansal durum tablosundaki alternatif açıklamaların kullanılmasını yasaklamaz. ġirket, bu tür 

bakiyeleri tanımlamak için yeni terminolojiyi benimsemek yerine eski tanımlar üzerinden gösterimlere 

devam etmiĢtir. 
 

TFRS 15’in uygulanmasının, ġirket’in hasılat iĢlemleri için daha kapsamlı açıklamalar yapılmasının 

dıĢında, ġirket’in finansal durumu ve/veya finansal performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır.  
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 

2018 yılından itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (devamı) 

 

TFRS 2 (değiĢiklikler) Bu değiĢiklik hak ediĢ koĢulu içeren nakde dayalı hisse 

Hisse Bazlı Ödeme ĠĢlemlerinin  bazlı ödeme iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi, net 

Sınıflandırılması ve Ölçümü ödeme özelliğine sahip hisse bazlı ödeme iĢlemlerinin 

sınıflandırılması ve hisse bazlı bir ödeme iĢleminin 

sınıfını, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeden 

özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeye çeviren bir 

değiĢikliğin muhasebeleĢtirilmesi konularında standarda 

açıklıklar getirmektedir. TFRS 2’deki değiĢikliklerin 

ġirket’in bireysel finansal tabloları üzerinde herhangi bir 

etkisi bulunmamaktadır. 

TMS 40 (değiĢiklikler) Yatırım Amaçlı  TMS 40’a yapılan değiĢiklikler: 

Gayrimenkulun Transferi Bu değiĢiklikle 57’inci paragraf “Bir gayrimenkulün 

yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına transferi veya bu 

sınıftan transferi sadece ve sadece kullanımında 

değiĢiklik olduğuna iliĢkin bir kanıt olduğu zaman 

yapılır. Kullanımdaki değiĢiklik, söz konusu varlık 

yatırım amaçlı gayrimenkul olma tanımını sağladığı veya 

artık sağlamadığı zaman gerçekleĢir. Yönetimin, söz 

konusu varlığı kullanılıĢ niyetinin değiĢmiĢ olması, tek 

baĢına kullanım amacının değiĢtiğine iliĢkin kanıt teĢkil 

etmez.” anlamını içerecek Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

Paragraf 57(a)–(d) arasında belirtilen kanıtların detaylı 

listesi örnekleri içeren liste olarak değiĢtirilmiĢtir. 

TMS 40’taki değiĢikliklerin bireysel finansal tablolar 

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.  

2014-2016 Dönemine İlişkin TMS 28: Söz konusu iyileĢtirme; bir giriĢim sermayesi 

Yıllık İyileştirmeler kuruluĢunun veya özellikli baĢka bir kuruluĢun sahip 

olduğu iĢtirak veya iĢ ortaklığı yatırımının gerçeğe 

uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan varlık 

olarak ölçülmesi seçeneğinin ilk kayıtlara alındıktan 

sonra her bir iĢtirak ya da iĢ ortaklığı yatırımının ayrı 

ayrı ele alınmasının mümkün olduğuna açıklık 

getirmektedir. 2014-2016 dönemine iliĢkin yıllık 

iyileĢtirmelerin ġirket’in bireysel finansal tabloları 

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır 
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 

2018 yılından itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (devamı) 

 
TFRS Yorum 22 Yabancı Para Söz konusu yorum aĢağıda sıralanan  yabancı para 
İşlemleri ve Avans Bedeli cinsinden iĢlemlerin oluĢtuğu durumlara yöneliktir.  
 

 Yabancı para cinsinden fiyatlanan veya yabancı para 

cinsine bağlı olan bir bedel varsa; 

 ġirket bu bedele iliĢkin avans ödemesini veya ertelenmiĢ 

gelir yükümlülüğünü, bağlı olduğu varlıktan, giderden 

veya gelirden önce kayıtlarına aldıysa ve  

 Avans ödemesi veya ertelenmiĢ gelir yükümlülüğü 

parasal kalem değilse 

Yorum Komitesi aĢağıdaki sonuca varmıĢtır: 

 ĠĢlem döviz kurunun belirlenmesi açısından, iĢlemin 

gerçekleĢtiği tarih, parasal kalem olmayan avans 

ödemesinin veya ertelenmiĢ gelir yükümlülüğünün ilk 

kayıtlara alındığı tarihtir.  

 Eğer birden fazla ödeme veya avans alımı varsa, iĢlem 

tarihi her alım veya ödeme için ayrı ayrı belirlenir. 
  
Henüz yürürlüğe girmemiĢ yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Bireysel finansal tabloların onaylanma tarihinde, ġirket, henüz yürürlüğe girmemiĢ aĢağıdaki 
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aĢağıdaki değiĢiklik ve yorumları henüz 
uygulamamıĢtır: 
 

TFRS 16 Kiralamalar
1
 

TMS 28 (değiĢiklikler) İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar
1
  

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler
1
 

TFRS 10 ve TMS 28 (DeğiĢiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki 

Varlık Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 

TMS 19 (değiĢikliler)  Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a ĠliĢkin           

Değişiklikler
1
 

2015-2017 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler TFRS 3, TFRS 11, TMS 12 ve TMS 23 

Standartlarındaki değişiklikler 
1
 

 

1
 1 Ocak 2019 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 
Henüz yürürlüğe girmemiĢ yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(devamı) 

 

TFRS 16 Kiralamalar 
 

TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulamasının genel etkileri 
 

TFRS 16, kiralama iĢlemlerinin belirlenmesi, kiraya veren ve kiracı durumundaki taraflar için 

muhasebeleĢtirme yöntemlerine dair kapsamlı bir model sunmaktadır. TFRS 16, 1 Ocak 2019 ve 

sonrasında baĢlayan hesap dönemleri için geçerli olacak olup TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri standardı 

ve ilgili yorumlarının yerine geçecektir. ġirket, TFRS 16 standardını ilk olarak 1 Ocak 2019 

tarihinde uygulayacaktır. 
 

Kiracı muhasebesinin aksine, TFRS 16  önemli ölçüde TMS 17’nin kiraya veren için geçerli 

hükümlerinin devamı niteliğindedir. 

 

Finansal kiralamalar 

 

Finansal kiralama altında muhasebeleĢtirilen elde tutulan varlıklara iliĢkin olarak TFRS 16 ve TMS 

17 arasındaki ana fark, kiracı tarafından kiraya verene ödenecek kalıntı değer taahhütlerinin 

ölçümüne iliĢkindir. TFRS 16’ya göre kiraya verenin kira yükümlülüğünü ölçerken kiracı 

tarafından ödenmesi beklenen kalıntı değer taahhüdünü hesaplamaya dahil etmesini gerektirirken 

bu durum TMS 17’ye göre ödenmesi beklenen azamı tutarın kayıtlara alınması Ģeklindeydi.  

  
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ġirket’in mevcut finansal kiralama sözleĢmelerinin mevcut koĢul ve 
Ģartları analiz edildiğinde, ġirket yönetimi bu değiĢikliğin, ġirket’in bireysel finansal tabloları 
üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını değerlendirmiĢtir. 
 
TFRS 16 hükümleri uyarınca kiraya veren, kiralamaları finansal ya da faaliyet kiralaması Ģeklinde 
sınıflandırmaya ve bunları birbirinden farklı Ģekillerde muhasebeleĢtirmeye devam edecektir. 
Ancak TFRS 16 standardı, kiraya verenin kiralanan varlıklar üzerindeki kalıntı değerden 
kaynaklanan riskleri nasıl yönetmesi gerektiği konusu baĢta olmak üzere gerekli açıklamaları 
değiĢtirmiĢ ve geniĢletmiĢtir. 

 
Kiraya Veren Muhasebesine Etki 
 
TFRS 16 hükümleri uyarınca alt kiralama kapsamında kiraya veren, ana kiralamayı ve alt 
kiralamayı iki ayrı sözleĢme olarak muhasebeleĢtirecektir. Alt kiralama kapsamında kiraya verenin, 
alt kiralamada ana kiralamadan kaynaklı varlık kullanım hakkını (TMS 17’de olduğu üzere ana 
varlığa iliĢkin olarak değil) finansal ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırması gerekmektedir.  
 
TMS 28 (DeğiĢiklikler) ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar 
 
Bu değiĢiklik bir iĢletmenin, TFRS 9’u iĢtirakin veya iĢ ortaklığının net yatırımının bir parçasını 

oluĢturan ancak özkaynak metodunun uygulanmadığı bir iĢtirakteki veya iĢ ortaklığındaki uzun vadeli 

paylara uyguladığını açıklar. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 
Henüz yürürlüğe girmemiĢ yeni ve revize edilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(devamı) 

 

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına Ġlişkin Belirsizlikler 

 

Bu Yorum, gelir vergisi uygulamalarına iliĢkin bir belirsizliğin olduğu durumlarda, TMS 12’de yer alan 

finansal tablolara alma ve ölçüm hükümlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir. 

 

TFRS 10 ve TMS 28 (DeğiĢiklikler) Yatırımcı ile Ġştirak veya Ġş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları 

veya Ayni Sermaye Katkıları 

 

Bu değiĢiklik ile bir yatırımcı ile iĢtirak veya iĢ ortaklığı arasındaki varlık satıĢları veya ayni sermaye 

katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleĢtirilmesi 

gerektiği açıklığa kavuĢturulmuĢtur. 

 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (değişiklikler) 

 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a ĠliĢkin DeğiĢiklikler, iĢ iliĢkisi sonrasında sağlanan 

faydalardan (tanımlanmıĢ fayda planları ve tanımlanmıĢ katkı planları olarak ikiye ayrılmaktadır) 

tanımlanmıĢ fayda planlarında yapılan değiĢikliklerin, söz konusu tanımlanmıĢ fayda planlarının 

muhasebeleĢtirilmesine etkilerini ele almakta olup, TMS 19’da değiĢiklik yapmıĢtır. 

 

2015-2017 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler 

 

2015-2017 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve TFRS 11 Müşterek 

Anlaşmalar’da, müĢterek faaliyette önceden elde tutulan paylar konusunda; TMS 12 Gelir 

Vergileri’nde, özkaynak aracı olarak sınıflandırılan finansal araçlara iliĢkin yapılan ödemelerin gelir 

vergisi sonuçları konusunda ve TMS 23 Borçlanma Maliyetleri’nde aktifleĢtirilebilen borçlanma 

maliyetleri konusunda değiĢiklikler yapmıĢtır. 

 

Söz konusu standart, değiĢiklik ve iyileĢtirmelerin ġirket’in bireysel finansal durumu ve performansı 

üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  
 

İlişkili Taraflar 
 

ĠliĢkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan iĢletmeyle (raporlayan iĢletme) iliĢkili olan kiĢi veya 

iĢletmedir.  

 

a) Bir kiĢi veya bu kiĢinin yakın ailesinin bir üyesi, aĢağıdaki durumlarda raporlayan iĢletmeyle iliĢkili 

sayılır: Söz konusu kiĢinin,  
 

(i) raporlayan iĢletme üzerinde kontrol veya müĢterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

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

(iii) raporlayan iĢletmenin veya raporlayan iĢletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir 

üyesi olması durumunda.  

 

(b) AĢağıdaki koĢullardan herhangi birinin mevcut olması halinde iĢletme raporlayan iĢletme ile iliĢkili 

sayılır:  
 

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

ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile iliĢkilidir).  

(ii) ĠĢletmenin, diğer iĢletmenin (veya diğer iĢletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iĢtiraki ya 

da iĢ ortaklığı olması halinde. 

(iii) Her iki iĢletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iĢ ortaklığı olması halinde.  

(iv) ĠĢletmelerden birinin üçüncü bir iĢletmenin iĢ ortaklığı olması ve diğer iĢletmenin söz konusu 

üçüncü iĢletmenin iĢtiraki olması halinde.  

(v) ĠĢletmenin, raporlayan iĢletmenin ya da raporlayan iĢletmeyle iliĢkili olan bir iĢletmenin 

çalıĢanlarına iliĢkin olarak iĢten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde 

raporlayan iĢletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan iĢverenler de 

raporlayan iĢletme ile iliĢkilidir.  

(vi) ĠĢletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kiĢi tarafından kontrol veya müĢtereken kontrol edilmesi 

halinde.  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kiĢinin iĢletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 

veya söz konusu iĢletmenin (ya da bu iĢletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması halinde. 

 

ĠliĢkili tarafla yapılan iĢlem raporlayan iĢletme ile iliĢkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya 

da yükümlülüklerin, bir bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 

 

 Hasılat 

  

Gayrimenkul Kiralamalarından Elde Edilen Kira Gelirleri: 
 

Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri tahakkuk esasına göre kaydedilmekte olup, ilgili 

kiralama sözleĢmesi boyunca doğrusal olarak muhasebeleĢtirilir. Gelir; bu iĢlemle ilgili oluĢan 

ekonomik faydaların ġirket’e giriĢi mümkün görülüyorsa ve bu gelirin miktarı güvenilir bir Ģekilde 

ölçülebiliyorsa gerçekleĢir.  
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

  

Maddi Duran Varlıklar  

 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklükleri 

düĢüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve 

maliyet değerlerinden birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.   

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 

ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı 

ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için 

her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satıĢından, gelecekte ekonomik yarar 

elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dıĢı bırakılır. 

 

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

oluĢan kazanç veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar 

veya zarar tablosuna dahil edilir. 

 

Peşin Ödenmiş Giderler 
 

Şirket’in peşin olarak yaptığı sigorta ödemeleri poliçe süreleri boyunca itfa edilir. Şirket’in pazarlama 

faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu giderler ise sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren sözleşmede 

belirtilen süre boyunca doğrusal olarak itfa edilir. 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 
 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve birikmiĢ 

değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine 

göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman 

yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden 

geçirilir ve tahminlerdeki değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.  
 

 Bilgisayar yazılımı 
 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar 

geçen sürede oluĢan maliyetler üzerinden aktifleĢtirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre 

itfa edilir. 

 

Maddi olmayan varlıkların bilanço dıĢı bırakılması 
 

Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satıĢından, gelecekte 

ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dıĢı bırakılır. Bir 

maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu dıĢı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, 

varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak 

hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu dıĢına alındığı zaman kâr veya zararda 

muhasebeleĢtirilir.  
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2. BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  (devamı) 

 

          Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 

ġirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düĢüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi 

olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düĢüklüğü olması 

durumunda, değer düĢüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı 

ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda ġirket, varlıkla iliĢkili nakit 

yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde 

Ģirket varlıkları nakit yaratan birimlere dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, ġirket varlıkları 

makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır. 
 

Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düĢük olduğu 

durumlarda, varlığın (ya da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Ġlgili 

varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düĢüklüğü zararı doğrudan kar/zarar 

içinde muhasebeleĢtirilir. Bu durumda değer düĢüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalıĢı olarak 

dikkate alınır. 

 

Değer düĢüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit 

yaratan birimin) defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk 

gelecek Ģekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki 

dönemlerde varlık için değer düĢüklüğü zararının ayrılmamıĢ olması durumunda ulaĢacağı defter değeri 

aĢmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiĢ bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düĢüklüğü zararına 

iliĢkin iptal iĢlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleĢtirilir. Yeniden değerlenmiĢ bir varlığın değer 

düĢüklüğü zararının iptali, yeniden değerleme artıĢı olarak dikkate alınır. 

           

Finansal Araçlar 
 

 Finansal varlıklar ve yükümlülükler, ġirket finansal aracın sözleĢmeden doğan karĢılıklarına taraf 

olduğunda ġirket’in finansal durum tablosunda muhasebeleĢtirilir. Finansal varlıklar ve yükümlülükler 

ilk olarak gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin (gerçeğe 

uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükler hariç) edinimi veya 

ihracıyla doğrudan iliĢkili olan iĢlem maliyetleri, uygun bir Ģekilde ilk muhasebeleĢtirmede o finansal 

varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine eklenir veya bu değerden çıkarılır. Finansal 

varlıkların ve yükümlülüklerin edinimi veya ihracıyla doğrudan iliĢkili olan iĢlem maliyetleri direk 

olarak kar veya zarara yansıtılır. 

 

Finansal varlıklar 

 

Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem [teslim tarihi] tarihinde kayıtlara alınır veya çıkartılır.  

 

Şirket, finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli, (b) 

Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alarak sonraki muhasebeleştirmede 

itfa edilmiş maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya 

gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırır. İşletme sadece 

finansal varlıkların yönetimi için kullandığı iş modelini değiştirdiğinde, bu değişiklikten etkilenen tüm 

finansal varlıkları yeniden sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması, yeniden 

sınıflandırma tarihinden itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu tür durumlarda, daha önce finansal 

tablolara alınmış olan kazanç, kayıp (değer düşüklüğü kazanç ya da kayıpları dâhil) veya faizler için 

herhangi düzeltme yapılmaz. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıklar (devamı) 

 

Finansal varlıkların sınıflandırılması 

 

AĢağıdaki koĢulları sağlayan finansal varlıklar sonradan itfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden ölçülür: 

 

 finansal varlığın, sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iĢ modeli 

kapsamında elde tutulması; ve 

 finansal varlığa iliĢkin sözleĢme Ģartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 

bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına yol açması. 

 

AĢağıdaki koĢulları sağlayan finansal varlıklar ise gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire 

yansıtılarak ölçülür:  

 

 finansal varlığın, sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın 

satılmasını amaçlayan bir iĢ modeli kapsamında elde tutulması; ve 

 finansal varlığa iliĢkin sözleĢme Ģartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 

bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına yol açması. 
 

Bir finansal varlık, itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı 

gelire yansıtılarak ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değiĢimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 

  

Ġlk defa finansal tablolara almada ġirket, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan 

yatırımını gerçeğe uygun değerindeki sonraki değiĢikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması 

konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. 

 

(i) Ġtfa edilmiĢ maliyet ve etkin faiz yöntemi 
 

Ġtfa edilmiĢ maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklara iliĢkin faiz geliri etkin faiz yöntemi 

kullanılarak hesaplanır. Etkin faiz yöntemi bir borçlanma aracının itfa edilmiĢ maliyetini hesaplama ve 

faiz gelirini ilgili döneme dağıtma yöntemidir. Bu gelir, aĢağıdakiler dıĢında, finansal varlığın brüt defter 

değerine etkin faiz oranı uygulanarak hesaplanır:  

 

(a) Satın alındığında veya oluĢturulduğunda kredi-değer düĢüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu tür 

finansal varlıklar için iĢletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa 

edilmiĢ maliyetine krediye göre düzeltilmiĢ etkin faiz oranını uygular.  

 

(b) Satın alındığında veya oluĢturulduğunda kredi-değer düĢüklüğü bulunan finansal varlık olmayan 

ancak sonradan kredi-değer düĢüklüğüne uğramıĢ finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. Bu tür 

finansal varlıklar için iĢletme, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiĢ maliyetine etkin faiz 

oranını uygular. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıklar (devamı) 

 

(i) Ġtfa edilmiĢ maliyet ve etkin faiz yöntemi (devamı) 

 

Faiz geliri, sonraki muhasebeleĢtirmede itfa edilmiĢ maliyetleri ve gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılmıĢ borçlanma araçları için etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleĢtirilir.  

 

Faiz geliri kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

 

(ii) Gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 

Ġtfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden veya gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 

ölçülme kriterini karĢılamayan finansal varlıklar gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara 

yansıtılarak ölçülürler.  

 

Gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar her dönem sonunda gerçeğe 

uygun değerlerinden ölçülür ve tüm gerçeğe uygun değer değiĢimleri, ilgili finansal varlıklar finansal 

riskten korunma iĢlemlerinin bir parçası olmadıkları sürece, kar veya zararda muhasebeleĢtirilir.  

 

Kur farkı kazanç ve kayıpları 
 

Finansal varlıkların yabancı para cinsinden gösterilen defter değeri, ilgili yabancı para birimiyle 

belirlenir ve her raporlama döneminin sonunda geçerli kurdan çevrilir. Özellikle,  

 itfa edilmiĢ maliyetinden gösterilen ve tanımlanmıĢ bir riskten korunma iĢleminin bir parçası 

olmayan finansal varlıklar için kur farkları kar veya zararda muhasebeleĢtirilir; 

 gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen ve tanımlanmıĢ bir 

riskten korunma iĢleminin bir parçası olmayan borçlanma araçlarının itfa edilmiĢ maliyetleri 

üzerinden hesaplanan kur farkları, dönem kar veya zararında muhasebeleĢtirilir. OluĢan diğer 

tüm kur farkları, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilir; 

 gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılarak ölçülen ve tanımlanmıĢ bir riskten korunma 

iĢleminin parçası olmayan finansal varlıklara iliĢkin kur farkları dönem kar veya zararda 

muhasebeleĢtirilir; ve 

 gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynak araçlarına iliĢkin kur 

farkları diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilir. 

 

Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü 
 

ġirket, itfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden gösterilen veya gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı 

gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları, kira alacakları, ticari alacaklar, müĢterilerle yapılan 

sözleĢmelerden doğan varlıklar ve ayrıca finansal teminat sözleĢmelerine yapılan yatırımlarına dair 

beklenen kredi zararları için finansal tablolarında değer düĢüklüğü karĢılığı ayırır. Beklenen kredi zararı 

tutarı her raporlama döneminde ilgili finansal varlığın ilk kez finansal tablolara alınmasından bu yana 

kredi riskinde oluĢan değiĢiklikleri yansıtacak Ģekilde güncellenir. 
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2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıklar (devamı) 

 

Beklenen kredi zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi 

 

Beklenen kredi zararlarının ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kayıp (örneğin temerrüt varsa 

kaybın büyüklüğü) ve temerrüt halinde riske esas tutarın bir fonksiyonudur. Temerrüt olasılığı ve 

temerrüt halinde kaybın değerlendirilmesi, ileriye dönük bilgilerle düzeltilmiĢ geçmiĢe ait verilere 

dayanır. Finansal varlıkların temerrüt halinde riske esas tutarı, ilgili varlıkların raporlama tarihindeki 

brüt defter değeri üzerinden yansıtılır. 

 

Finansal varlıkların beklenen kredi zararı, ġirket’in sözleĢmeye dayalı olarak vadesi geldikçe 

gerçekleĢecek nakit akıĢlarının tamamı ile ġirket’in tahsil etmeyi beklediği nakit akıĢlarının tamamı 

arasındaki farkın (tüm nakit açıklarının) baĢlangıçtaki etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya 

oluĢturulduğunda kredi-değer düĢüklüğü bulunan finansal varlıklar için krediye göre düzeltilmiĢ etkin 

faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü değeridir.  
 

Finansal varlıkların finansal tablo dıĢı bırakılması 
 

ġirket yalnızca finansal varlıktan kaynaklanan nakit akıĢlarına iliĢkin sözleĢmeden doğan hakların süresi 

dolduğunda veya finansal varlığı ve finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan her türlü risk ve 

getirileri önemli ölçüde baĢka bir iĢletmeye devrettiğinde o finansal varlığı finansal tablo dıĢı bırakır.  
 

Ġtfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varlık finansal tablo dıĢı bırakılırken varlığın defter 

değeri ve tahsil edilen ve edilecek bedel arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. Ayrıca, 

gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan bir borçlanma aracının finansal tablo dıĢı 

bırakılmasında, daha önce ilgili araca iliĢkin yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç veya 

kayıp, kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. ġirket’in ilk muhasebeleĢtirmede gerçeğe uygun değer 

değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtarak ölçmeyi tercih ettiği bir özkaynak aracının finansal tablo dıĢı 

bırakılması durumundaysa, yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp kar veya 

zararda muhasebeleĢtirilmez, doğrudan birikmiĢ karlara transfer edilir. 

 

Finansal Araçlar için 31 Aralık 2017 tarihine kadar Uygulanan Muhasebe Politikası 

 

Finansal varlıklar  
 

ġirket finansal varlıklarını “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, 

“vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve 

alacaklar” olarak sınıflandırmıĢtır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine 

bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar 

iĢlem [teslim tarihi] tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Finansal varlıklar ilk muhasebeleĢtirilmesi 

sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan 

finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın 

edinimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave 

edilir. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal Araçlar için 31 Aralık 2017 tarihine kadar Uygulanan Muhasebe Politikası (devamı) 
 

Finansal yükümlülükler 
 

Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe 

uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleĢtirilmesi 

sırasında, ilgili finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri de 

söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.  Finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz 

oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet 

bedelinden muhasebeleĢtirilir. 
 

Kur Değişiminin Etkileri 
 

 ġirket’in bireysel finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para 

birimi (fonksiyonel para birimi) olan TL cinsinden sunulmuĢtur.  
 

Finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) 

gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer 

alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 

Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden 

yabancı para cinsinden kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas 

alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki 

parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 
 

Kur farkları, aĢağıda belirtilen durumlar haricinde, oluĢtukları dönemdeki kar ya da zararda 

muhasebeleĢtirilirler: 

 Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inĢa edilmekte olan varlıklarla iliĢkili olan ve yabancı para 

birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu 

tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları. 

 Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karĢı finansal koruma sağlamaya iliĢkin 

muhasebe politikaları aĢağıda açıklanmaktadır) karĢı finansal koruma sağlamak amacıyla 

gerçekleĢtirilen iĢlemlerden kaynaklanan kur farkları. 

 YurtdıĢı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluĢturan, çevrim yedeklerinde 

muhasebeleĢtirilen ve net yatırımın satıĢında kar ya da zararla iliĢkilendirilen, ödenme niyeti ya 

da ihtimali olmayan yurtdıĢı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur 

farkları. 

 

Pay Başına Kazanç 
 

Bireysel kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan 

hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 

yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, 

ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse 

sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 
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2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

 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, bireysel 

finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  
 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin 

edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır. 
 

KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 

bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir Ģekilde 

tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. 
 

KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akıĢlarını kullanarak ölçülmesi 

durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akıĢlarının bugünkü değerine eĢittir.  
 

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

karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 

hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 
 

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 

ġirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçümünde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır.  

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artıĢ kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 

gayrimenkuller olup, ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan iĢlem maliyetleri ile ölçülürler. 

BaĢlangıç muhasebeleĢtirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa 

koĢullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe 

uygun değerindeki değiĢikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluĢtukları dönemde kar veya 

zarar tablosuna dahil edilirler. 
 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satıĢından gelecekte 

herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dıĢı bırakılırlar.  
 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satıĢından kaynaklanan kar/zarar, 

oluĢtukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 

 

Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değiĢiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe 

uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan 

gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleĢtirme iĢlemindeki 

tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım Ģeklindeki değiĢikliğin gerçekleĢtiği tarihteki gerçeğe 

uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre 

gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüĢmesi durumunda, iĢletme, kullanımdaki değiĢikliğin 

gerçekleĢtiği tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular. 
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) madde 5/1(d) (4)’e göre, gayrimenkul yatırım 

ortaklığından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulmuĢtur. Bu istisna ayrıca 

gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüĢümü sonrasındaki ara dönem Geçici Vergi için de uygulanmaktadır. 
 

KVK Madde 15/(3) gereği, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, 

kurum bünyesinde %15 oranında vergi kesintisine tabidir. KVK Madde 15/(34) kapsamındaki yetki 

çerçevesinde, Bakanlar Kurulu, 15’inci maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve 

gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar 

dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki 

varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaĢtırmaya yetkilidir. Bu kapsamda vergi kesintisine tabi 

tutulan kazançlar. KVK Madde 15/(2) hükmü gereği ayrıca temettü vergi kesintisine tabi değildir. 
 

Yine KVK Geçici Madde (1)’de yapılan düzenlemeye göre, bu kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde 

Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 

sayılı Kanun kapsamında vergi oranlarına ve diğer hususlara iliĢkin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu 

kararlarında yer alan düzenlemelerin, yeni KVK’da belirlenen yasal sınırları aĢmamak üzere 

geçerliliğini koruyacağı belirtilmiĢtir. 
 

Yukarıda belirtilen ve KVK Madde 15/(3) gereğince %15 olarak belirtilen vergi kesinti oranları 

hakkındaki 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3 ġubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete 

ile yayımlanarak %0 olarak belirlenmiĢ ve aynı tarihte yürürlüğe girmiĢtir. Bu nedenle, Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yazılı 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın %0 oranında vergi 

kesintisine tabi tutulacaktır. 

 

ġirket’in kurum kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince Kurumlar 

Vergisi’nden istisna olduğundan ertelenmiĢ vergi hesaplanmamıĢtır. 

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
 

Kıdem tazminatları: 
 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya 

iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

Standardı  (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları 

olarak nitelendirilir.  

  

Finansal durum tablosunda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların 

emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 

hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer 

kapsamlı gelir altında muhasebeleĢtirilmiĢtir. 

 

Nakit Akış Tablosu 
 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
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2.6 Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü 
 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nde (Seri:VI. No:11 sayılı Tebliğ) değiĢiklik 

yapan Seri: VI. No:29 sayılı Tebliğ. 28 Temmuz 2011 tarih ve 2808 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ; yapılan değiĢiklikle 30 Eylül 2011 tarihinden baĢlamak üzere, 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından portföy tablosu hazırlanması uygulamasına son verilmiĢ, 

portföyle ilgili tüm bilgilerin Seri XI. No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin 

Esaslar Tebliği” uyarınca halihazırda kamuya açıklanan finansal raporları aracılığıyla yatırımcılarla 

paylaĢılması öngörülmüĢtür. Konuyla ilgili olarak, Seri:VI. No:11 sayılı Tebliğ’in 42. Maddesinin ikinci 

fıkrasında finansal tablolar, alınan Tebliğ’de belirtilen portföy sınırlamalarının kontrolüne iliĢkin 

bilgilere,  konsolide olmayan finansal tablo hesap kalemleri kullanılmak suretiyle, Kurulca belirlenen 

Ģekilde yer verileceği hususu hükme bağlanmıĢtır. Bu kapsamda Kurul Karar Organı’nın 14 Ekim 2011 

tarih ve 34/972 sayılı Kararı ile 30 Eylül 2011 tarihli finansal tablolardan itibaren geçerli olmak üzere, 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal tablolarında, portföy sınırlamalarının kontrolüne iliĢkin 

bilgilere yer  verilmesine karar verilmiĢtir (Bakınız Not 24).  

 

23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin 

Esaslar Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a)” yayımlanmıĢ olup, bu Tebliğ yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu kapsamda Not 23’te yer verilen bilgiler; finansal tablolardan türetilmiĢ 

özet bilgiler niteliğinde olup Seri:VI. No:11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar 

Tebliği’nin portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne iliĢkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıĢtır.  

 

2.7  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

ġirket’in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar  
 

 Muhasebe tahminleri 
 

 Bireysel finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan 

finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması sırasında Yönetim’in, bilanço tarihi itibarıyla 

bireysel finansal tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dıĢı varlık 

ve yükümlülüklere iliĢkin açıklamaları, dönem içerisinde oluĢan gelir ve giderlerin tutarlarını 

etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden 

farklılık gösterebilmektedir. 
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2.       BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.7  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı) 
 

  ġirket’in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar (devamı)  
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 
 

 ġirket, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürlerini her dönem bitimi itibarıyla 

değerlendirmektedir. ġirket, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kullanım amaçlarını, ilgili 

teknolojik geliĢmeleri ve yönetimini ilgilendiren; faydalı ömrü ve duran varlıkların amortismanını azaltan 

ya da uzatan bütün diğer faktörleri göz önünde bulundurmaktadır.   
 

 ġirket,  maddi duran varlıkların ömürlerini Not 7’de belirtildiği gibi dikkate almaktadır. 
 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespiti 
 

 ġirket, ilk muhasebeleĢtirme sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi 

ile değerlemektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile finansal tablolarda gösterilen 894.360.000 TL 

değerindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri bağımsız değerleme Ģirketi 

tarafından belirlenmiĢtir. Yatırım amaçlı gayrimenkullere iliĢkin gerçeğe uygun değer, gelir indirgeme 

metoduna göre tespit edilmiĢtir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, bağımsız 

değerleme uzmanları tarafından çeĢitli tahmin ve varsayımlar (iskonto oranları, doluluk oranı, kira artıĢ 

oranları, tahmini kira indirim oranları, kapitalizasyon oranı, vb.) kullanılarak belirlenmektedir. Bu 

tahmin ve varsayımlarda gelecekte ortaya çıkabilecek değiĢiklikler ġirket’in bireysel finansal 

tablolarında önemli ölçüde etkiye neden olabilir. 
 

 

3. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

ĠliĢkili taraflara olan ticari borçlar genellikle mal ve hizmet alımı ile Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ. 

tarafından yansıtılan ortak alan giderlerinden doğmaktadır ve yaklaĢık vadeleri 15 gündür. Borçlara faiz 

iĢletilmemektedir. 
 

 ġirket ile iliĢkili taraflar arasındaki iĢlemlerin detayları aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar  

31 Aralık 

2018  

 

31 Aralık 

2017 

 

       

Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ.   303.853  204.683 

    303.853  204.683 

 

 

  1 Ocak - 31 Aralık 2018 

ĠliĢkili taraflarla olan iĢlemler   Alımlar  Diğer gelirler 

       

Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ. (*)  6.888.743  44.016 

    6.888.743  44.016 
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3. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 

    1 Ocak - 31 Aralık 2017  

ĠliĢkili taraflarla olan iĢlemler   Alımlar  

Diğer 

gelirler 

         

Eskihisar ĠnĢaat Malzemeleri San. ve Tic. A.ġ.    21.859  - 

Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ. (*)  6.323.445  35.700 

      6.345.304  35.700 

 

(*) Alımlar genel olarak Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ.’nin yansıttığı reklam, pazarlama ve ortak alan 

giderlerinden, diğer gelirler ise genel olarak ġirket’in kestiği kira faturalarından oluĢmaktadır. 

 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 

 

ġirket’in, üst düzey yönetim kadrosu Genel Müdür’den oluĢmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan 

kısa vadeli faydalar ise ücret, SGK primi gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey 

yöneticilere sağlanan faydalar aĢağıdaki gibidir: 

 

  

1 Ocak- 

31 Aralık  

2018  

1 Ocak- 

31 Aralık 

 2017 

     

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar  

          

140.685     122.775 

     

  140.685     122.775 

 

4. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Ticari Alacaklar: 
 

Bilanço tarihi itibarıyla ġirket’in ticari alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli ticari alacaklar  

31 Aralık 

2018   

31 Aralık 

2017 

     

 Ticari alacaklar (*)    8.378.355    5.565.271 

 Alacak senetleri     706.446    569.024 

 ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) (**)    (1.700.603)    (1.140.389) 

     7.384.198    4.993.906 

 
(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ġirket, kiracılarından 14.885.600 TL tutarında teminat mektubu almıĢtır (31 

Aralık 2017: 9.600.121 TL). ġirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla açık olan alacaklarının 901.293 TL (31 

Aralık 2017: 318.381 TL) tutarındaki kısmı bu mektuplarla teminat altına alınmıĢtır. 

 

(**) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ticari alacakların 1.700.603 TL (31 Aralık 2017: 1.140.389 TL) tutarındaki 

kısmı için Ģüpheli alacak karĢılığı ayrılmıĢtır. ġüpheli alacakların önemli bir kısmı, beklenmeyen bir Ģekilde 

ekonomik sıkıntıya düĢen kiracılara aittir. Ticari alacaklar için ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığı geçmiĢ tahsil 

edilememe tecrübesine dayanarak belirlenmiĢtir. 
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4. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Ticari Alacaklar (devamı): 

 

ġirket AVM faaliyetlerine iliĢkin alacaklarını ticari, diğer faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarını 

ticari olmayan olarak değerlendirmektedir. Ticari alacakların vadesi genel olarak 10-17 gün aralığında 

olup, kısa vadeli ticari alacak olarak sınıflandırılmaktadır. ġirket, ticari alacaklarını sözleĢmeden doğan 

nakit akıĢlarını tahsil etmek amacı ile elinde bulundurmakta ve dolayısıyla etkin faiz yöntemini 

kullanarak itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçmektedir. 

 

ġirket’in Ģüpheli ticari alacaklar karĢılığına iliĢkin hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 

 

ġüpheli ticari alacak karĢılığı hareketleri  

1 Ocak- 

31 Aralık  

2018  

1 Ocak- 

31 Aralık  

2017 

     

AçılıĢ bakiyesi    1.140.389  1.008.394 

Dönem gideri    560.214    162.050 

Tahsilatlar  -   (30.055) 

Dönem sonu itibarıyla karĢılık    1.700.603     1.140.389   

 

ġirket’in vadesi, geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ alacaklarına iliĢkin deteaylar ve ticari 

alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar 19. notta verilmiĢtir.  
 

b) Ticari Borçlar: 
 

Bilanço tarihi itibarıyla ġirket’in ticari borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

Kısa vadeli ticari borçlar  

31 Aralık 

2018   

31 Aralık 

2017 

     

Ticari borçlar    447.583    694.317 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar (Not: 3)    303.853    204.683 

     

    751.436    899.000 

 

ġirket AVM faaliyetlerine iliĢkin borçlarını ticari, diğer faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarını ticari 

olmayan olarak değerlendirmektedir. 

 

Ticari borçlara iliĢkin ortalama vade süreleri ise 15-25 gün aralığındadır (31 Aralık 2017: 15-35 gün 

aralığında). Vadesi geçmiĢ ticari borçlar için herhangi bir faiz iĢletilmemektedir. 
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5. PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER  

 

 

Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler  

31 Aralık 

2018  

31 Aralık 

2017 

     

Verilen Avanslar    306.818     339.279 

Gelecek Aylara Ait Giderler (*)    2.417.914     2.342.389 

     

    2.724.732     2.681.668 

 

 

Uzun Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler  

31 Aralık 

2018  

31 Aralık 

2017 

     

  Gelecek Yıllara Ait Giderler (*)    16.227.145     16.979.742    

 
(*)  Gelecek aylara ve yıllara ait giderler hesabı, ġirket’in pazarlama faaliyetleri kapsamında yapmıĢ olduğu 

giderlerinden (31 Aralık 2018: 18.065.157 TL, 31 Aralık 2017: 19.204.745 TL), sahip olduğu taĢıtlara iliĢkin 

sigorta giderleri, yönetici sorumluluk sigortası ve sponsorluk giderlerinden (31 Aralık 2018: 23.304 TL, 31 

Aralık 2017: 117.386 TL) kaynaklanmaktadır. Söz konusu tutarlar, ilgili sözleĢmeler uyarınca 

sözleĢme/poliçe süreleri boyunca itfa edilmektedir.  

 

 

Kısa Vadeli ErtelenmiĢ Gelirler  

31 Aralık 

2018  

31 Aralık 

2017 

     

Alınan Avanslar  -    28.943 

Gelecek Aylara Ait Gelirler (*)      977.278    207.198 

     

    977.278    236.141 

 
(*)  PeĢin olarak tahsil edilmiĢ kira tutarlarından kaynaklanmaktadır. 
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6. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER  

 

Panora AlıĢveriĢ ve YaĢam Merkezi    

 

31 Aralık 

 2018  

31 Aralık 

 2017 

Gerçeğe Uygun Değeri    

AçılıĢ bakiyesi   879.555.000    732.630.000 

Dönem içinde yapılan harcamalar (*)   5.610.829    3.367.017 

Makul değer değiĢikliğinden kaynaklanan kazanç   9.194.171    143.557.983 

    

KapanıĢ bakiyesi   894.360.000    879.555.000 

 
(*)  GerçekleĢen yatırımlar Panora AlıĢveriĢ ve YaĢam Merkezi’nin renovasyonu ile yıllar itibariyle oluĢan 

tadilat ihtiyacını karĢılamak üzere proje tadili kapsamında yapılan harcamalardan oluĢmaktadır 

 
 

 

 ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer ölçümleri 

 

ġirket’in 31 Aralık 2018 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, ġirket ile 

iliĢkisi olmayan bağımsız TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ. tarafından 28 Aralık 2018 tarihi 

itibarıyla gerçekleĢtirilen değerlemelere göre elde edilmiĢtir. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiĢ bağımsız bir ekspertiz Ģirketidir. Uluslararası 

Değerleme Standartları’na uygun olan değerleme, gelir indirgeme yöntemine göre yapılmıĢtır. Gelir 

indirgeme yöntemi, taĢınmazın gelecek yıllarda üreteceği net nakit akıĢlarının bugünkü değerlerine 

indirgenmesidir. Gelecekteki net nakit akıĢları, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ. tarafından 

ġirket’ten temin edilen mağaza kira sözleĢmeleri ve yapılan görüĢmeler neticesinde dikkate alınan 

varsayımlar kullanılarak hesaplanmıĢtır. Net nakit akıĢları, ekonominin, sektörün ve yatırımın taĢıdığı 

risk seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmekte ve alıĢveriĢ merkezinin arsası ile 

birlikte gerçeğe uygun değeri hesaplanmaktadır.  

 

6 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ĠliĢkin 

Tebliğ’de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 32/51 No’lu Tebliğ doğrultusunda döviz cinsinden düzenlenen 

kira sözleĢmelerinin kira bedellerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunlu hale gelmiĢtir. Ġlgili 

Tebliğ 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle geçerli olup ve sözleĢme bedelleri 1 AVRO = 5,4343 TL olacak 

Ģekilde revize edilmiĢtir. 

 

Yukarıda bahsi geçen Tebliğ neticesinde kira gelirlerinin TL olarak revize edilmesinden dolayı, 2018 

sonunda yapılan net nakit akıĢları değerleme çalıĢmasında TL (2017: Avro) üzerinden hesaplanmıĢ olup, 

%19 (2017: %10) iskonto oranı kullanılmıĢtır. Doluluk oranı %96-%98 aralığında (2017: %97-%99) 

kullanılmıĢtır. Ayrıca, gayrimenkulün 10. sene sonundaki artık değerini hesaplamaya baz olan 

kapitalizasyon oranı %8 (2017: %8) olarak kabul edilmiĢtir. Kiralara uygulanacak indirim tutarları yıllar 

bazında değiĢken indirim oranları kullanırak hesaplanmıĢtır (2017: değiĢken oranlar). Yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespitinde kullanılan iskonto oranının % 0,5 artması durumunda 

yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinde 28.940.000 TL (2017: 29.965.000 TL) tutarında 

azalıĢ olacaktır.  

 

Mevcut dönemde farklı bir değerleme tekniği kullanılmamıĢtır. 
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6. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (devamı) 

 

ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer ölçümleri (devamı) 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu varlıklara iliĢkin 

gerçeğe uygun değer hiyerarĢisi aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 

    

Raporlama tarihi itibarıyla 

gerçeğe uygun değer seviyesi 

 

 

31 Aralık 

2018  

1.Seviye 

TL 

2.Seviye 

TL 

3.Seviye 

TL 

Panora AlıĢveriĢ ve YaĢam Merkezi 

 

  894.360.000  - -   894.360.000 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu varlıklara 

iliĢkin gerçeğe uygun değer hiyerarĢisi aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 

    

Raporlama tarihi itibarıyla  

gerçeğe uygun değer seviyesi 

  

  

 

 

 

 

 

31 Aralık 

2017  

1.Seviye 

TL 

2.Seviye 

TL 

3.Seviye 

TL 

Panora AlıĢveriĢ ve YaĢam Merkezi 

 

879.555.000  - - 879.555.000 

 

3. seviyeden değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller için aĢağıdaki bilgiler geçerlidir:  
 

  

Değerleme 

tekniği 

Önemli gözlenebilir veriye dayanmayan 

girdiler Duyarlılık 

Panora 

AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi  

Gelir 

Ġndirgeme 

Yöntemi   

Net nakit akıĢları TL (2017: Avro) üzerinden 

hesaplanmıĢ olup, %19 (2017: %10) 

oranında iskonto oranı, %96-%98 aralığında 

(2017: %97-%99) doluluk oranı 

kullanılmıĢtır. Ayrıca, gayrimenkulün 10. 

sene sonundaki artık değerini hesaplamaya 

baz olan kapitalizasyon oranı %8 (2017: %8) 

olarak kabul edilmiĢtir. Kiralara uygulanacak 

indirim tutarları yıllar bazında değiĢken 

indirim oranları kullanırak hesaplanmıĢtır.  

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

gerçeğe uygun değer tespitinde 

kullanılan iskonto oranının % 0,5 

artması durumunda yatırım amaçlı 

gayrimenkulün gerçeğe uygun 

değerinde 28.940.000 TL tutarında 

azalıĢ olacaktır (2017: 29.965.000 

TL). 

 

 

 

Mevcut dönemde seviyeler arasında herhangi bir geçiĢ olmamıĢtır.  
 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ġirket’in Panora AlıĢveriĢ ve YaĢam Merkezi bağımsız bölümleri 

üzerinde ipotek bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır). 
 

ġirket, 67.329.750 TL tutarındaki (2017: 57.526.320 TL) kira gelirini (Not: 13) faaliyet kiralaması 

altında kiralanan yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde etmektedir. Dönem içinde yatırım amaçlı 

gayrimenkulleri ile iliĢkilendirilen doğrudan iĢletme giderlerinin tutarı 2.323.743 TL’dir (2017: 

2.482.163 TL) (Not: 13). 
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7. MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

 

 TaĢıtlar DemirbaĢlar Toplam 

Maliyet Değeri      

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla açılıĢ bakiyesi   226.037   856.209   1.082.246 

Alımlar   464.409 -   464.409 

ÇıkıĢlar   (144.989) -   (144.989) 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kapanıĢ bakiyesi   545.457   856.209   1.401.666 

    

BirikmiĢ Amortismanlar     

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla açılıĢ bakiyesi   143.018   855.899   998.917 

Dönem gideri   21.341   157 21.498 

ÇıkıĢlar   (91.290) - (91.290) 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kapanıĢ bakiyesi   73.069 856.056   929.125 

    

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla net defter değeri   472.388 153   472.541 

    

 TaĢıtlar DemirbaĢlar Toplam 

Maliyet Değeri      

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla açılıĢ bakiyesi   226.037   856.209   1.082.246 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kapanıĢ bakiyesi   226.037   856.209   1.082.246 

    

BirikmiĢ Amortismanlar     

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla açılıĢ bakiyesi   121.362   855.741   977.103 

Dönem gideri   21.656   158   21.814 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kapanıĢ bakiyesi   143.018 855.899   998.917 

    

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla net defter değeri   83.019   310   83.329 

 

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aĢağıdaki gibidir: 

 

  

Ekonomik 

Ömrü 

TaĢıtlar    4-9 yıl  

DemirbaĢlar  4-15 yıl 

 

Amortisman giderlerinin 21.389 TL’si (2017: 21.703 TL) satıĢların maliyetine, 109 TL’si (2017: 111 TL) 

genel yönetim giderlerine dahil edilmiĢtir. 

 

8. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

31 Aralık 2018 itibarıyla ġirket lehine 19 adet ve ġirket aleyhine 2 adet açılmıĢ ve hâlihazırda devam 

eden davalar bulunmaktadır. Bu davaların büyük bölümünü kiracılar ile ilgili icra takipleri 

oluĢturmaktadır. ġirket, avukatların hukuki değerlendirmelerini de alarak her dönem sonunda bu 

davaların olası sonuçlarını ve finansal etkilerini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası 

yükümlülüklere karĢı gerekli görülen karĢılıkları ayırmaktadır. ġirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 

dava karĢılığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır). 
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9. TAAHHÜTLER 
 

Teminat-Rehin-Ġpotekler (“TRĠ”) 

 

ġirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin tabloları aĢağıdaki 

gibidir: 

 
(*)  Not 2.1’de açıklandığı üzere ekli finansal tablolar ġirket’in bireysel tabloları olup, bu tutar ġirket’in bağlı 

ortaklığı Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ. lehine verilen teminat tutarından oluĢmaktadır. 

 

ġirket’in vermiĢ olduğu diğer TRĠ’lerin ġirket özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %0’dır. 

31 Aralık 2018 

 

TL karĢılığı 

 

TL  AVRO 

A. Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu 

TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

     

-Teminat 

 

-  -  - 

-Rehin 

 

-  -  - 

-İpotek 

 

-  -  - 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen 

Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin 

Toplam Tutarı (*) 

 

5.306.860  5.306.860  - 

-Teminat 

 

5.306.860  5.306.860  - 

-Rehin 

 

-  -  - 

-İpotek 

 

-  -  - 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Amacıyla Diğer 3. KiĢilerin Borcunu Temin 

Amacıyla VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam 

Tutarı 

 

     

-Teminat 

 

-  -  - 

-Rehin 

 

-  -  - 

-İpotek 

 

-  -  - 

D. Diğer Verilen TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

-  -  - 

i. Ana Ortak lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin 

Toplam Tutarı 

 

-  -  - 

-Teminat 

 

-  -  - 

-Rehin 

 

-  -  - 

-İpotek 

 

-  -  - 

ii.  B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen 

Diğer ġirket ġirketleri Lehine VermiĢ Olduğu 

TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

-  -  - 

-Teminat 

 

-  -  - 

-Rehin 

 

-  -  - 

-İpotek 

 

-  -  - 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. 

KiĢiler Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam 

Tutarı 

 

     

-Teminat 

 

-  -  - 

-Rehin 

 

-  -  - 

-İpotek 

 

-  -  - 

  

     

  

5.306.860  5.306.860  - 
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 9.      TAAHHÜTLER (devamı) 
 

Teminat-Rehin-Ġpotekler (“TRĠ”) 

 

ġirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin tabloları 

aĢağıdaki gibidir: 

 
(*)  Not 2.1’de açıklandığı üzere ekli finansal tablolar ġirket’in bireysel tabloları olup, bu tutar ġirket’in bağlı 

ortaklığı Panora ĠĢletmecilik ve Ticaret A.ġ. lehine verilen teminat tutarından oluĢmaktadır. 

 

ġirket’in vermiĢ olduğu diğer TRĠ’lerin ġirket özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2017 itibarıyla %0’dır. 

31 Aralık 2017 

 

TL karĢılığı 

 

TL  AVRO 

A. Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu 

TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

-     -     - 

-Teminat 

 

-     -     -    

-Rehin 

 

-     -     -    

-İpotek 

 

-     -     -    

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil 

Edilen Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu 

TRĠ'lerin Toplam Tutarı (*) 

 

2.753.000  2.753.000  -    

-Teminat 

 

2.753.000  2.753.000  -    

-Rehin 

 

-     -     -    

-İpotek 

 

-     -     -    

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Amacıyla Diğer 3. KiĢilerin Borcunu Temin 

Amacıyla VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam 

Tutarı 

 

-     -     -    

-Teminat 

 

-     -     -    

-Rehin 

 

-     -     -    

-İpotek 

 

-     -     -    

D. Diğer Verilen TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

     

i. Ana Ortak lehine VermiĢ Olduğu 

TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

-     -     -    

-Teminat 

 

-     -     -    

-Rehin 

 

-     -     -    

-İpotek 

 

-     -     -    

ii.  B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen 

Diğer ġirket ġirketleri Lehine VermiĢ Olduğu 

TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

 

-     -     -    

-Teminat 

 

-     -     -    

-Rehin 

 

-     -     -    

-İpotek 

 

-     -     -    

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. 

KiĢiler Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin 

Toplam Tutarı 

 

-     -     -    

-Teminat 

 

-     -     -    

-Rehin 

 

-     -     -    

-İpotek 

 

-     -     -    

  

     

  

2.753.000  2.753.000  -    
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10. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçlar 

 

 

  

31 Aralık 

2018  

31 Aralık 

2017 

     

  Ödenecek sosyal güvenlik primleri  15.110  14.399 

 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı: 

 

ġirket, Türk ĠĢ Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalıĢma hayatı ardından 

emekliye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaĢ), iĢ iliĢkisi kesilen askerlik hizmetleri için çağrılan 

veya vefat eden her çalıĢanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 5.434,42 TL (2017: 4.732,48 TL) tavanına 

tabidir. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 

karĢılığı, ġirket’in çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 

tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar, Ģirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 

yöntemleri kullanılarak geliĢtirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 

kullanılan aktüeryal varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak 

olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 

beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ekli bireysel finansal 

tablolarda karĢılıklar, geleceğe iliĢkin, çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel 

yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Ġlgili bilanço tarihlerindeki karĢılıklar, yıllık 

%10 enflasyon ve %15,50 faiz oranı varsayımlarına göre yaklaĢık %5 olarak elde edilen reel iskonto oranı 

kullanılmak suretiyle hesaplanmıĢtır (31 Aralık 2017: %4,69). Ġsteğe bağlı iĢten ayrılmalar neticesinde 

ödenmeyip, ġirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranları da %4,46 (2017: %5,36) 

olarak dikkate alınmıĢtır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, ġirket’in kıdem 

tazminatı karĢılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 6.017,60 TL (1 Ocak 

2017: 5.001,76 TL) tavan tutarı dikkate alınmıĢtır. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı 

iĢten ayrılma olasılığıdır.  

 

 Ġskonto oranının %1 yüksek (düĢük) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 6.804 

TL daha az (fazla) olacaktır. 

 Diğer varsayımlar aynı bırakılarak, iĢten kendi isteği ile ayrılma olasılığı %1 daha düĢük 

(yüksek) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.115 TL daha fazla (az) olacaktır. 
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10. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı) 

 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar (devamı) 

 

 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

1 Ocak itibarıyla karĢılık   163.807    174.965 

Hizmet maliyeti   47.831    34.046 

Faiz maliyeti   7.690    5.326 

Ġptal edilen karĢılık -  (50.530) 

31 Aralık itibarıyla karĢılık   219.328    163.807 

 

Giderin tamamı satıĢların maliyetine dahil edilmiĢtir. 

 

11. DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  

31 Aralık 

2018  

31 Aralık 

2017 

     

  Ödenecek vergi ve fonlar  1.349.092  846.766 

 

12.    SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 
 

Sermaye  

 

(*) Her biri %5’ten küçük ortak paylarından oluĢmaktadır (2017: %5’ten küçük). 

 

ġirket’in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 90.000.000 TL, çıkarılmıĢ 

sermayesi 87.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 87.000.000 adet paya bölünmüĢtür. 

Ortaklar 

Pay 

(%)  

31 Aralık 

2018  

Pay 

(%)  

31 Aralık 

2017 

        

 Salih Bezci     13,88  12.079.961  14,79  12.865.426 

 Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu 13,14  11.430.357  13,14  11.430.357 

 Sinan Aydın Aygün  11,01   9.581.248  11,15  9.701.796 

 Yeni Gimat G.Y.O. A.ġ. 6,20  5.392.557  -  - 

 Bekir Akar  5,33  4.639.990  5,33  4.639.990 

 Diğer (*) 50,44  42.875.887  55,59  48.362.431 

 100,00  87.000.000  100,00  87.000.000 

        

Enflasyon düzeltmesi   3.031    3.031 

Enflasyona göre  

  düzeltilmiĢ sermaye   87.003.031    87.003.031 
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12. SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (devamı) 

 

Sermaye (devamı) 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın dönüĢüm izni sonrasında 31 Mart 

2013 Genel Kurul toplantısında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüĢüm kararı almıĢtır. Bu karar 

tescil edilip, 5 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiĢ ve ġirket 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü kazanmıĢtır.  

 

ġirket ortaklarına ait hisselerin %25’inin halka arzı sonucu, ġirket hisseleri 23 Mayıs 2013 tarihi itibari 

ile Borsa Ġstanbul'da 4,70 TL’den iĢlem görmeye baĢlamıĢtır. 23 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 90 gün 

süre ile hisselerini elinde tutan yatırımcılara 4,76 TL’den hisseleri geri alım garantisi verilmiĢtir. 

 

Geri alım garantisi kapsamında ilgili sürenin dolmasını müteakip 21-22-23 Ağustos 2013 tarihlerinde 

halka arzdan 4,70 TL’den aldıkları hisseleri 4,76 TL’den satmak isteyen tüm yatırımcılar ilgili aracı 

kuruluĢlara yazılı olarak müracaat ederek hisselerini satmıĢlardır. 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla fiili dolaĢımdaki pay tutarı 25.885.722,83 TL olup, toplam sermayedeki 

payı % 29,75’tir. 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler  

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ġirket’in kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekleri, yasal yedeklerden 

oluĢmaktadır. ġirket’in yasal yedekler toplamı 35.479.550 TL’dir (31 Aralık 2017: 29.246.135 TL). 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe, ġirket’in ödenmiĢ sermayesinin %20’sine 

ulaĢıncaya kadar, yıllık karın %5’i olarak ayrılır. Diğer kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde beĢ 

oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kiĢilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u 

oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmıĢ 

sermayenin yarısını aĢmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, iĢlerin iyi gitmediği 

zamanlarda iĢletmeyi devam ettirmeye veya iĢsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye 

elveriĢli önlemler alınması için kullanılabilir. 

 

ġirket’in birikmiĢ karlar içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekleri 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 

40.890 TL’dir (31 Aralık 2017: 39.109 TL). 

 

Kar dağıtımı  

 

Halka açık Ģirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 ġubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.  
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12. SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (devamı) 

 

Kar dağıtımı (devamı) 

 

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, 

asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiĢtir. ġirketler esas sözleĢmelerinde veya kar dağıtım 

politikalarında belirlenen Ģekilde kar payı öderler.  

 

ġirket, Esas SözleĢmesi doğrultusunda her yıl pay sahiplerine yıllık dağıtılabilir karın %75’ini nakden 

dağıtmayı taahhüt etmektedir. 

 

2018 yılı içerisinde ortaklara 100 adet hisse baĢına 48,71 TL temettü (42.377.700 TL toplam temettü) 

ödenmiĢtir (2017: 43,88 TL; 38.175.600 TL toplam temettü).  

 

Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar: 

 

ġirket’in bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan dönem karı 57.225.464 TL (31 Aralık 

2017: 48.612.895,70 TL) ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklarının toplam tutarı 40.890 

TL’dir (31 Aralık 2017: 39.109 TL). Kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar, olağanüstü 

yedeklerden oluĢmaktadır. 

 

13. HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

 

a) Hasılat  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

 

Kira Gelirleri  67.329.750    57.526.320 

 

b) SatıĢların Maliyeti (-)  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

 

Personel Giderleri   (674.473)  (560.659) 

Amortisman Giderleri  (21.389)  (21.703) 

Ġtfa Giderleri  (24.476)  (21.360) 

Emlak Vergisi Giderleri  (1.581.404)  (1.340.236) 

Ortak Alan Kullanım Giderleri  (3.452.002)  (3.267.674) 

Bina Sigorta Giderleri  (200.563)  (283.242) 

Bakım Onarım Giderleri  (541.776)  (858.685) 

ÇeĢitli Giderler  (575.220)  (582.870) 

  (7.071.303)  (6.936.429) 
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14. GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ 
 

  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018 

 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

     Genel yönetim giderleri (-)  (1.619.943)  (1.319.912) 

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)  (5.350.680)    (3.234.929) 

  (6.970.623)  (4.554.441) 

 

a) Genel yönetim giderleri detayı (-)    

    

 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (293.432)  (311.160) 

Amortisman ve itfa payı giderleri (234)  (220) 

Bakım onarım giderleri (40.887)  (25.684) 

Seyahat giderleri (34.705)  (25.884) 

Sigorta giderleri (126.803)  (99.935) 

DanıĢmanlık giderleri (183.769)  (223.174) 

Vergi giderleri (45.541)  (43.001) 

BağıĢ ve yardımlar -  (50.000) 

KarĢılık giderleri (Not: 4) (560.214)  (162.050) 

Diğer (334.358)  (378.404) 

 (1.619.943)  (1.319.912) 

 

b) Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri detayı (-) 

 

 

1 Ocak - 

31 Aralık  

2018  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

    

Reklam ve diğer pazarlama giderleri (5.350.680)  (3.234.929) 
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15.     NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

 

  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018  

1 Ocak - 

31 Aralık 

2017 

     

Personel giderleri  (674.473)  (560.659) 

Amortisman giderleri  (21.498)  (21.814) 

Ġtfa payı giderleri  (24.602)  (21.469) 

Ortak alan kullanım giderleri  (3.452.002)  (3.267.674) 

Sigorta giderleri  (327.366)  (383.177) 

KarĢılık giderleri  (560.214)  (162.050) 

Bakım onarım giderleri  (582.663)  (884.369) 

DanıĢmanlık giderleri  (183.769)  (223.174) 

Reklam ve diğer pazarlama giderleri  (5.350.680)  (3.234.929) 

Emlak vergisi giderleri  (1.581.404)  (1.340.236) 

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler  (293.432)  (311.160) 

Diğer  (989.823)  (1.080.159) 

  (14.041.926)  (11.490.870) 

 

16. ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER 

 

 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı 

aĢağıdaki gibidir: 

 

  

1 Ocak- 

31 Aralık   

1 Ocak- 

31 Aralık 

  

2018   2017 

     

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri  395.410  103.358 

Faiz geliri  3.177.005  2.184.896 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer 

artıĢ kazancı (Not: 6)  9.194.171    143.557.983 

Diğer gelirler  322.582  268.774 

  13.089.168  146.115.011 
 

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı 

aĢağıdaki gibidir: 

 

  

1 Ocak- 

31 Aralık   

1 Ocak- 

31 Aralık 

  

2018   2017 

     Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri  (308.112)   (85.770) 

Diğer giderler  (92.346)   (30.970) 

  (400.458)   (116.740) 
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17. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ  

 

  

31 Aralık   31 Aralık 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Kısa Vadeli Varlıklar 

 

2018   2017 

 

    PeĢin ödenen vergi ve fonlar 

 

321.359   327.734 

 

  

31 Aralık   31 Aralık 

Cari Yıl Vergi Yükümlülüğü 

 

2018   2017 

 

 

 

  Cari yıl kurumlar vergisi karĢılığı  -  - 

Eksi: PeĢin ödenen vergi ve fonlar 

 

-  - 

  -  - 

 

Kurumlar Vergisi 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın dönüĢüm izni sonrasında 31 Mart 

2013 Genel Kurul toplantısında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüĢüm kararı almıĢtır. Bu karar 

tescil edilip, 5 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiĢ ve ġirket 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü kazanmıĢtır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmıĢ 

olan ġirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde edilen kazancı, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu (KVK) Madde 5/(1) (d) (4)’e göre kurumlar vergisinden istisnadır. KVK Madde 

15/(3)’e göre kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu kazanç üzerinden %15 oranında vergi 

kesintisi yapılır. Bakanlar Kurulu, 15 inci maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme 

ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı 

sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya da 

portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaĢtırmaya yetkilidir. Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen portföy iĢletmeciliği kazançları üzerinden 

2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %0 oranında vergi tevkifatı yapılmaktadır. Bu 

kapsamda vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar. KVK Madde 15/(2) hükmü gereği ayrıca temettü 

stopajına tabi değildir. 

 

ErtelenmiĢ Vergi 
 

ġirket 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü 

kazanmıĢ olduğu için, ġirket’in yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmıĢ bireysel finansal 

tabloları arasındaki geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü 

hesaplanmamıĢtır. 
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17. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) 

 

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 

Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. Söz konusu kanunun 10 nolu 

Geçici Maddesinde “Kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 

2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır” 

ibaresi yer almaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere  ġirket’in vergi istisnası olduğundan uygulanan 

vergi oranında hesaplanan vergi kadar vergi istisnası beyan edilmektedir. 
 

 

1 Ocak-  1 Ocak- 

 

31 Aralık  31 Aralık 

Vergi karĢılığının mutabakatı: 2018  2017 

Kar veya Zarar Tablosundaki Vergi Öncesi Kar 65.976.534  192.033.721 

 

   

Gelir Vergisi  %22  %20 

 

   

Hesaplanan Vergi 14.514.837  38.406.744 

 

   

Vergi Etkisi:    

 - kanunen kabul edilmeyen giderler 37.866  53.554 

- gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüĢümden  

    kaynaklanan vergi istisnası (14.552.703)  (38.460.298) 

 

   

Kar veya Zarar Tablosundaki Vergi (Geliri) -  - 

 

18. PAY BAġINA KAZANÇ 

 

 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2018  

1 Ocak- 

31 Aralık 

2017 

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin   

       ortalama sayısı (tam değeri) 87.000.000  87.000.000 

    

Net dönem karı  65.976.534  192.033.721 

    

Pay baĢına kazanç (*) 0,758     2,207    

 

(*) Net dönem karının içerisinde dağıtıma tabi olmayan kazançlar da mevcut olup, kar dağıtımına konu olacak 

dağıtılabilir karın tespitinde bu kazançlar dikkate alınmayacaktır. Bunun sonucu olarak da dağıtılacak 

temettü tutarı yukarıda belirtilen pay baĢına kazanç tutarından farklılık gösterebilecektir. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

a) Sermaye risk yönetimi 

 

ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer 

yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

 

ġirket’in sermaye yapısı borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmıĢ sermaye, yedekler ile 

geçmiĢ yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluĢmaktadır 

 

ġirket’in yönetim kurulu sermaye yapısını düzenli olarak yaptığı toplantılarda inceler. Bu incelemeler 

sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilen riskleri 

değerlendirir. ġirket, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya 

temettü ödemeleri yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır. 

 

ġirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır.  

 

b) Finansal Risk Faktörleri: 

 

ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket’in 

risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin ġirket finansal performansı 

üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  

 

Kredi riski yönetimi 

 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 

ġirket’e finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket, iĢlemlerini yalnızca 

kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleĢtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde 

etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalıĢmaktadır. ġirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve 

müĢterilerin finansal durumları devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müĢteriler için yönetimi 

kurulu tarafından incelenen sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.  
 

Ticari alacaklar çok sayıdaki müĢteriyi kapsamaktadır. MüĢterilerin ticari alacak bakiyeleri sürekli 

değerlendirilmektedir. 
 

ġirket, tek bir tarafa ya da benzer özelliklere sahip bir gruba karĢı, önemli bir kredi riskine maruz 

kalmamaktadır. 

 

Şirket’in maruz kaldığı kredi riskine genel bakış 

 

Ticari ve diğer alacaklar için ġirket, TFRS 9’daki basitleĢtirilmiĢ yaklaĢımı kullanarak ömür boyu 

kredi zararı yöntemini uygulamıĢtır. ġirket, bu kalemlerde beklenen kredi zararlarını, müĢterilerin 

geçmiĢteki temerrüde düĢme durumuna bakılarak, mevcut finansal durumu analiz edilerek ve ilgili 

müĢterinin faaliyet gösterdiği endüstrinin genel ekonomik koĢulları ve raporlama tarihindeki koĢullar 

dikkate alınarak oluĢturulan bir karĢılık matrisi kullanarak tahmin eder. ġirket’in ticari ve diğer 

alacakları üzerinden hesapladığı önemli bir kredi zarar karĢılığı bulunmamaktadır. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 
 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 
 

Kredi riski yönetimi (devamı) 
 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kredi riskleri aĢağıdaki gibidir: 
 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri 

 
Alacaklar 

 

  
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

 

31 Aralık 2018 

 
ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Bankalardaki 

 Mevduat 

      

 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) (*) 

 

- 7.384.198 - - 29.447.071 

  

     

- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı (**) 

 

- 901.293 - - - 

  

     

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların 

net defter değeri 

 

- 6.798.976 - - 29.447.071 

  

     

B. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

varlıkların net defter değeri 

 

- 585.222 - - - 

  

     

C. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 

 

- - - - - 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) 

 

- 1.700.603 - - - 

- Değer düĢüklüğü (-) 

 

- (1.700.603) - - - 

- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı 

 

- - - - - 

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) 

 

- - - - - 

- Değer düĢüklüğü (-) 

 

- - - - - 

- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı 

 

- - - - - 

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

 
 

 

     

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.  

(**) Teminatlar, müĢterilerden alınan teminat mektupları, depozitolar, teminat senetleri ve teminat çeklerinden oluĢmaktadır. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 
 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 
 

Kredi riski yönetimi (devamı) 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kredi riskleri aĢağıdaki gibidir: 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri 

 
Alacaklar 

 

  
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

 

31 Aralık 2017 

 
ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Bankalardaki 

 Mevduat 

       Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) (*) 

 

- 4.993.906 - - 21.283.693 

  

     

- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı (**) 

 

- 318.381 - - - 

  

     

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların 

net defter değeri 

 

- 4.827.516 - - 21.283.693 

  

     

B. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ  

varlıkların net defter değeri 

 

- 166.390 - - - 

  

     

C. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 

 

- - - - - 

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) 

 

- 1.140.389 - - - 

- Değer düĢüklüğü (-) 

 

- (1.140.389) - - - 

- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı 

 

- - - - - 

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) 

 

- - - - - 

- Değer düĢüklüğü (-) 

 

- - - - - 

- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı 

 

- - - - - 

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

 
 

 

     

(*) Tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.  

(**) Teminatlar, müĢterilerden alınan teminat mektupları, depozitolar, teminat senetleri ve teminat çeklerinden oluĢmaktadır. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 

 

Kredi riski (devamı) 

 

Finansal varlıkların kredi kalitesine iliĢkin açıklamalar 

 

ġirket’in ticari alacaklarının tümü iliĢkili olmayan taraflardan olup, vadesi geçmemiĢ ve değer 

düĢüklüğüne uğramamıĢ alacaklarının büyük bölümü ġirket’in 6 aydan uzun zamandır çalıĢtığı ve 

herhangi bir tahsilat sıkıntısı yaĢamadığı müĢterilerine aittir. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ alacakları ise ġirket’in 6 aydan uzun süredir çalıĢtığı ve zaman zaman tahsilat sıkıntısı 

yaĢadığı müĢterilerindendir. 

 

ġirket banka mevduatlarını kredi notu yüksek bankalarda tutmaktadır. 

 

Vadesi geçen ve değer düĢüklüğüne uğrayan alacakların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir: 

 

 Ticari Alacaklar 

 

31 Aralık 

2018  

31 Aralık 

2017 

  

 

 Vadesi üzerinden 5 yıla kadar 1.280.121   719.907  

Vadesi 5 yıldan fazla geçmiĢ 420.482   420.482  

Toplam vadesi geçen alacaklar 1.700.603   1.140.389  

 

Likidite riski  

 

Likidite riski yönetimi ile ilgili olarak yönetim kurulu, ġirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli 

fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun bir likidite riski yönetimi oluĢturmuĢtur. ġirket, likidite 

riskini tahmini ve fiili nakit akıĢlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin 

vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle 

yönetir.  

 

Takip eden sayfadaki tablo, ġirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade 

dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi 

gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıĢtır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek 

faizler takip eden sayfadaki tabloya dahil edilmiĢtir. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 
 

b)Finansal Risk Faktörleri (devamı): 

 

Likidite riski (devamı) 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin, sözleĢmeye göre belirlenmiĢ vadeleri aĢağıdaki gibidir: 

 

            

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme uyarınca 

nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

Türev olmayan 

        finansal yükümlülükler       

Ticari borçlar  751.436   751.436   751.436  -    - - 

 

751.436 751.436 751.436 - - - 

 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin, sözleĢmeye göre belirlenmiĢ vadeleri aĢağıdaki gibidir: 

 

            

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme uyarınca 

nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5 yıl  

arası (III) 

5 yıldan  

uzun (IV) 

Türev olmayan       

  finansal yükümlülükler       

Ticari borçlar 899.000 899.000 899.000 - - - 

 

899.000 899.000 899.000 - - - 

 

 



PANORA GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.  

    
 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2018 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA  BĠREYSEL 

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir) 

 

 
49 

 

 

19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 

 

Piyasa riski yönetimi 

 

ġirket’in faaliyetleri öncelikle, aĢağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki değiĢiklikler 

ile ilgili finansal riske maruz kalmaktadır.  

 

Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir. 

 

Cari yılda ġirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm 

yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değiĢiklik olmamıĢtır.  

 

Kur riski yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. ġirket 31 Aralık 2018 

ve 31 Aralık 2017 itibarıyla önemli düzeyde bir kur riskine maruz değildir. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 

 

Kur riski yönetimi (devamı) 

 

ġirket’in yabancı para varlıklarının ve yükümlülüklerinin tutarları ile TL karĢılık tutarları aĢağıdaki 

gibidir: 

 
31 Aralık 2018     

 

TL KarĢılığı 

(Fonksiyonel  

para birimi) Avro ABD Doları 

    1. Ticari Alacak - - - 
2a. Parasal Finansal Varlıklar 700.255 116:167 - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

3. Diğer - - - 

4. DÖNEN VARLIKLAR 700.255 116:167 - 

5. Ticari Alacaklar - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - 

7. Diğer  - - 

8. DURAN VARLIKLAR -                  -         -  

 

   

9. TOPLAM VARLIKLAR 700.255 116:167      -  

 

  - 

10. Ticari Borçlar - - - 
11. Finansal Yükümlülükler - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

13. KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - 

14. Ticari Borçlar - - - 

15. Finansal Yükümlülükler    
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 734.677 121.878 - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 

17. UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 734.677 121.878 - 

 
  - 

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 734.677 121.878 - 

 
  - 

19. Bilanço dıĢı türev araçların net varlık /   - 

yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - 

19.a Aktif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden    
   türev ürünlerin tutarı - - - 

19b. Pasif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden    

   türev ürünlerin tutarı - - - 

 

   

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (34.419) (5.711) -  

    
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük    

pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) - - - 

    22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların  

   toplam gerçeğe uygun değeri - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - 
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - - 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 
 

Kur riski yönetimi (devamı) 

 
31 Aralık 2017     

 

TL KarĢılığı 

(Fonksiyonel  

para birimi) Avro ABD Doları 

    1. Ticari Alacak                         -                     -                     -    
2a. Parasal Finansal Varlıklar 526.123 116.515                  -    

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar                         -                     -                     -    

3. Diğer                         -                     -                     -    

4. DÖNEN VARLIKLAR 526.123 116.515                  -    

5. Ticari Alacaklar                         -                     -                     -    

6a. Parasal Finansal Varlıklar -                   -                     -    
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar                         -                     -                     -    

7. Diğer                         -                     -                     -    

8. DURAN VARLIKLAR          526.123                  -                     -    

   
 

9. TOPLAM VARLIKLAR          526.123         116.515                   -    

10. Ticari Borçlar                         -                     -                     -    

11. Finansal Yükümlülükler                         -                     -                     -    
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler                         -                     -                     -    

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler                         -                     -                     -    

13. KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER                         -                     -                     -    
14. Ticari Borçlar                         -                     -                     -    

15. Finansal Yükümlülükler                         -                     -                     -    

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 525.761 116.435                  -    
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - -                  -    

17. UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 525.761 116.435                  -    

    

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 525.761 116.435                  -    
19. Bilanço dıĢı türev araçların net varlık / 

  

                 -    

yükümlülük pozisyonu (19a-19b)                         -                     -                     -    

19.a Aktif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden 
  

                 -    
   türev ürünlerin tutarı                         -                     -                     -    

19b. Pasif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden 

  

                 -    

   türev ürünlerin tutarı                         -                     -                     -    
                    -    

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu          362                   80                   -    

                    -    

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 

  

                 -    

pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)                         -                     -                     -    

   

                 -    

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların  

  

                 -    

toplam gerçeğe uygun değeri                         -                     -                     -    

   

                 -    

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı                         -                     -                     -    

   
                 -    

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı                         -                     -                     -    

 

 

ġirket, baĢlıca AVRO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2018 ve 31 

Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ġirket’in sahip olduğu AVRO ve ABD Doları cinsinden döviz 

pozisyonunun TL’nin yabancı paralar karĢısında %10 (2017:%10) değer kazanması ve diğer tüm 

değiĢkenlerin sabit olduğu varsayımı altında vergi öncesi dönem kar/zararı üzerindeki etkisi sonraki 

sayfada belirtilmiĢtir. 
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19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı): 
 

Kur riski yönetimi (devamı) 
 

    31 Aralık 2018 

    Kar / Zarar 

     Yabancı paranın     Yabancı paranın  

     değer kazanması     değer kaybetmesi  

ABD Doları'nın TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde     

1-ABD Doları net varlık / yükümlülük  -  - 

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

3-ABD Doları net etki (1+2)  -  - 

     

Avro'nun TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde      

4-Avro net varlık / yükümlülük  (3.441)  3.441 

5-Avro riskinden korunan kısım (-)   -  - 

6-Avro net etki (4+5)   (3.441)  3.441 

       

TOPLAM (3)   (3.441)  3.441 

 

    31 Aralık 2017 

    Kar / Zarar 

     Yabancı paranın     Yabancı paranın  

     değer kazanması     değer kaybetmesi  

ABD Doları'nın TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde 

    1-ABD Doları net varlık / yükümlülük  -  - 

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

3-ABD Doları net etki (1+2)  -  - 

     

Avro'nun TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde      

4-Avro net varlık / yükümlülük  36    (36) 

5-Avro riskinden korunan kısım (-)     -  - 

6-Avro net etki (4+5)   36    (36) 

       

TOPLAM (3)   36    (36) 

 

Faiz oranı risk yönetimi 
 

ġirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır. 
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20. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI) 

 

31 Aralık 2018  

Ġtfa edilmiĢ  

değerlerinden 

gösterilen 

finansal varlıklar 

 

 

Ġtfa edilmiĢ  

değerlerinden 

gösterilen finansal 

yükümlülükler  Defter değeri  Not 

Finansal varlıklar          

Nakit ve nakit benzerleri  29.450.353     -  29.450.353  21 

Ticari alacaklar  7.384.198     -  7.384.198  4 

         

Finansal yükümlülükler         

Ticari borçlar  -  447.583     447.583     4 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar  -  303.853     303.853     3 

 

31 Aralık 2017  

Krediler ve 

alacaklar (nakit 

ve nakit 

benzerleri dahil) 

 

 

Ġtfa edilmiĢ  

değerlerinden 

gösterilen 

 diğer finansal 

yükümlülükler  Defter değeri  Not 

Finansal varlıklar          

Nakit ve nakit benzerleri  21.360.511     -           21.360.511     21 

Ticari alacaklar  4.993.906     -             4.993.906     4 

         

Finansal yükümlülükler         

Ticari borçlar  -  694.317                   694.317     4 

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar  -  204.683                   204.683     3 

 
(*) ġirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düĢünmektedir. 

 

21. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 

 

31 Aralık  

2018  

31 Aralık 

 2017 

Kasa 3.282  76.818 

Bankadaki nakit 29.447.071  21.283.693 

    Vadesiz mevduatlar  1.100.131  599.693 

    Vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatlar 28.346.940  20.684.000 

    

 29.450.353  21.360.511 
 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatlar 5 ġubat 2019 tarihine kadar 

vadeli TL mevduatları içermektedir (31 Aralık 2017: 2 Ocak 2018). Söz konusu vadeli mevduatlar için 

faiz oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %15,00 - %23,50 aralığındadır (31 Aralık 2017: %6,00 - %15,50). 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadesiz mevduatlar 116.167 Avro (700.255 TL karĢılığı) ve 399.876 

TL tutarındaki mevduatları içermektedir (2017: 116.515 Avro (525.762 TL karĢılığı) ve 73.931 TL). 

 

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar 19. notta açıklanmıĢtır. 
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22. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

ġirket’in ana faaliyet konusu, Ankara’da kurulu Panora AVM’nin iĢletilmesi ve kiracılarından kira 

geliri elde edilmesidir. ġirket’in karar vermeye yetkili mercisi yönetim kurulu ġirket’in faaliyetlerini 

tek bölüm halinde takip etmekte, performans değerlendirmesi yapmakta ve tahsis edilecek kaynaklara 

iliĢkin karar vermektedir. Bu sebepten ötürü bölümlere göre raporlama notu ekli bireysel finansal 

tablolarda sunulmamıĢtır. 

 

23. RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 

Bulunmamaktadır. 
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24. EK DĠPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ 

 

  

     

Cari Dönem 

(TL) 

 

GeçmiĢ Dönem 

(TL)  Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri Ġlgili Düzenleme 

A Para ve Sermaye Piyasası Araçları 

Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ 

(b) 29.450.353          21.360.511    

B 

Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule 

Dayalı Haklar 

Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ 

(a) 894.360.000        879.555.000    

C ĠĢtirakler 

Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ 

(b) 100.000              100.000    

  ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan) Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 23/(f) -                   -      

  Diğer Varlıklar   27.162.303          25.097.264    

D Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)  Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 3/ (p) 951.072.656        926.112.775    

E Finansal Borçlar Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 31 -                   -      

F Diğer Finansal Yükümlülükler Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 31 -                   -      

G Finansal Kiralama Borçları Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 31 -                   -      

H ĠliĢkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan) Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 23/ (f) -                   -      

Ġ Özkaynaklar Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 31 947.025.735        923.426.901    

  Diğer Kaynaklar   4.046.922           2.685.875    

D Toplam Kaynaklar Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 3/ (p) 951.072.656        926.112.775    
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24. EK DĠPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ (devamı) 

 

  

    
 

Cari Dönem  

(TL) 

 

GeçmiĢ Dönem 

(TL) Bireysel Diğer Finansal Bilgiler Tebliğdeki Ġlgili Düzenleme 

A1 

Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık 

Gayrimenkul Ödemeleri için Tutulan Kısmı 

     

Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (b)                   -                        -      

A2 Vadeli / Vadesiz TL / Döviz Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (b) 29.447.071          21.283.693    

A3 Yabancı Sermaye Piyasası Araçları Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (d)                   -                        -      

B1 

Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, 

Gayrimenkule Dayalı Haklar 

                    -                        -      

Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 22/ (d)                   -                        -      

B2 Atıl Tutulan Arsa/Araziler Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (c)                   -                        -      

C1 Yabancı ĠĢtirakler Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (d)                   -                        -      

C2 ĠĢletmeci ġirkete ĠĢtirak Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 28/ 1(a) 100.000              100.000    

J Gayrinakdi Krediler Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 31 

                

5.306.860      2.753.000      

K 

Üzerinde Proje GeliĢtirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait 

Olmayan Ġpotekli Arsaların Ġpotek Bedelleri Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 22/ (e)                   -                        -      

L 

Tek Bir ġirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları 

Yatırımlarının Toplamı Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 22(I)                   -                        -      
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24. EK DĠPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ (devamı) 

 

  

      Cari 

Dönem 

GeçmiĢ 

Dönem 

Asgari / 

Azami Oran Portföy Sınırlamaları Ġlgili Düzenleme Oran 

       

1 

Üzerinde proje geliĢtirilecek mülkiyeti 

ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların ipotek 

bedelleri Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 22/ (e) K/D %0 %0 ≤ %10 

2 

Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı 

Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar 

Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ 

(a).(b) (B+A1)/D %94 %95 ≥ %51 

3 

Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile 

ĠĢtirakler Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (b) (A+C-A1)/D %3 %2 ≤ %49 

4 

Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule 

Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı 

Haklar, ĠĢtirakler, Sermaye Piyasası Araçları 

  
 

%0 

 

%0 ≤ %49   Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (d) (A3+B1+C1)/D 

5 Atıl Tutulan Arsa / Araziler Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/ (c) B2/D %0 %0 ≤ %20 

6 ĠĢletmeci ġirkete ĠĢtirak Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 28/1 (a) C2/D %0 %0 ≤ %10 

7 Borçlanma Sınırı Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 31 (E+F+G+H+J)/Ġ %1 %0 ≤ %500 

8 

Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / 

Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden 

Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md. 24/(b) (A2-A1)/D %3 %2 ≤ %10 

9 

Tek Bir ġirketteki Para ve Sermaye Piyasası 

Araçları Yatırımlarının Toplamı Seri III – 48.1 sayılı Tebliğ. Md.22/ (I) L/D %0 %0 ≤ %10 

 


